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SUNUŞ
Ülkemiz haziran ayında demokratik olgunluk içinde geçen bir genel
seçimi daha geride bırakmıştır. Seçim sonucunda 61.Hükümet kurularak
güvenoyu almıştır. 12 haziran seçimleri öncesinde hemen hemen tüm partiler seçim beyannamelerinde ve seçim çalışmaları esnasında yeni bir Anayasa yapılmasının zorunlu olduğu hususunda ortak kanaate sahip bulunduklarını beyan etmişlerdir.
Yeni anayasanın yapılışı esnasında toplumun tüm kesimlerinin katılımının sağlanmasının, yapılacak anayasanın sahiplenilmesinde, benimsenmesinde büyük rol oynayacağı tartışmasızdır.
Görüş farklılıklarını bir kenara bırakarak tüm sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin ve siyasi partilerin ülke menfaatine olan işlerde
birlikte hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz.
2011 yılının yaz sıcaklarını yaşadığımız bir mali tatil sürecini de mesleki yoğunluk içerisinde geçirdik. Önümüzdeki döneminde özellikler yeni
TTK ‘ya ilişkin yönetmeliklerin, tebliğlerin ve tüzüklerin yayınlanacağı ve
yeni TTK’nın uygulamaya başlayacağı bir süreç olacağından yoğun geçeceğini düşünüyoruz.
Yeni TTK ile ilgili yayınlanması gereken ikincil mevzuatlar 3 tüzük, 9
yönetmelik ve 11 tebliğden oluşacaktır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Tüzüğünü, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay, diğer ikincil
mevzuatı ise bir yıl içerisinde hazırlayarak 1 Temmuz 2012’den önce yayınlayacaktır.
Hazırlanacak ikincil mevzuat başlıklar itibariyle şöyledir.
TÜZÜKLER
• Ticaret Sicili Tüzüğü
• Denetleme Tüzüğü
• Elektronik Ortamda Genel Kurul Tüzüğü
YÖNETMELİKLER
• Ticaret Sicili Müdürlüklerinin Kurulmasında Aranan Şartlar
ve Odalar Arası İşbirliği Yönetmeliği
• Bağımsız Denetleme Yönetmeliği
• Denetçinin Denetimi Yönetmeliği
• Kobi Tanımı Yönetmeliği
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• İnternet Sitesi Yönetmeliği
• Elektronik Ortamda Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Yönetmeliği
• Genel Kurullarda Bulunacak Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği
• Tevdi Eden Temsilcisi Yönetmeliği
• Yıllık Faaliyet Raporu Zorunlu Asgari İçeriğinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
• Defterlerin Onayına İlişkin Tebliğ
• İzin Alacak Anonim Şirketler Tebliği
• Birikimli Oy Tebliği
• Kâr Avansı Tebliği
• Uygulama Tebliği
• Şirketler Topluluğu Tebliği
• Kayıtlı Sermaye Tebliği
• Finansal Tabloların İlanı Tebliği
• Eski Türe Dönüş Tebliği
• Anonim Şirketlerin Genel Kurullarının Çalışma Esas Ve
Usullerine İlişkin İç Yönergede Yer Alacak Asgari Unsurların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
• Ünvanda İltibas Tebliği/Genelgesi
Yine,6102 sayılı yeni TTK’da ve 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun
Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’da belirtilen hükümlerlerin uygulanması tarihleri ise aşağıdaki gibidir;
1 Ocak 2012
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm şirketler artık finansal tablolarını
Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlamak zorunda olacaklardır.
Ancak TMS’ye göre mali tabloların karşılaştırmalı olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu sebeple 31.12.2013 tarihi itibariyle hazırlanacak mali tablolar 31.12.2012 tarihli mali tablolar ile karşılaştırmalı olarak sunulacaktır.
Ayrıca 2013 yılı muhasebe açılış kaydının TMS’ye uygun yapılması da
diğer bir zorunluluktur. Bu sebeple ilgili tüm kesimler 1 Ocak 2012 tarihine kadar TMS’nın uygulamasına yönelik hazırlıklarını yapılması yararlı
olacaktır.
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1 Temmuz 2012
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girecektir.
14 Ağustos 2012
Anonim Şirketler esas sözleşmelerini, limited şirketler sözleşmelerini
bu tarihe kadar yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getireceklerdir.
1 Ocak 2013
Bu tarihten itibaren muhasebe kayıtları ve finansal tabloların TMS/
TFRS’ye göre düzenlenmesi gerekecektir.
1 Mart 2013
Bağımsız denetçi seçilmesi için son tarihtir. Atama yapmayan şirketlere mahkemece atama yapılacaktır.
1 Temmuz 2013
Sermaye şirketleri için internet sayfalarının hazırlanması ve yayınlanması için son tarihdir. Bu tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi kurma
zorunluluğunu yerine getirmeyenler için ise çeşitli hapis ve para cezaları
öngörülmektedir.
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14 Şubat 2014
Anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde yani 14 Şubat 2014 tarihine kadar sermayelerini,
Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde öngörülen tutarlara yükseltmek
zorundadırlar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu süreyi birer yıl olarak en çok
iki defa uzatabilecektir.
Yeni TTK’ ya bağlı olarak yapılacak yukarıdaki düzenlemeler meslek
mensuplarının önümüzdeki dönemdeki gündemi olacaktır. Mevzuatla ilgili yapılacak bu düzenlemelerde TÜRMOB önemli bir aktör olarak yer
almaktadır.
İSMMMO’da bu gelişmelere ilişkin çalışmalarını planlamış olup. Eğitimleri ekim ayından itibaren tüm ilçelerde yaygın bir şekilde sürdürecektir.
106. Mali Çözüm Dergisinde buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın.
YÖNETİM KURULU
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Yeni dönemin parolası: ÇOKLU STRATEJİ
Yahya ARIKAN
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Yeni dönemin parolası: ÇOKLU STRATEJİ

Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile meslekte tarihi bir dönüşümün
yaşanmakta olduğu fikri bir “gerçeklik” olarak artık genel kabul gördü.
Gerek TÜRMOB, gerekse de İSMMMO olarak yeni sürece ilişkin
hazırlıklar yaz ya da tatil demeden bütün hızıyla sürüyor. Meslektaşlarımıza sorunsuz değişim ve dönüşüm için her tür lojistik katkı verilmeye
çalışılıyor.
Aslında mesleğimizin en önemli resmi kurumunun temsilcileri olarak
bu sürece daha önceden, “planlı bir şekilde” başladığımızı “fark edenler”
görmüşlerdir.
İSMMMO Akademi’nin sertifika programları bunun somut örneklerinden biridir. İSMMMO Akademi bünyesinde bir çok kritik alanda eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan meslektaşlarımın şimdiden
ticari yaşamında yeni gelişmelere imza atacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Birçok meslektaşım; aylarca süren dersler sonucu “Bağımsız Adli Muhasebe” , “İç Denetim” , “Stratejik Yönetim Muhasebesi”, “Yabancı Sermayeli Şirketlerde Muhasebe” , “Şirket ve Marka Değerleme” gibi alanlarda
eğitimlerini çoktan başarıyla tamamladılar.
Yeni süreçte; mesleğimizde denetim ve uzmanlaşmanın ne kadar
önemli olduğunu kavrayanlar, TTK’dan bağımsız yürütülen bu alanlarda
zamanlama açısından şimdiden hedefin 12’den vurulduğunu görüyorlar.
Ayrıca şunu hep söylediğimiz de artık çok iyi biliniyor: “Vergi için muhasebe döneminden; bilgi, denetim ve uzmanlık için muhasebe döneminin
startını çoktan verdik. Şimdi bunun hep beraber meyvelerini toplayacağız.”
İşte biz bu noktadayken; aslında bir önemli şeyi daha yaptığımızı vurgulamak istiyorum. Tüm bu değişim ve dönüşümü hazırlarken,
İSMMMO’nun açıkladığı raporlar, ya da köşe yazılarımıza konu yaptığımız gelişmelerle de bambaşka bir pencereyle sürece ivme verme misyonu
yürütüyoruz.
*

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı

Mayıs-Haziran 2011

Yahya ARIKAN*
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Bütün toplumda arka planda görünmeyenleri, sorgulanmayanları dile
getirip, aslında gelecekte meslektaşlarımızın tüm bu alanlarda rol alabileceklerini akıllara kazıyoruz.
Örneğin bunlardan biri bugünlerde Türkiye’nin ana gündem maddelerinden biri olan kıdem tazminatı konusundaki tartışmalardır.
Kıdem Tazminatı Fonu Tasarısı ile yeni bir düzenleme yapılarak ödenme şeklinin değiştirilmesi düşünülüyor. Şu an “değişiklik ve uygulanma
tarihi belli olmayan” sistem hayata geçerse, işçinin kıdem tazminatı, artık
kurulacak Kıdem Tazminatı Fonu ile ödenecek. Kıdem Tazminatı Fonu
kurulması halinde, işverenler tarafından işçiler adına yüzde 3 veya yüzde
6,5 oranında bu fona ödeme yapılacak ve koşullar sağlandığında da Kıdem
Tazminatı Fonu’ndan işçiye ödeme yapılacak.
Fon yürürlüğe girerse, bir işyerinde çalışmakta olan işçilerin yürürlük
tarihine kadar olan kıdemlerinden işveren sorumlu tutulacak. İş sözleşmesi
kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde sona erdiğinde, işveren kıdem
tazminatını, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan süre için, ancak
işçinin işten ayrılırken ki son ücreti üzerinden ödeyecek.
Fon yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa veya yeniden işe alınan işçiler ile işyerinde çalışmakta olanların yürürlük tarihinden sonraki hizmet
sürelerine ilişkin kıdem tazminatları fondan karşılanacak. Dolayısıyla fonun yürürlük tarihinden önceki sürelere ait kıdem tazminatından işverenler
sorumlu olacak.
Tasarının daha birçok ayağı var. Ve aslında bu ayrı bir başlık olacak
kadar önemli bir konu. Ancak bu noktada şuna vurgu yapmak gerekiyor:
Ülkemizde geçmiş fon uygulamalarında yaşanan büyük yanlışları hatırlayalım “Konut Edindirme Fonu» ile “Tasarrufu Teşvik Fonu”nun dramatik
sonuçları ortada. İşsizlik Sigortası Fonu’nun kullanımındaki amaca aykırı
uygulamalar biliniyor.
Özetle; eğer kıdem tazminatı konusunda önlenemeyecek bir süreç
yaşanırsa; geçmiş yıllardaki fon tecrübelerinden hareketle, fonunun yönetiminin ağırlıklı olarak işçi-işveren örgütlerinde olmasının yanı sıra;
denetiminin TÜRMOB’a bağlı meslek mensupları tarafından yapılması
gerektiğini açık bir dille savunabiliriz.
İşçinin mevcut haklarına dokunmayan, geriletmeyen, çalışma koşulları

ile özlük haklarında iyileştirme sağlayacak bir yaklaşım herkesin olduğu
gibi İSMMMO’nun da toplumsal barışa katkı anlamında görevlerinden biridir.
İSMMMO’nun yakın tarihte açıkladığı ve medyada geniş yer bulan,
“Suç Ekonomisinin Türkiye Bilançosu” adlı raporumuz da bu niyetteki
yaklaşımımıza diğer bir örnek olarak gösterilebilir.
Araştırmaya göre; 2010 yılında 27 kalemde Türkiye’de yasadışı faaliyetlerde oluşan ciro en az 8 milyar TL. Elde edilen net kazanç ise 3 milyar
250 milyon liraya ulaşıyor.
Suç ekonomisinin kamu düzeni açısından büyük tehlike oluşturduğu,
ekonominin kara deliğine dönüşen, insanlarımızın canına ve malına kasteden suç ekonomisinin önüne geçmek için kolluk kuvvetlerine ve hukuk
sistemimize büyük iş düştüğü ortada.
Ama İSMMMO gibi kurumlara, işin muhasebe ve vergi boyutu büyük
olan bu alanlarda “ayrı bir toplumsal sorumluluk”, meslektaşlarımıza ise
“ayrı ve olası” bir görev düşmektedir. Bu yaklaşımın arka planındaki “yetkinlik” unutulmamalıdır. Yıllarca baş edilemeyen ABD’li ünlü gangaster
Al Capone’un tutuklanmasına bir muhasebecinin yaptığı yasal incelemeler
zemin hazırlamıştır. Bu ise suç ekonomisin kaybı, devletin kazancıdır.
İSMMMO’nun raporunda özellikle yazılmayan bir önemli rakamı ileterek, Türkiye’de meslektaşlarıma ya da vergi camiasına düşen rolün önemi daha iyi kavranabilir.
Ülkemizde kaçak olarak tüketilen ve yakalanamayan “içki; akaryakıt,
sigara ve çay” özelindeki dört alanda Özel Tüketim Vergisi kaybı en iyimser rakamla 500 milyon Türk Lirası’dır.
Artık biliniyor ki; Yüksek Özel Tüketim Vergisi oranları yüzünden sigara, kaçakçılığın gözde mallarından biri. Türkiye’de yılda 5 milyar paket
sigara satılıyor. Geçen yıl 43,5 milyon paket kaçak sigara yakalandığı düşünülürse tahmini olarak bu pazardaki kaçakçılığın büyüklüğü 250 ile 500
milyon paket arasında. Pakette 2,65 lira Özel Tüketim Vergisi olan ithal
sigaralar ortalama 5-6 liraya satılırken kaçak sigara en az 2-3 liraya alıcı
buluyor. Bu miktarda kaçakçılığın sadece ÖTV karşılığı bile yüz milyonlarca lira.
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Yüksek oranlı ÖTV’nin yarattığı bir başka pazar kaçak akaryakıt. Geçen yıl 7.6 milyon litre kaçak akaryakıt yakalandı. Hepsinin motorin olduğu varsayılsa bile 1.3 liralık ÖTV ile 50 milyon liralık bir vergi avantajı ve
en az 153 milyon liraya ulaşan bir pazar söz konusu.
Çay da gümrük tarifesi yüzünden kaçakçıların ilgisini çeken bir ürün.
Kaçak çayın toptan kilo fiyatı 6-8 lira. Perakendede 18 liraya kadar ulaşıyor. Yılda 200 bin ton çay tüketilen Türkiye’de piyasaya yılda 25 bin ton
çayın kaçak olarak girdiği tahmin ediliyor. Kaçak çay yüzde 45 oranındaki
gümrük vergisi kaybına yol açıyor ve yılda 205 milyon liralık ciroya ulaşıyor. 2010 yılında ele geçirilen kaçak çay miktarı ise 2 bin 286 ton.
Antalya’da yat gezisinde ölen Rus turistlerle gündeme gelen kaçak içki
de yüksek ÖTV oranları yüzünden ortaya çıkan bir suç kalemi. Türkiye’de
2010 yılında 362 bin şişe kaçak içki yakalandı. Her şişenin yarım litre olduğunu kabul edilirse 181 bin litre kaçak içki demek. Verilere göre bunun
en az beş, ortalama on katı yakalanmadan piyasaya sunuluyor. Bu durumda
1 milyon 810 bin ile 3 milyon 620 bin litre kaçak içki söz konusu. Geçen
yıl artırılan ÖTV ile viskinin litresindeki vergi 85 lira 60 kuruşa ulaştı. Alkol oranı üzerinden alınan bu vergi, 1 litrelik ve yüzde 45 alkol içeren viski
şişesinde 38 liralık vergi anlamına geliyor. 38 liralık Özel Tüketim Vergisi
yüzünden yaratılan değer 115 milyon liraya ulaşıyor.
İşte İSMMMO’nun raporuna konu olan vergi kaçağındaki bütün bu detaylar, devlet için olduğu kadar, meslek camiamız için de önemli bir bilgi
ve aynı zamanda bakış açısıdır.
Tüm bunlar analiz edildiğinde; Al Capone örneğindeki gibi meslektaşlarımızın sosyo-ekonomik süreçteki rolleri ve kazanımlarının önemi daha
iyi anlaşılabilir.
Ve bunu sadece bizim bilmemiz bile yeterlidir!
Sonuç olarak yansıttığımız bakış açısı ve çalışma stratejimizle mesleki
anlamda “yeni”ye dair çabalarımızı birikimimizle, özverimizle, çoğulculuğumuzla, ses çıkaran pratiklerimizle ve meslekten gelen gücümüzle kabulleneceğiz ve yaşam alanlarımızı kaybolmayan bilgiden yana kazıyacağız.
Ve başlıktaki “çoklu strateji” ruhunu mesleki kurumlarımızın ve meslektaşlarımızın böyle “okumaları” da sonuçta tüm camiamıza kazandırır.
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ZAYİ OLAN BOŞ FATURALAR İÇİN MÜKELLEFLER VEYA
VERGİ SORUMLULARI NELER YAPMALIDIR?

1-GİRİŞ
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229’uncu maddesinde fatura, “satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı
göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye
verilen ticari vesikadır.” şeklinde tanımlanmış olup 232’nci maddesinde
ise fatura vermek ve almak zorunda olanlar tek tek sayılmak suretiyle hüküm altına alınmıştır.
Anılan madde hükmüne göre birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı
basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler;
birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit
usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere ve vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptırdıkları işler için
fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.
Mükellefler faaliyetlerini sürdürdükleri ve ihtiyaç duydukları sürece,
ilgili yönetmelik gereği, Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan matbaalarda fatura bastırır ve bunları kullanırlar. Çeşitli nedenlerle işini bırakan
mükellefler, daha önce bastırmış oldukları faturalardan, boş (kullanılmamış) olanları ve en son kullandıkları ciltleri 246 sıra no’lu VUK Genel Tebliği hükümleri doğrultusunda, işi bırakma bildiriminde bulunacakları süre
içinde (işi bırakma olayının meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içinde)
bağlı bulundukları vergi dairelerine ibraz ederek kullanılmamış olanların
iptal edilmesini sağlamakla yükümlüdürler.
Faturaların vergi dairesine ibrazı üzerine, son kullanılan ciltlere ilişkin
olarak, faturanın nevi, seri ve sıra numarası, en son faturanın düzenlendiği
tarih ile kullanılmamış bulunan ciltlerin ilk ve son seri ve sıra numaraları
bir tutanakla tespit edilecek ve düzenlenen tutanak vergi dairesi yetkilileri
ile mükellef veya vekili tarafından imzalanmaktadır.
*

Vergi Denetmeni
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Bu suretle tespit edilen seri ve sıra numaraları, anlaşmalı matbaa işletmecileri tarafından gönderilen bilgi formlarında yer alan seri ve sıra numaraları ile karşılaştırılarak kullanılmayan belgelerden ibraz edilmeyenlerin
bulunup bulunmadığı tespit edilmektedir.
Mükelleflerce vergi dairelerine ibraz edilen kullanılmamış belgeler, yatay ya da dikey kesilmek suretiyle kullanılmayacak şekilde iptal edilmekte,
iptale ilişkin olarak düzenlenen tutanağın bir nüshası muhafaza edilmek
üzere mükellefe verilmekte, diğer nüshası ise mükellefin tarh dosyasında
saklanmaktadır.
Öte yandan mükelleflerin bastırdıkları faturalardan boş (henüz kullanılmamış) olanlar çeşitli nedenlerle zayi olabilirler. Örneğin henüz kullanılmamış faturalar çalınabilir, kaybolabilir, yangın, deprem, sel veya su
basması sebepleriyle yok olabilir veya kullanılamaz hale gelebilirler.
Çalışmamızın takip eden bölümlerinde, boş (henüz kullanılmamış) faturaların zayi olması durumunda mükellefler veya vergi sorumluları tarafından yapılması gereken işlemler detaylı olarak açıklanacaktır.
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2.1-Türk Ticaret Kanunu Açısından
Konuyu anlaşılır kılabilmek için öncelikle 6762 Sayılı Türk Ticaret
Kanunu açısından tacirlerin defter tutma ve bunları saklama yükümlülüğüne ilişkin madde hükümlerine değinmekte fayda vardır.
TTK’nın 66’ncı maddesi hükmüne göre tacirler defter tutmak mecburiyetindedirler. Tacir tüzel kişi ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter
defteri ve karar defteri tutmak zorundadır. Tacir gerçek kişi ise karar defteri
hariç olmak üzere; yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri veya
işletmesinin mahiyet ve önemine göre sadece işletme defteri tutmak mecburiyetindedirler.
Bunun dışında anılan maddenin son fıkrasında yer alan hükme göre
tacirler, işletmeleriyle ilgili işler dolayısıyla aldıkları mektup, yazı, telgraf,
fatura, cetvel, senet gibi vesika ve kağıtlarla ödemelerini gösteren vesikaları ve yazdığı mektup, yazı ve telgrafnamelerin kopyalarını ve mukaveleleri, taahhüt ve kefalet ve sair teminat senetleri ve mahkeme ilamları gibi

belgeleri muntazam bir tarzda dosya halinde saklamak mecburiyetindedirler.
Kanunun 68’inci maddesinin birinci fıkrasında ise defter tutmak mecburiyetinde bulunan kimse ve işletmeye devam eden haleflerinin defterleri
son kayıt tarihinden ve saklanması mecburi olan diğer hesap ve kağıtları
tarihlerinden itibaren on yıl geçinceye kadar saklamaya mecbur oldukları
hükme bağlanmıştır.
Dikkat edilirse TTK, tacirlere işletmeleriyle ilgili işler dolayısıyla aldıkları faturalar (alış faturası) için saklama zorunluluğu getirmişken aynı
yükümlülük düzenledikleri faturalar (satış faturaları) açısından bulunmamaktadır. Kanunun lafzı bu şekilde olmakla beraber esas itibariyle, 20’nci
madde ile hüküm altına alınan tacirlerin basiretli işadamı gibi hareket etme
zorunluluğu gereğince satış faturalarının da belirlenen süre içinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Öte yandan fatura, TTK’da doğrudan tanımlanmış bir belge değildir.
Bunun yerine 23’üncü maddenin birinci fıkrasında “Ticari işletmesi icabı
bir mal satmış veya imal etmiş veyahut bir iş görmüş yahut bir menfaat
temin etmiş olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve
bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir.” şeklinde
dolaylı bir tanımlama yapılmıştır.
Bununla beraber gerek 66’ncı maddenin son fıkrasında aralarında fatura da bulunan bir dizi evrak sayıldıktan sonra “gibi belgeleri” ifadesinin
ve gerekse 68’inci maddenin birinci fıkrasında “kağıtları” ifadesinin kullanılmasından esas itibariyle bazı hallerde kullanılan “evrak” ve “kağıt”
kelimelerinin “fatura”yı da kavradığı anlaşılmaktadır.
TTK’nın 68’inci maddesinin son fıkrasında “Bir tacirin saklamakla
mükellef olduğu defter ve kağıtlar; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı
gibi bir afet sebebiyle ve kanuni müddet içinde ziyaa uğrarsa tacir zıyaı
öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu
yerin salahiyetli mahkemesinden kendisine bir vesika verilmesini isteyebilir. Mahkeme lüzumlu gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir.
Böyle bir vesika almamış olan tacir defterlerini ibrazdan kaçınmış sayılır.” hükmü yer almaktadır.
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Bu hüküm doğrultusunda mükellefler, kullanmak üzere bastırdıkları
faturalardan kullanılmış olanların zayi olması durumunda, olayın öğrenilmesini takip eden on beş gün içinde işletmenin bulunduğu yerin yetkili
mahkemesinden zayi belgesi talep etmek durumundadırlar.
Bununla beraber TTK, bastırılan faturalardan boş (henüz kullanılmamış) olanların zayi olması durumunda ne tür bir işlem yapılması gerektiği
konusunda herhangi bir düzenleme yapmamıştır. Her ne kadar yukarıda
da belirttiğimiz üzere basiretli işadamı gibi hareket etme zorunluluğunun
gereği olarak satış faturalarından boş (henüz kullanılmamış) olanlar da,
TTK’nın bütünü dikkate alındığında, saklamakla mükellef olunan belgelerden olsa da kanunun lafzında böyle bir yükümlülük bulunmamaktadır.
Bu husus, kullanılmak üzere bastırılan faturalardan boş (henüz kullanılmamış) olanlar için zayi belgesi istenemeyeceği sonucunu doğurmaktadır.
Zira yukarıda belirtildiği üzere boş faturalar TTK hükümleri doğrultusunda saklanması zorunlu belgeler/kağıtlar olmayıp, bu doğrultuda bunlar için
zayi belgesi istemek de mümkün değildir.
Yargıtay’ın görüşü de bu yöndedir. Nitekim, Yargıtay 11.HD’nin
23.01.2006 tarih ve E:2005/442, K:2006/365 sayılı ve 08.05.2005 tarih ve
2005/5235, K:2006/5347 sayılı kararlarında “doldurulmamış (boş) faturalar için zayi belgesi istenemeyeceği”ni vurgulanmış, bu nedenle de boş
fatura koçanını çaldırdıklarını ileri sürerek zayi belgesi verilmesini talep
edenlerin isteklerinin reddedilmesine karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. (Atlaş, 2009, 195)
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2.2-Vergi Usul Kanunu Açısından
Çalışmamızın “Giriş” bölümünde belirttiğimiz üzere VUK hükümleri
doğrultusunda fatura düzenlemek mecburiyetinde olan mükellefler, ilgili
yönetmelik ve genel tebliğ hükümleri çerçevesinde fatura bastırmak, bunları kullanmak ve işi bırakma durumunda ise henüz kullanılmamış olanları
iptal edilmek üzere bağlı oldukları vergi dairesine ibraz etmek zorundadırlar.
Aynı şekilde mükellefler VUK’un 227 ve 253’üncü maddeleri gereği
olarak düzenledikleri faturaları ilgili bulundukları yılı takip eden takvim
yılı başından başlayarak beş yıl süreyle muhafaza etmeye mecburdurlar.

Fatura bastırılması, kullanılması ve bunların muhafazasına ilişkin hükümler böyle olmakla beraber faturaların (kullanılmış veya kullanılmamış)
zayi olması durumunda bunlara ilişkin nasıl bir işlem yapılması gerektiğine dair gerek mezkûr Kanunda ve gerekse ilgili genel tebliğlerde doğrudan
bir düzenleme yapılmamıştır.
Konuya ilişkin dolaylı bir düzenleme anılan Kanunun “Mücbir sebepler” başlıklı 13’üncü maddesinde yapılmıştır. Madde hükmünde;
- Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak
derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk,
- Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler,
- Kişinin idaresi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler,
- Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısiyle defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması; gibi haller mücbir (zorlayıcı) sebep hali
olarak sayılmıştır.
Madde hükmüne göre mücbir sebep olarak kabul edilen durumlar dikkate alındığında; yangın, deprem, sel ve su basması, hırsızlık, kaybolma
vb. nedenlerle mükelleflerin kullanmak üzere bastırdığı faturaların (kullanılmış veya kullanılmamış) zayi olması, mücbir sebep hali olarak kabul
edilmiştir. Dolayısıyla anılan nedenlerle mükelleflerin satış faturalarının
zayi olması halinde VUK’un muhafaza ve ibraz yükümlülüğüne ilişkin
ödevlerinin yerine getirilmesi imkânı ortadan kalkmaktadır.
Mücbir sebebe ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi için mücbir sebebin idare tarafından biliniyor olması veya mücbir sebep halini ileri sürenler
tarafından ispatı ya da belgelendirilmesi gerekir. Vergi idaresi uygulamada,
genel hayatı etkileyecek tarzda meydana gelen tabi afet halini mücbir sebep olarak kabul etmekte ve tabi afetin eltili olduğu yörede yaşayan tüm
mükelleflerin başvurusuna gerek kalmadan mücbir sebep haline ilişkin hükümleri çalıştırmaktadır. Ancak bir mükellefin şahsına münhasır mücbir
sebep halinin bulunduğunu iddia etmesi halinde olayın belgelenmesi istenmektedir. Mesela işyerinde yangın çıkan ve olaydan sadece kendisi etkilenen bir mükelleften bunun belgelenmesi (itfaiye raporuna, itfaiye olmayan
yerde jandarma raporuna istinaden) istenmektedir. İlgili kısmı aşağıda verilen karardan da görüleceği üzere Yargıtay mücbir sebeplerin serbest delil
sistemi içerisinde ispatlanabileceği görüşündedir. (Özyer, 2004, 65)
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“… Mücbir sebeplerin ne şekilde ispat olunacağı ve vasıtalarına dair
Vergi Usul Kanunu’nda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun delil serbestisi kuralı burada da geçerlidir;
mücbir sebepler kanunen geçerli her türlü delille ispatlanabilir. Deliller
mücbir sebebin vukuunu ve defter ve belgelerin kısmen veya tamamen kaybı ya veya yok olmaları sonucunu doğurduğuna ilişkin savunmayı, akla
uygun ve inandırıcı, dolayısıyla geçerli kılmalı, hâkimde bu yönde vicdani
kanı oluşturmalıdır. Tersi durumda, mücbir sebep olarak itibar ve kabul
olunamaz.
… Yine, sık sık başvurulan kaybolmaya dair basın yolu ile ilan yaptırılması ve keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi de bu kapsam ve nitelikte
kabul edilmelidir.
Ceza yargılamasında hiçbir duraksamaya yer vermeden gerçeği ortaya çıkarmak görev ve yetkisi bulunan ceza hakimi, ileri sürülen mücbir
sebebin dayandığı olayların, vukuu ile defter ve belgelerin yok olması veya
elden çıkması sonucunu doğuracak nitelik ve yoğunlukta olup olmadığını,
bunların mükellefin faaliyet alanı itibariyle mutad ortam, yer ve mümkün
olmayan nedenlere dayanıp dayanmadığını, öngörülebilme ve neden-sonuç
ilişkisi, vergi denetiminden kaçmak amacına yönelik tertip niteliği ve sair
ile olayın özelliğini duruşmadan ve tahkikattan edineceği kanaatine göre
irdeleyip değerlendirmeli ve delilleri serbestçe takdir etmeli, irade dışında
meydana geldiği ve defter ve vesikaların tamamen veya kısmen yok olması
sonucunu doğurduğunu anlaması halinde mücbir sebep olarak kabul etmelidir.” (Yargıtay 11’inci Ceza Dairesinin E:2001/6285, K:2001/784 sayılı
ve 2.2.2001 günlü kararı.)
Anlaşılacağı üzere, satış faturalarının zayi olması durumunda mükelleflerin veya vergi sorumlularının yapması gereken işlemlere ilişkin her ne
kadar VUK’da ve ilgili genel tebliğlerde bir düzenleme yapılmamış olsa
da mükelleflerin veya vergi sorumlularının serbest delil sistemi içerisinde
bu durumu ispat etmeleri ve belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda zayi olan düzenlenmiş satış faturaları gibi boş (henüz kullanılmamış)
faturalar için de anılan serbest delil sistemi çerçevesinde işlem yapmaları
gerekmektedir.

3-ZAYİ OLAN BOŞ FATURALAR İÇİN YAPILMASI
GEREKENLER
Çalışmamızın önceki bölümlerinde belirttiğimiz üzere TTK’da ve
VUK’da henüz kullanılmamış “boş” faturaların zayi olması halinde neler
yapılması gerektiğine dair doğrudan bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
Bununla beraber konu bütünüyle muallakta kalmış da değildir.
Gerek TTK’nın 20’nci maddesiyle hüküm altına alınan tacirlerin basiretli işadamı gibi hareket etme zorunluluğu gereğince ve gerekse VUK’un
13’üncü maddesiyle hüküm altına alınan mücbir sebebin ispatına yönelik
söz konusu mükelleflerin veya vergi sorumlularının bir takım girişimlerde
bulunmaları gerekir. Bu girişimler, mükellef açısından ileride olası yargı
aşamalarında delil teşkil edecek ve yine olası mağduriyetlerin önlenmesine
neden olacaktır.
Öncelikle kullanılmamış “boş” faturaların zayi olmasına neden olan
olay mükellefin şahsına münhasır mücbir sebep halinden kaynaklanıyor
ise, (örneğin işyerinde yangın çıkması, sel veya su basması) mükellefin
olaya ilişkin itfaiyeye, itfaiye olmayan yerlerde jandarmaya veya belediye ekiplerine olayın belgelendirilmesine istinaden bir tutanak tutturması
gerekir. Açıktır ki böyle bir tutanak tek başına yeterli değildir. Mükellefin
zayi olan faturalar ile söz konusu olayı (yangın, sel veya su basması) ilişkilendirmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda mükellef, itfaiye, jandarma ya
da emniyet kuvvetlerince düzenlenen tutanağı dayanak göstereceği bir dilekçe yazarak faturalarının söz konusu olay nedeniyle zayi olduğunu bağlı
olduğu vergi dairesine bildirmesi gerekmektedir. Zayi olan kullanılmamış
“boş” faturalara ilişkin ileride yargıya intikal eden bir husus bulunması halinde mükellef serbest delil sistemi çerçevesinde kendini savunabilecektir.
Kullanılmamış boş faturaların kaybolması halinde ise durumun derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmesi, bu konuda tutanak tanzim ettirilmesi
ve faturaların bulunmasını teminen olayın Cumhuriyet Savcılığı’na intikalinin sağlanması, en önemlisi de, iyi niyetli üçüncü kişilerin ve diğer
tacirlerin çalınan faturaları ellerinde bulunduranların olası kötü niyetli
girişimlerinden mağdur olmamalarını teminen seri numaralarıyla birlikte
faturaların çalındığı ve kullanılmaması gerektiği, böyle bir girişimde bulunulması durumunda ise kendilerine ve en yakın kolluk kuvvetlerine haber

Mayıs - Haziran 2011

MALİ

ÇÖZÜM

189

MALİ

ÇÖZÜM

Mayıs - Haziran 2011

verilmesi gerektiği en yüksek tiraja sahip bir yerel bir de ulusal gazetede
ilan edilmesi, ayrıca yoğun olarak ticari ilişkide bulunduğu kişileri, varsa
şubelerini ve ilgili vergi dairesini konudan yazılı olarak haberdar etmesi,
hem basiretli bir davranış olarak değerlendirilebilecek hem de tacirin menfaatine olacaktır. (Atlaş, 2009, 194-5)
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4-SON SÖZ
Faturaya ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nda doğrudan bir tanıma yer verilmemiş, “Ticari işletmesi icabı bir mal satmış veya imal etmiş veyahut
bir iş görmüş yahut bir menfaat temin etmiş olan tacirden, diğer taraf,
kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada
gösterilmesini isteyebilir.” şeklinde dolaylı bir tanımlama yapılmıştır.
Fatura esas itibariyle Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanmış, şekli, nizamı ve kullanma mecburiyetinde olanlara ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
Fatura kullanmak mecburiyetinde olanların bu amaçla bastırdıkları faturalar hırsızlık vb. sebeplerle kaybolabilir veya yangın, deprem, sel veya
su basması nedenleriyle zayi olabilirler. Zayi olan satış faturalarına ilişkin
mükellefler veya vergi sorumluları TTK hükümleri doğrultusunda olayın
öğrenilmesini takip eden on beş gün içinde işletmenin bulunduğu yerin
yetkili mahkemesinden zayi belgesi talep etmek durumundadırlar.
Henüz kullanılmamış, bir başka deyişle “boş” olan faturalara ilişkin
ise mezkûr kanunda böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu çerçevede
henüz kullanılmamış “boş” faturaların zayi olması durumunda buna ilişkin
zayi belgesi verilmemektedir.
Buna rağmen mükelleflerin veya vergi sorumlularının, ileride zor durumda kalmamaları adına basiretli işadamı gibi hareket ederek, serbest
delil sistemi çerçevesinde olaya ilişkin itfaiye, jandarma, belediye veya
emniyet kuvvetlerine müracaat ederek tutanak tutturmaları, olayın özelliğine göre yetkili Cumhuriyet Savcılığı’na haber vermeleri, ulusal ve yerel
gazetelere konuya ilişkin ilân vermeleri, yoğun olarak ticari ilişkide bulundukları işletmeleri durumdan haberdar etmeleri ve bağlı oldukları vergi
dairesine konuya ilişkin bilgi vermeleri yararlı ve gereklidir.
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AF KANUNUNDA DAVA SAFHASINDA BULUNAN VE
İNCELEME,TARHİYAT AŞAMASINDAKİ ALACAKLARA
İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Fatih GÜNDÜZ*

II- KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN
AMME ALCAKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
A-Dava Açma Süresi Geçmemiş veya Dava Açılmasına Rağmen
Henüz Karar Verilmemiş Olan Amme Alacaklarına İlişkin Düzenlemeler
6111 sayılı kanununun 3. maddesinin 1. fıkrasında Dava açma süresi
geçmemiş veya dava açılmasına rağmen henüz karar verilmemiş amme
alacaklarına ilişkin yapılan düzenlemeyi açıklamaktadır. Söz konusu madde de hangi amme alacaklarının kanun kapsamına girdiği “bu kanunun
yayımlandığı tarih itibariyle (25.02.2011) ilk derece yargı mercilerinde
dava açılmış veya dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen ,res’en
*

Vergi Denetmeni

Mayıs - Haziran 2011

I-GİRİŞ
Mecliste görüşülerek yasalaşan 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanunla (T.C. Yasalar, 2011) vergi mükelleflerine bir
çok avantajlı haklar sağlamaktadır.Söz konusu kanun isminin çok uzun olması nedeniyle kanuna ilişkin açıklamalar kanun numarasıyla belirtilecektir.Söz konusu kanunun kapsamında vergi borcu olan mükelleflere ödeme
kolaylığı ,bazı vergi mükelleflerine matrah arttırımında bulunma fırsatı ile
bazı emtia gruplarına stok affı ve dava ve tarhiyat safhasında bulunan vergilerin belirli kısmının tahsilinden vazgeçilmesine ilişkin düzenlemeler yer
almıştır.Yazımızda Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında bulunan alacaklar ile İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilere ilişkin işlemleri
açıklamaya çalışacağız.
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veya idarece yapılan vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri” şeklinde açıklanmıştır.
Söz konusu madde uyarınca bu madde kapsamına giren ikmalen, re’sen
veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; vergilerin/gümrük vergilerinin % 50’si ile bu tutara ilişkin
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/gümrük vergilerinin % 50’si, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.
Ayrıca bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin
gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari
itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da bu fıkra
hükmü uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
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B-Açılan Davaya İlişkin Nihai Karar Verilmemiş Olan Amme Alacaklarına İlişkin Düzenlemeler
Yine aynı kanunun 3. maddesinin 2. fıkrası ise herhangi bir yargı merciinde karar verilmiş olmakla birlikte mükellefin itiraz ,temyiz ve karar
düzeltme haklarının yasal süresi geçmemiş ve bu hakların kullanılması
sonucunda nihai karar verilmemiş olması halinde yapılacak işlemleri düzenlemektedir.
Söz konusu maddenin 2. fıkrasında Bu Kanunun yayımlandığı tarih
itibarıyla bölge idare mahkemeleri veya Danıştay nezdinde ilgisine göre
itiraz veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi
tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda, bu maddeye göre
ödenecek alacak asıllarının tespitinde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tarhiyatın/tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır.
Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son karara göre işlem
yapılacağı belirtilmiştir.Yine aynı madde de en son karardan ne anlama
geldiği açıklanmıştır. Bu maddeye göre ödenecek alacakların tespitinde
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esas alınacak olan en son karar, tarhiyata/tahakkuka ilişkin verilen ve bu
Kanunun yayımlandığı tarihten önce (bu tarih dahil) taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karardır şeklinde açıklanmıştır.

2-Verilen En Son Kararın Tasdik veya Tadilen Tasdik Kararı
Olması Halinde Ödenecek Tutar
Verilen en son kararın tasdik veya tadilen tasdik olması halinde ise
; tasdik edilen vergilerin/gümrük vergilerinin tamamı ile bu tutara ilişkin
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,
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen
vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının
tamamının tahsilinden vazgeçileceği hüküm altına alınmıştır.Aynı madde
de verilen en son kararın bozma kararı olması halinde birinci fıkra hükmü,
kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde ise onanan kısım için
bu fıkranın (b) bendi, bozulan kısım için birinci fıkra hükmü uygulanacağı
hüküm altına alınmıştır.
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1- Verilen En Son Kararın Terkin Kararı Olması Halinde Ödenecek Tutar
Vergi ve Gümrük vergileri tarhiyatına ilişkin verilen kararın vergilerin terkini(tarhiyatın kaldırılması) şeklinde olması halinde ; ilk tarhiyata/
tahakkuka esas alınan vergilerin/gümrük vergilerinin % 20’si ile bu tutara
ilişkin 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, verginin/gümrük vergilerinin kalan % 80’inin, faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari
para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği hüküm altına alınmıştır.Yani en son kararın terkin olması halinde tarhiyatın %20 si ve bu tutara Kanunun yayımlandığı tarihe
kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın
eklenmesi sonucunda bulunan tutarın bu kanuna göre ödenmesi ile tarhiyatın diğer kısmı ve kesilen cezaların tahsilinden vazgeçilmektedir.
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Yani mükelleflerce tarhiyata karşı açılan davanın tasdiki halinde ilk
tarhiyatın tamamı ile kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanacak
TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu
kanuna göre ödenmesi ile tarhiyata ilişkin tüm cezaların silineceği hüküm altın alınmıştır. Tarhiyata karşı açılan dava da kısmen tasdik kısmen
bozma kararı çıkması halinde ise tasdik olunan kısım için onanan kısım
ilk tarhiyatın tamamı ile kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanacak TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın
ödenmesi,bozulan kısım için ise tarhiyatın %20 si ve bu tutara Kanunun
yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın eklenmesi sonucunda bulunan tutarın bu kanuna göre
ödenmesi ile tarhiyatın diğer kısmı ve kesilen cezaların tahsilinden vazgeçileceği hüküm altına alınmıştır.
Yine aynı maddenin 5. fıkrasında pişmanlık talebiyle verilen beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannamelere ilişkin olarak düzenlemeler
yapılmıştır.Yine aynı maddenin 8. fıkrasında ise maddeye giren alacaklarından uzlaşmaya ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
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C-Vergi Cezaları ve Gümrük Yükümlülüğü ile İlgili İdari Para
Cezalarına Karşı Açılan Davalara İlişkin Düzenlemeler
Aynı kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasında ise mükelleflerin sadece
vergi cezaları ve idari para cezalarına karşı dava açılması halinde ödemesi
gereken tutarlar hüküm altına alınmıştır.Söz konusu madde “Bu Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla sadece vergi cezalarına/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin dava açılmış olması halinde;
a) Asla bağlı cezaların, verginin/gümrük vergilerinin bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması veya 2 nci maddeye ilişkin olarak bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, tamamının ve
bunlara bağlı gecikme zamlarının,
b) Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarından/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarından bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen safhada olanlarda cezanın % 25’inin, ikinci fıkrasının; (a) bendinde
belirtilen safhada olanlarda cezanın % 10’unun, (b) bendinde belirtilen
safhada bulunanlarda tasdik edilen ceza tutarının % 25’inin, bu Kanun-

da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların,
tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkranın (b) bendi hükmü tarh edilen vergi ile
birlikte dava konusu edilen asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları için
de uygulanır.” Şeklinde hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu madde ye göre verginin bu kanun yayımlandığı tarihten
önce ödenmiş olması şartıyla asla bağlı cezaların tahsilinden vazgeçileceği
hüküm altına alınmıştır. Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları ve
gümrük yükümlülüğüne ilişkin idari para cezasında ise dava açma süresi
geçmemiş olanlar ile söz konusu dava açılmış olmakla birlikte henüz herhangi bir karar verilmemiş olanların % 25 i,dava açılmış ve nihai karar verilmemekle birlikte en son kararın cezanın kaldırılması şeklinde olanlarda
% 10’u ve dava açılmış ve nihai karar verilmemekle birlikte en son kararın
cezanın onanması şeklinde olanlarda % 25’i nin bu kanuna göre ödenmesi
şartıyla diğer kısmın tahsilinden vazgeçileceği hüküm altına alınmıştır.
Yine vergi aslı ile birlikte dava edilen asla bağlı olmaksızın kesilen
vergi cezaları için de aynı 3. maddenin b fıkrasında yer alan asla bağlı olmayan vergi cezaları ve gümrük yükümlülüğüne ilişkin idari para cezasına
ilişkin hükümlerin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Yine aynı maddenin 4. fıkrasında ise Bu Kanunun yayımlandığı tarih
itibarıyla üçüncü fıkra kapsamı dışında kalan ve bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren idari para cezalarına
ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı dava açma süresi geçmemiş veya
dava açılmış olması halinde; kesilen idari para cezalarından ilk derece yargı merciinde ihtilaflı olanlarda cezanın % 50’si, ilk derece yargı merciinin
cezayı kaldırdığı ancak itiraz veya temyiz merciinde yargılamanın devam
ettiği safhada olanlarda cezanın % 20’si, ilk derece yargı merciinin kısmen
veya tamamen onayladığı cezalarda onaylanan kısmın % 50’si ile bu tutara
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine, bu
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezalar ile bu cezalara bağlı fer’i alacakların
tamamının tahsilinden vazgeçileceği hüküm altına alınmıştır

Mayıs - Haziran 2011

MALİ

ÇÖZÜM

197

Mayıs - Haziran 2011

MALİ

ÇÖZÜM

198

D-Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Amme
Alacaklarına İlişkin Düzenlemeden Yararlanmanın Koşulları
Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan Amme Alacaklarına
ilişkin yer alan düzenlemelerden yararlanabilmesi için madde kapsamına
giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi
ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır. Kanunun 3 üncü maddesinden
yararlanılmak için 2 Mayıs 2011 tarihine kadar bağlı bulunulan tahsil dairesine yazılı olarak başvuruda bulunulması ve başvuru dilekçesinde dava
açılmayacağı, açılmış davalardan vazgeçileceği yönünde iradenin belirtilmesi şarttır.
Kanunun 20 maddesinin beşinci fıkrası hükmü gereğince, davadan
vazgeçme dilekçeleri ilgili vergi dairelerine verilecek ve bu dilekçelerin
vergi dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilecektir
Yine aynı maddenin 9. fıkrasında bu madde den yararlanmak isteyen
mükelleflerin “Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir
(stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu madde ile 2 nci madde hükmünden yararlanmak üzere
başvuruda bulunan mükelleflerin taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile
ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri çok zor durum
olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme
haklarını kaybederler.” Bu şartı yerine getirmeleri gerekeceği hüküm altın
alınmıştır.
Yine aynı maddenin 11. fıkrasında ise madde ye göre başvuruda bulunan fakat ödeme şartlarını ihlal eden mükelleflerin en son yargı kararında
yer alan ilk tarhiyat /tahakkuka göre belirlenen alacakların takip edileceği
hüküm altına alınmıştır.

III-İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN
VERGİLERE İLİŞKİN YAPILACAK İŞLEMLER
A-İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Vergilere İlişkin
İşlemler
Yine aynı yasanın 4. maddesinde ise İnceleme ve tarhiyat safhasında
bulunan işlemlere ilişkin hükümleri içermektedir.Söz konusu 4. maddenin
1. fıkrasında bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde,
tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı
kalmak kaydıyla devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh
edilen vergilerin % 50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun
yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın % 25’inin;
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’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın % 75’inin,
vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçileceği
hüküm altına alınmıştır.Aynı maddenin 8. fıkrasında ise incelemeye başlamanın hangi hallerde mümkün olduğu hüküm altına alınmıştır.
Yine 4. maddenin 2. fıkrasında ise bu Kanunun kapsadığı dönemlere
ilişkin olarak iştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya
muhatap olanların, cezanın % 25’ini birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde cezanın kalan % 75’inin tahsilinden vazgeçileceği
hüküm altına alınmıştır.
Yine 4. maddenin 3. fıkrasında pişmanlık ve kendiliğinden verilen beyannamelerin bu maddeden yararlanma şartları açıklanıştır.Yine aynı maddenin 6. fıkrasında ise tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin olarak bu maddeden yararlanma şartları açıklamıştır.
Ayrıca aynı maddenin 4. fıkrasında ise kanunun kapsadığı dönemlere
ilişkin olarak bu kanunun yayımlandığı tarihten önce tamamlandığı halde
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bu kanunun yayımlandığı tarihte veya bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına giren inceleme raporları ile takdir karalarına ilişkin gerekli tarhiyat
ve tebliğ işlemlerinin yapılacağı ancak 4. maddenin 1. ve 2. fıkrasının uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu madde hükmünden yararlanabilmek için başvuruda bulunulan alacağa ilişkin dava açılmaması gerekir. Yine bu madde hükmünden yararlanan mükelleflerin Uzlaşma,Tarhiyat Öncesi Uzlaşma ve vergi indiriminden yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır. ,ye göre
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B-Pişmanlık veya Kendiliğinden Yapılan Beyanlara İlişkin İşlemler
Yine kanunun 5. maddesinin 1/a-1. fıkrasında ise bu kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci
ayın sonuna kadar pişmanlıkla ilgili beyanname verilmesi halinde vergi
aslı ve bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçileceği hüküm altına alınmıştır.
Yine aynı 5. maddenin 1/a-2. fıkrasında ise 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30. maddesinin dördüncü fıkrasına göre kendiliğinden verilen
beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile
hesaplanacak gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar
TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu
Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vezgeçileceği hüküm altına
alınmıştır.
Yine 5. maddesinin 1/c. fıkrasında ise 2010 ve önceki dönemlere ilişkin
emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya eksik bulunan mükelleflerin
bildirimde bulunması veya eksik tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür
varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara bağlı 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, bu alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tahsilinden
vazgeçileceği hüküm altına alınmıştır.
Aynı yasanın 5. maddesinin 2. fıkrasında ise Gelir Vergisi Kanununun
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64. maddesine göre diğer ücret mükelleflerinin 2011 Mart ayı sonuna
kadar vergi dairesine başvurup 2011 gelir vergilerini tarh ettirmeleri ve
karnelerine işletmeleri şartıyla önceki dönemlere ilişkin vergi ve cezanın
aranmayacağı hüküm altına alınmıştır.
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6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ
İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ
MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR
İbrahim ERCAN*

2- YASAL DÜZENLEME
6111 sayılı Kanun’un İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemlere İlişkin Hükümler başlıklı 4’üncü maddesinde;
“(1) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi
incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve
vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. Bu
işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin % 50’si ile bu
tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/
*

Vergi Denetmeni
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Bilindiği üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, 6111 sayılı
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un (T.C. Yasalar,
2011) 4’üncü maddesi ile, Kanun’un yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden önce nezdinde vergi incelemesine başlanmış ve tamamlanmamış olan
mükelleflere de söz konusu incelemenin tamamlanmasından sonra vergi
aslı ve cezalarda indirimden yararlanma imkanı tanınmıştır.
Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 1 Seri No’lu Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği’nde
(Maliye Bakanlığı, 2011) Kanun’un yayımlanmasından önce nezdinde vergi incelemesine başlanmış ancak tamamlanmış olan mükelleflere sağlanan
imkanlar örneklerde verilerek açıklanmıştır. Bu yazımızda, bu durumda
bulunan mükelleflere 6111 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesiyle tanınan
imkanlar söz konusu tebliğ esas alınarak ve örneklerde verilerek anlatılmaya çalışılacaktır.
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ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına
bağlı olmayan cezalarda cezanın % 25’inin; 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’sinin, vergi
aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın % 75’inin, vergilere bu Kanunun
yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(2) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak iştirak nedeniyle
kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, cezanın %
25’ini birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde cezanın
kalan % 75’inin tahsilinden vazgeçilir.
(3) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler
için kesilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş
olan vergi cezaları hakkında bu madde hükümleri uygulanır. Şu kadar ki,
asla bağlı vergi cezalarının bu madde kapsamında tahsilinden vazgeçilebilmesi için verginin bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş
olması veya bu Kanunun 2 nci maddesine göre ödenmesi şarttır.
(4) Bu 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 yapılır. Yapılan tarhiyat üzerine bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen
şekilde belirlenen tutarın, birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.
(5) Bu madde hükümlerinden yararlanılabilmesi için madde kapsamında ödeme başvurusunda bulunulan alacağa ilişkin dava açılmaması
şarttır.
(6) Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, 213 sayılı Kanunun tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, an-
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cak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte
vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar için de
bu madde hükmü uygulanır.
(7) Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile bu madde hükmünden yararlananlar, ayrıca 213 sayılı Kanunun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi
cezalarında indirim hükümlerinden yararlanamazlar.
(8) Bu madde uygulamasında incelemeye başlama, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce 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 ya da
kanuni defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili
olanlara ibraz edilmiş olması hallerini kapsar.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm ile, 6111 sayılı Kanunun kapsadığı 01.01.2006 tarihi ile
31.12.2010 tarihleri arasında beyan edilmesi gereken yıllık gelir, kurumlar,
katma değer, özel tüketim, gelir stopaj, kurum stopaj, damga vergisi gibi
beyana dayalı tüm vergi türleri açısından, Kanun’un yayımlandığı tarihten önce nezdinde vergi incelemesine başlanıldığı halde tamamlanamamış
olan mükelleflere, söz konusu incelemelerin tamamlanmasından sonra vergi aslında ve cezalarda indirim gibi bazı imkanlar tanınmıştır. Bu hususlar
ayrıntılı olarak aşağıda anlatılmaya çalışılacaktır.

3.1- Mükellefler Nezdinde Vergi İncelemesine Başlandığının Tespiti
6111 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi kapsamına, Kanun’un yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihten önce başlanılmış ve tamamlanmamış vergi
incelemelerine konu vergiler girmektedir. Mükellefler nezdinde incelemeye başlama ise 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,
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- Matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi,
- Kanuni defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması,
hallerini kapsamaktadır.
Dolayısıyla mükellefler nezdinde yukarıda belirtilen işlemlerden en az
birinin yapılmış olması vergi incelemesine başlandığını ifade etmektedir.
Mükellef nezdinde Kanun’un yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihten önce
söz konusu işlemlerden herhangi birinin yapılarak vergi incelemesine başlanması ancak sonuçlandırılamaması durumunda mükellefin, Kanun’un
matrah artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla, Kanun’un 4’üncü
maddesinden yararlanmasına imkan sağlanmıştır.
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3.2- Başvuru Süresi ve Şekli
6111 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinde, matrah artırımına ilişkin
hükümler saklı kalmak şartıyla, Kanun’un yayımlandığı tarihten önce başlayan ancak tamamlanmamış vergi incelemelerine devam edileceği ve sonuçlandırılacağı öngördüğünden; bu madde hükümden yararlanmak için
başvuru süresi, vergi incelemesine ilişkin işlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak düzenlenmiştir.   
Madde hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin, yapılan vergi
incelemesine ilişkin vergi inceleme raporu veya takdir komisyonu kararının vergi dairesi kayıtlarına girmesinden sonra tarh edilen vergi ve kesilen
cezalara ilişkin ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.
Ayrıca, mükellefler bu madde hükmünden, adlarına yapılan tüm tarhiyatlar için yararlanabilecekleri gibi sadece talep edecekleri tür ve dönemler
için de yararlanabileceklerdir.
Örneğin; 2006 ve 2007 yılları hesapları 6111 sayılı Kanun’un yayımlanmasından önce vergi incelemesine alınan ve vergi incelemesi tamamlanamamış olan bir mükellefin, Kanun’un matrah artırımına ilişkin hükümlerinden de yararlanmadığını, söz konusu inceleme sonucunda mükellef
adına her iki yıl için de ayrı ayrı kurumlar vergisi katma değer vergisi tarh
edildiği, vergi ziyaı ve özel usulsüzlük cezaları kesildiğini ve mükellefe
tebliğ edildiğini varsayarsak; mükellef adına tarh edilen vergilerden yal-
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3.3- Ödenecek Vergi ve Cezanın Tespiti
6111 sayılı Kanun’un yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden önce
başlanıldığı halde bu tarihe kadar tamamlanamamış bulunan vergi incelemeleri ile takdir ve tarh işlemlerinin sonra tarh edilen verginin % 50’si
ile bu tutar üzerinden gecikme faizi yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe
kadar hesaplanacak TEFE/ÜFE tutarı ve Kanun’un yayım tarihinden sonra
(bu tarih dahil) ihbarnamenin tebliği üzerine dava açma süresinin bitim
tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizi tutarının, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6
eşit taksitte ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı ile bu vergilere uygulanan
gecikme faizi ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.
Bununla birlikte, vergi aslına bağlı olmayan bir cezanın kesilmesinin
gerektiği hallerde, bu ceza için, cezanın % 25’inin ilk taksit ihbarnamenin
tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit
taksitte tamamen ödenmesi şartıyla Kanun hükmünden yararlanılacak ve
cezanın kalan % 75’inin tahsilinden vazgeçilecektir.
Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak iştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, cezanın % 25’ini
ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık
dönemler halinde 6 eşit taksitte ödemeleri halinde cezanın kalan % 75’inin
tahsilinden vazgeçilecektir.
Ayrıca, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren 01.01.2006 tarihi ile
31.12.2010 dönemlerine ilişkin olarak Kanun’un yayımlandığı 25 Şubat
2011 tarihinden 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 yapılacaktır. Yapılan tarhiyat üzerine maddede öngörülen süre ve şekilde ödeme yapılması
halinde madde hükmünden yararlanılabilecektir.
Diğer taraftan, vergi inceleme raporlarına veya takdir komisyonu ka-
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nızca biri için ve yalnızca bir dönem için Kanun’un 4’üncü maddesinden
yararlanabileceği gibi, vergilerin ve cezaların tamamı için de Kanun’un
4’üncü maddesi hükmünden yararlanmak için başvurabilecektir.
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rarlarına dayanmamakla birlikte, Kanun’un kapsadığı dönemlere ilişkin
olarak, Kanun’un yayımlandığı tarihten önce başlanılmış, ancak bu tarih
itibarıyla tamamlanamamış olan tarh işlemlerine de devam edilecek ve
Kanun’un yayımlandığı tarihten sonra yapılan bu tarhiyatlar için de 4’üncü
madde hükmünden yararlanılabilecektir.
İnceleme raporu veya takdir komisyonu kararı üzerine sadece vergi
ziyaı cezası kesilmesi gerektiği hallerde ise (Örneğin, mahsup dönemi geçtikten sonra yapılan geçici vergi incelemeleri sonucu kesilen vergi ziyaı
cezası gibi) vergi aslına uygulanan gecikme faizi yerine Kanuna göre hesaplanacak tutarın, Kanun’da öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde
bu cezanın tahsilinden vazgeçilecektir.
Uygulamaya ilişkin 1 Seri No.lu Tebliğ’de yer alan örnek aşağıya aynen alınmıştır.
Örnek 1- Mükellefin defter ve belgeleri Ekim/2008 vergilendirme dönemine ilişkin gelir (stp) vergisi yönünden incelemeye alınmış ve 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla inceleme sonuçlanmamıştır. Ayrıca
mükellef tarafından bu Kanun uyarınca söz konusu vergi türünden matrah
artırımında da bulunulmamıştır.
İnceleme sonucu düzenlenen vergi inceleme raporunun 27/10/2011 tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği, rapor üzerine mükellef adına
1.800,-TL gelir (stp) vergisi tarh edildiği, 1.800,-TL vergi ziyaı cezası kesildiği ve tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin 4/11/2011 tarihinde
mükellefe tebliğ edildiği varsayıldığında, mükellef 6111 sayılı Kanun’un
4’üncü maddesinden aşağıda belirtilen şekilde yararlanabilecektir.
Mükellef, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde 6111
sayılı Kanun’dan yararlanmak üzere yazılı başvuruda bulunacaktır. Bu
durumda, mükellefin 6111 sayılı Kanun’a göre ödeyeceği tutar aşağıdaki
şekilde hesaplanacaktır.
Vergi aslının % 50’si = .1800/2      = 900
TEFE/ÜFE Tutarı        = 900 x % 10,81 (Normal vade tarihinden Kanunun yayım tarihine kadar)       = 97,29 TL’dir.
Gecikme Faizi*            = 900 x % 12,60   = 113,40 TL’dir.
* Gecikme faizi Kanun’un yayımlandığı tarihten, ihbarnamenin tebliği
üzerine dava açma süresinin son gününe kadar ve Kanun’un yayımı tarihi

itibarıyla uygulanmakta olan gecikme zammı oranı esas alınarak hesaplanmıştır.
Buna göre ödenecek toplam tutar,
Vergi Aslının % 50’si                         =    900,00 TL
TEFE/ÜFE Tutarı                                =      97,29 TL
Gecikme Faizi                                     =    113,40 TL
TOPLAM                                            = 1.110,69 TL’dir.
Tahsilinden vazgeçilen tutar ise,
Vergi Aslının %50’si                          =    900,00 TL
Gecikme Faizi                                    = 1.253,70 TL
Vergi Ziyaı Cezası                              = 1.800,00 TL
TOPLAM                                           = 3.953,70 TL’dir.
Bu örneğe göre, mükellefin ihbarnamenin tebliğ tarihini izleyen ayda
(Aralık/2011) yapılandırılan alacak tutarını defaten ödemesi halinde bu tutara faiz ya da katsayı uygulanmayacaktır. Ancak, mükellefin Kanun’un
4’üncü maddesi hükmüne göre yapılandırılan alacağı ikişer aylık dönemler
halinde azami 6 eşit taksitte ödemesi mümkün olup, bu takdirde taksitler
halinde ödenecek alacağa Kanun’un 18’inci maddesi gereğince (1,05) katsayısı uygulanacaktır. Mükellefin yapılandırılan alacağı taksitle ödemek
istemesi halinde taksit ayları; Aralık/2011, Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos,
Ekim/2012 ayları olacaktır.
Bununla birlikte, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu, 6111 sayılı Kanuna İlişkin Uygulama Örnekleri Rehberinde “İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki İşlemler”e ilişkin 1 ve 10 no.lu örnekler bazı
örnekler aşağıya alınmıştır.
Örnek-1: X Ltd. Şti’nin Ekim/2008 vergilendirme dönemi hesaplarının katma değer vergisi yönünden incelenmesi neticesinde düzenlenen
vergi inceleme raporu 27.03.2011 tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal
etmiştir. Rapora istinaden 1.000 TL katma değer vergisi tarh edilmiş, 1.000
TL vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Bu tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi mükellefin kanuni temsilcisine 01.04.2011 tarihinde tebliğ edilmiştir.
Mükellef kurum 6111 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinden faydalanmak üzere 10.04.2011 tarihinde vergi dairesine başvuruda bulunmuştur.
Bu durumda mükellef tarafından ödenecek miktar ile, tahsilinden vazgeçilen miktar aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
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Ödenecek toplam tutar,
Vergi Aslının % 50’si                         =   500,00 TL
TEFE/ÜFE Tutarı                               =     54,05 TL
Gecikme Faizi                                    =
14,00 TL
TOPLAM                                           = 568,05 TL’dir.
Tahsilinden vazgeçilen tutar ise,
Vergi Aslının %50’si                          =    500,00 TL
Vergi Ziyaı Cezası                              = 1.000,00 TL
Gecikme Faizi                                     = 299,25 TL
TOPLAM                                           = 1.799,25 TL’dir.
Örnek-2: Mükellefin defter ve belgeleri Ağustos/2008 vergilendirme
dönemine ilişkin gelir stopaj vergisi incelemeye alınmış ve 6111 sayılı
Kanun’un yürürlük tarihi olan 25.02.2011 itibariyle inceleme sonuçlanmamıştır. Ayrıca, mükellef tarafından bu Kanun uyarınca söz konusu vergi
türünden matrah artırımında da bulunulmamıştır.
İnceleme sonucu düzenlenen vergi inceleme raporunun 25.10.2011 tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmiştir. Rapor üzerine mükellef
adına 2.000 TL gelir stopaj vergisi tarhiyatı 2.000 TL vergi ziyaı cezası
kesilerek düzenlenen ver/ceza ihbarnamesi 05.11.2011 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. Mükellef, 6111 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinden
yararlanmak üzere 20.11.2011 tarihinde vergi dairesine müracaatta bulunmuştur.
Bu durumda mükellef tarafından ödenecek miktar ile, tahsilinden vazgeçilen miktar aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
Ödenecek toplam tutar,
Vergi Aslının % 50’si                         =   1.000,00 TL
TEFE/ÜFE Tutarı                               =    104,80 TL
Gecikme Faizi                                    =
126,00 TL
TOPLAM                                           = 1.230,80 TL’dir.
Tahsilinden vazgeçilen tutar ise,
Vergi Aslının %50’si                          =   1.000,00 TL
Vergi Ziyaı Cezası                              = 2.000,00 TL
Gecikme Faizi                                     = 1.213,00 TL
TOPLAM                                           = 4.213,00 TL’dir
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3.4- Ödeme Süresi Ve Şekli
6111 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde
yazılı başvuruda bulunmaları ve madde hükmüne göre yapılandırılan tutarı
ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere peşin veya
ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.
Örneğin, madde kapsamına giren bir tarhiyata ilişkin ihbarnamenin
25/5/2011 tarihinde tebliğ edildiği varsayıldığında, madde hükmüne göre
ödenecek tutarın ilk taksiti Haziran/2011 ayında, diğer taksitleri ise sırasıyla Ağustos, Ekim, Aralık/2011, Şubat, Nisan/2012 aylarında ödenecektir.

4- SONUÇ
6111 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi ile, Kanun’un yayımlandığı 25
Şubat 2011 tarihinden önce nezdinde vergi incelemesine başlanmış ve tamamlanmamış olan mükelleflere de söz konusu incelemenin tamamlanmasından sonra vergi aslı ve cezalarda indirim imkanı yararlanma hakkı tanınmış ve Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 1 Seri No’lu Genel
Tebliğde söz konusu mükelleflere sağlanan imkanlar örneklerde verilerek
açıklanmıştır.
Bu kapsamda, nezdinde Kanun’un yayımlanmasında önce vergi incelemesine başlanmış ancak tamamlanamamış mükelleflerin söz konusu
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3.5- Diğer Hususlar
6111 sayılı Kanun’da 4’üncü maddesinde de belirtildiği üzere, mükelleflerin bu madde hükümlerinden yararlanılabilmesi için madde kapsamında ödeme başvurusunda bulundukları alacağa ilişkin dava açmamaları
şarttır. Bununla birlikte, madde hükmünden yararlanmak isteyen mükellefler ayrıca 213 sayılı Kanun’un uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi
cezalarında indirim hükümlerinden yararlanamazlar.
Dolayısıyla, mükelleflerin inceleme sonucu vergi aslında ve cezalarda
indirim imkanından yararlanabilmeleri için söz konusu vergi aslı ve cezaya
ilişkin dava açmamaları gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu vergi aslı ve
cezaya ilişkin uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim imkanından da yararlanamayacaklardır.
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incelemelerin tamamlanmasından sonra Kanun’un 4’üncü maddesi hükmünden yararlanmak istemeleri halinde, yapılan vergi incelemesi sonucu
adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalara ilişkin ihbarnamelerin tebliğ
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir. Yapılan başvuru sonucu, tarh edilen verginin %
50’si ile, bu tutar üzerinden gecikme faizi yerine Kanun’un yayımlandığı
25.02.2011 tarihine kadar hesaplanacak TEFE/ÜFE tutarı ve Kanun’un
yayım tarihinden sonra (bu tarih dahil) ihbarnamenin tebliği üzerine dava
açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizi tutarının,
ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık
dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı ile bu
vergilere uygulanan gecikme faizi ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Ayrıca, mükellef adına, vergi aslına bağlı
olmayan bir cezanın kesilmesi halinde, cezanın % 25’inin ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler
halinde 6 eşit taksitte tamamen ödenmesi şartıyla cezanın kalan % 75’inin
tahsilinden vazgeçilecektir
Ancak, mükelleflerin inceleme sonucu vergi aslında ve cezalarda indirim imkanından yararlanabilmeleri için söz konusu vergi aslı ve cezaya
ilişkin dava açmamaları gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu vergi aslı ve
cezaya ilişkin uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim imkanından da yararlanamayacaklardır.
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SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ
VERGİ MEVZUATI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

1.Vakıf Kavramı:
Belirli bir hizmetin veya hizmetleri yerine getirilmesini sağlamak amacı ile kişi veya kişilerin malını ya da parasını bağışlayarak oluşturdukları
kuruma vakıf denir. Buna göre bir kimsenin malını vakfetmesi ile o mal
üzerindeki mülkiyeti ferdi mülkiyet olmaktan çıkıp kamunun mülkü haline gelir. Dolayısıyla vakfedilen şey amacı dışında kesinlikle kullanılamaz.
Yani o mal veya paranın tasarruf hakkı, vakfın kuralları dâhilinde topluma
aittir.
Ulusumuzun sosyal hayatında önemli bir yer tutan vakıf kuruluşları,
İslamiyet’in kabulü ile daha da gelişmiş, Osmanlı İmparatorluğu zamanında, bugün modern devletimizin üstlendiği pek çok görevi başarı ile yerine
getirmiştir.
Son derece yaygınlaşan vakıf müesseselerinin ciddiyetle devamını
sağlamak için Osmanlı Devletinde vakıflar, fıkıh hükümlerine göre yönetilmiştir. Vakıfların denetimi Evkaf-ı Hümayun Nezareti tarafından yapılırdı. Günümüze ise bu hizmetler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte vakıf kavramında bir ayrıma gidilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Medeni Kanunun kabulünden
önce ve sonra kurulan vakıflar olarak ikiye ayrılmıştır. Vakıflar, idari yönden bilimsel tasnife göre dörde ayrılmaktadır:
a) Mülhak Vakıflar
b) Mazbut Vakıflar
c) Cemaat ve Esnafa Mahsus Vakıflar
d) Yeni Vakıflar
  	 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre, mülga 743 sayılı Medeni
Kanunun yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve yönetimi vakfedenlerin
*

Vergi Denetmeni
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soyundan gelenlere şart edilmiş vakıflara mülhak vakıflar denilmektedir.
Mülhak vakıflar, Anayasaya aykırılık teşkil etmeyen vakfiye şartlarına
göre Meclis tarafından atanacak yöneticiler eliyle yönetilir ve temsil edilir. Vakıf yöneticileri kendilerine yardımcı tayin edebilirler. Mülhak vakıf yöneticilerinde aranacak şartlar ile yardımcılarının nitelikleri Vakıflar
Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.
5737 Sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca, Vakıflar Genel Müdürlüğünce
yönetilecek ve temsil edilecek vakıflar ile mülga 743 sayılı Medeni Kanunun yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu
gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen vakıflara “Mazbut Vakıf” denilmektedir.
Cemaat Vakıfları, Cumhuriyet öncesinde gayrimüslim Türk vatandaşlarının oluşturduğu hayır kurumlarıdır. 1936 yılında verilen beyannameler
ile Vakıflar Genel Müdürlüğündeki kütüğe tescil ve kayıtları yapılmıştır.
Eski Medeni Kanununa göre belli bir cemaati desteklemek amacıyla vakıf
kurulması mümkün olmadığından, cemaat vakfı kurulması hukuken mümkün değildir. Ancak 20.02.2008 tarih ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununda
yapılan düzenlemeyle, mensupları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan
Türkiye’deki gayrimüslim cemaatlere ait vakıflar kurulabilmektedir.
Esnaf vakıfları, 05.06.1935 tarihli 2762 sayılı Vakıflar Kanununun
yürürlüğünden önce kurulmuş ve esnafın seçtiği yönetim kurulu tarafından
yönetilen vakıflardır.
20.02.2008 tarih ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 3 üncü maddesine
göre, mülga 743 sayılı Medeni Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar ise Yeni Vakıflar olarak tanımlanmıştır. Yeni vakıflar, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre
kurulur ve faaliyet gösterirler. Böylece 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu
ile mazbut vakıflar, mülhak vakıflar, cemaat ve esnafa mahsus vakıflara
ilaveten yeni vakıflar kavramı vakıflar mevzuatına dâhil olmuştur.
01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 101. maddesinde vakfın tanımı “gerçek veya tüzel kişilerin yeterli
mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel
kişiliğe sahip mal toplulukları” olarak yapılmıştır. Vakıflar, derneklerden
farklı olarak mal topluluğu şeklinde örgütlenmiş tüzel kişiliğe haiz kurumlardır.

Bu tanımdan anlaşılacağı üzere vakfı oluşturan en önemli iki unsur;
özgülenecek bir malvarlığı ve malvarlığının özgüleneceği amaçtır.
Vakfın amacı; Hukuka uygun, belirli, anlaşılabilir olmalı ve süreklilik
arz etmelidir. Bu kanuna göre bir mamelekin bütünü veya gerçekleşmemiş
veya gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan
haklar vakfedilebilir.
Gerçek ya da tüzel kişiler vakıf kurabilirler. Ancak kurucu gerçek kişi
ise Türk Medeni Kanununda belirlenen fiil ehliyetine sahip olmalı, tüzelkişi ise fiil ehliyetine sahip olmakla birlikte, kuruluş statüsünde vakıf kurabileceğine ve vakfa malvarlığı özgüleyebileceğine dair hüküm olması
gerekir.
Vakıf kurma iradesi, noterde düzenleme şeklinde yapılacak bir resmî
senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. Ancak vakfın kurulması için
yetkili asliye hukuk mahkemesine başvurularak tescilinin sağlanması gereklidir. Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile
tüzel kişilik kazanır.
2. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Hukuki Statüsü:
Gücünü Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” hükmünden alan
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 14.06.1986 tarihinde
yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Kanunu ile kurulmuştur.
3294 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde;
“Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş
olan kişilere yardım etmek, yoksulluk içinde ve muhtaç durumda bulunan
vatandaşlara yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici önlemler alarak,
gelir dağılımının iyileştirilmesine katkı sağlamak, sosyal yardımlaşma ve
dayanışmayı teşvik etmektir.” şeklinde fonun kuruluş amacı belirtilmiştir.
3294 sayılı Kanunun 7 inci maddesinde;
“Bu Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç
sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kurulur.” şeklinde düzenlenmiştir.
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3294 sayılı kanunun 7 inci maddesiyle il ve ilçede Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakıfları oluşturulmuştur. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının gelirleri 3294 sayılı kanunla oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan aktarılan kaynak ve diğer gelirlerden
oluşmaktadır.
Kurulduğu tarihten 09.12.2004 tarihine kadar Fonun idari işleri Başbakanlığa bağlı bir birim olarak faaliyet gösteren Fon Genel Sekreterliği
eliyle yürütülmüştür.
01.12.2004 tarihinde kabul edilen, 09.12.2004 tarihinde de Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla Fon Genel Sekreterliği, Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük olarak
teşkilatlandırılmış, böylece Fon idaresi bu tarihte kurumsal bir yapıya kavuşmuştur.
27.02.2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 3 üncü maddesi
ile 743 sayılı Medeni Kanun ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan “özel hukuk tüzel kişiliğine haiz” Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakıfları, 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre “Yeni Vakıf
“ statüsündedir.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 3294 sayılı kanunun
amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve
ayni yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede kurulmuştur.
Vakıfların kurulu bulunduğu yerin Mülki İdare Amirleri Vakfın tabi
başkanı olup, Mütevelli Heyeti illerde; Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü, Defterdar, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım Müdürü,
İl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü ve İl Müftüsünden oluşmaktadır. İlçelerde ise; Belediye Başkanı, Mal Müdürü, İlçe Milli
Eğitim Müdürü, Sağlık Bakanlığının İlçe Üst Görevlisi varsa İlçe Tarım
Müdürü ve İlçe Müftüsü Vakfın Mütevelli Heyetini teşkil etmektedir.
3. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Vergi Mevzuatının Uygulanması Açısından Durumu:
a) Kurumlar Vergisi Yönünden:
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 9
uncu maddesinde,

“Bu kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları;
a) Kurumlar Vergisinden, (iktisadi işletmeler hariç),
…
Muaftır.
Fona ve Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve
harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar Kurumlar ve Gelir Vergisi matrahından indirilebilir.”
Şeklinde düzenlenmiştir.
Dernek ve vakıflar kural olarak kurumlar vergisinin mükellefi değillerdir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 1 inci ve 2 inci maddelerinde
dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi mükellefi olduğu belirtilmiştir.
Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan
ve sermaye şirketleri ile kooperatifler dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî
işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek veya vakıfların
iktisadî işletmeleri kabul edilmiştir.
Yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereğince Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının kurumlar
vergisine ait vergi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte devamlı olarak
ticarî, sınaî ve ziraî faaliyette bulunması halinde, vakfa ait iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi mükellefiyeti gerekmektedir.
b) Katma Değer Vergisi Yönünden:
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 9
uncu maddesinde,
“Bu Kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları;
…
c) Sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mallar ve yapacakları tüm muameleler dolayısıyla her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan,
Muaftır.
Fona ve Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve
harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar Kurumlar ve Gelir Vergisi matrahından indirilebilir.” Hükmü yer almaktadır.
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3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesine göre
ticarî, sınaî, ziraî faaliyetler ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir.
Katma Değer Vergisi Kanununun 19 uncu maddesine göre diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, katma değer vergisine tabi olacaklardır.
Ancak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 inci maddesinin 2 inci bendinin a ve b fıkralarına göre ise Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıflarının hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar,
botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve
distofajin laboratuvarları gibi kuruluşlar, öğrenci veya yetiştirme yurtları,
yaşlı ve sakat bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, düşkünevleri ve yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş
amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri ile bunlardan sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine yapacakları teslim
ve hizmetler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bedelsiz
olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile fakirlere yardım
amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara gıda,
temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 inci maddesinin 4
üncü bendinin a ve b fıkralarına göre Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ve basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ve
aynı Kanunun 66’ncı maddesine göre vergiden muaf olan serbest meslek
erbabı tarafından yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
Sonuç olarak 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 9. Maddesinde belirtilen Muaflık ve İstisnalar, katma değer
vergisi açısından bağlayıcı değildir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarının vatandaşa dağıtmak için piyasadan alacağı mallar, bu vakıflar
tarafından alınacak araçlarda genel hükümler çerçevesinde katma değer

vergisine tabidir. Yine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan küçük ve büyükbaş hayvan teslimleri de genel hükümler çerçevesinde Katma Değer Vergisine tabidir.
Örnek 1: Yeşilpınar ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
ilçe merkez ve köylerinde bulunan maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara küçük ve büyükbaş hayvan dağıtmak istemektedir. Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı, piyasadan alacağı ve vatandaşlara dağıtacağı küçük
ve büyükbaş hayvan alımları katma değer vergisinin konusu oluşturmaktadır. Ancak küçük ve büyükbaş hayvan teslimleri Katma Değer Vergisi
Kanununun 17 inci maddesinin 4 üncü bendinde sayılı mükellefler tarafından yapılmış olması durumunda katma değer vergisinden istisna edilmiş
olacaktır.
Örnek 2: Yeşilpınar ilçesinin hayırsever vatandaşı Ahmet DUYARLI,
ilçesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, karşılıksız
ve bedelsiz olarak giyim ve gıda maddelerinden oluşan bir yardımda bulunmuştur. Söz konusu vakfa yapılan bedelsiz teslim katma değer vergisi
kanununa göre istisna edilmiştir.
c) Özel Tüketim Vergisi Yönünden:
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi,
“Özel tüketim vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna
hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümleri bu vergi
bakımından geçersizdir. “
Şeklinde düzenlenmiştir.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu, özel kanunlardaki düzenlemelerin bağlayıcı olmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla özel tüketim vergisine tabi malların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan ithalatı veya
bu malların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına teslimleri özel
tüketim vergisine tabidir.
Örnek 1: Güzelköy ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
vakıf faaliyetlerinde kullanmak üzere Toyota marka bir binek aracı almak
istemektedir. Söz konusu binek aracının ithalatı veya teslimleri özel tüketim vergisine tabidir.
Uygulamada sıkça karşılaşılan ve örnekte olduğu gibi Güzelköy ilçesi
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan araç ithalatı veya
araç alımları özel tüketim vergisinin konusunu oluşturmaktadır.
D ) Harç Vergisi Kanunu Yönünden:
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 9
uncu maddesinde,
“Bu Kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları;
…
c) Sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mallar ve yapacakları tüm muameleler dolayısıyla her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan,
Muaftır.
Fona ve Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve
harçtan muaftır…”
Şeklinde düzenlenmiştir.
492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesi “Özel kanunlarla
harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.”
hükmü yer almaktadır.
Dolayısıyla Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının taşınır ve
taşınmaz mallar ve yapacakları tüm muameleler, fona ve vakfa yapılacak
bağış ve yardımlar harçlardan istisna edilmiştir.
e) Motorlu Taşıtlar Vergisi Yönünden:
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 4 üncü maddesi;
“Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.
a) Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel
idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına
kayıt ve tescil edilen taşıtlar (bu idarelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği
olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan
kuruluşların taşıtları hariç)
…
Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri, bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüzdür. Ancak,
uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.”
Hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki maddenin parantez içi hükümlerine göre ayrı tüzel kişiliği
olan özel kanunlarında malları devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtlarının Motorlu Taşıtlar Kanununa tabi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca özel
kanunlarda yer alan hükümlerin bağlayıcı olmadığı belirtilmiştir. Dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ait taşıtlar motorlu
taşıtlar vergisine tabidir.
Örnek 1: Güzelköy ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
tarafından alınan Toyota marka bir binek aracı motorlu taşıtlar vergisine
tabi olacaktır.
f) Emlak Vergisi Yönünden:
29.05.1986 tarihli 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
Teşvik Kanunun 9 uncu maddesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mallar ve yapacakları tüm
muameleler dolayısıyla her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan muaf olduklarını belirtmiştir. Ayrıca 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunundan önce yürürlüğe giren 1319 sayılı Emlak Vergisi
Kanununda bu vakıfların emlak vergisinden muaf olmadıkları ve kanunun
22 inci maddesine göre diğer özel kanunlarda yer alan muaflık ve istisnaların emlak vergisinin uygulanması açısından bağlayıcı olamayacağını
belirtmiştir.
Ancak Danıştay ‘ın 11.02.1988 tarih ve Esas No:1987/3, Karar
No:1988/1 sayılı İçtihatları Birleştirme Kurulu kararı ile 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunun 24 üncü maddesinde yer alan kuruma ait
taşınır ve taşınmaz mallar ile bunlardan elde edilen hak ve gelirlerin her
türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğunu öngören hüküm, Emlak Vergisi Kanununun 22 inci maddesi hükmünden sonra yürürlüğe girdiğinden,
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait bina ve arazinin emlak vergisinden muaf
tutulmasının gerektiğine karar verilmiştir.
Danıştayın vermiş olduğu karar neticesinde 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunundan sonra yürürlüğe girdiğinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarına ait taşınmazların emlak vergisinin uygulanmasından muaf tutulması gerekmektedir.
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g) Damga Vergisi Yönünden:
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu kanuna
ekli (I) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olacağı, 3 üncü
maddesinde, damga vergisi mükelleflerinin kâğıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen
kâğıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği belirtilmiştir.
Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde, kanunda yazılı resmi
dairelerden maksadın genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idaresi, belediye ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği
bulunan iktisadi işletmelerin daire sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.
Yukarıda sözü edilen kanun hükümlerine göre, Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakıflarının kişilerle ilgili olmayarak yapacakları her türlü
muameleler için düzenleyecekleri kâğıtlar nedeniyle damga vergisinden
muaf tutulmaları gerekmektedir. Ayrıca kanuna ekli (I) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisi mükelleflerinin işleme taraf kişiler olduğu ve
bunlar tarafından verginin beyan ve ödenmesinin yapılması gerektiği, ilgili kişiler tarafından damga vergisinin ödenmemesi veya noksan ödenmesi
halinde vergi ve cezanın tamamından ilgili kişilerle birlikte vakıfların müteselsilen sorumlu tutulması hükme bağlanmıştır.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yoksul ve muhtaç kişilere dağıtılmak amacı ile ilgili mal alımları nedeniyle düzenlenen
kanuna ekli (I) sayılı tabloda yazılı ihale kararları, belli parayı ihtiva eden
sözleşmeler, ödenen avans ödemeleri gibi kâğıtlara ait damga vergisinin
kişiler tarafından ödenmesi gerekmektedir.
Örnek 1: Mavideniz ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
yoksul ve muhtaç öğrencilere dağıtılmak amacı ile kırtasiye ve kitap yardımı için ilana çıkılmıştır ve en iyi teklifi veren Ali KAZANIR vermiştir.
Söz konusu yapılan sözleşme gibi damga vergisine konu kağıtlar
üzerinden hesaplanacak damga vergisini Ali KAZANIR ödeyecektir. Ali
KAZANIR tarafından ödenmeyen veya eksik ödenen damga vergileri için
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının müteselsilen sorumluluğu bulunmaktadır.
h) Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden:
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 9
uncu maddesinde,
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Yukarıda belirtildiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi ve
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun ilgili
hükümleri gereğince, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları veraset
ve intikal vergisinden muaftır.
4. Sonuç
14.06.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile kurulan, 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunla kurumsal bir yapıya kavuşan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarının vergisel yönden durumları incelendiğinde,
1- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının kurumlar vergisinden muaf oldukları, bu vakıflara ait varsa iktisadi işletmelerin kurumlar
vergisi mükellefi olabileceği,
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“Bu kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları;
…
b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle Veraset ve İntikal Vergisinden,
…
Muaftır.
Fona ve Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve
harçtan muaftır.”
Hükmü yer almaktadır.
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 3 üncü maddesi,
“Aşağıda yazılı şahıslar Veraset ve İntikal Vergisinden muaftır:
a) Amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait
olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden Kurumlar Vergisine tabi; olmayanlar
b) Yukarıki fıkrada sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup
umumun istifadesi için ilim, araştırma kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din,
hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküller;
…”
Şeklinde düzenlenmiştir.
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2- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 inci maddesinin 2
inci 4 üncü bendleri kapsamına giren bazı teslim ve hizmetleri için katma
değer vergisi istisnasından yararlanabileceği,
3- 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun, 4760 sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanununun ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun uygulanması açısından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının muaf tutulmadığı,
4- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının, Damga Vergisi
Kanununun 8 inci maddesinde belirtilen resmi dairelerden biri sayılamayacağı,
5- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının taşınır ve taşınmaz mallar ve yapacakları tüm muameleler, fona ve vakfa yapılacak bağış
ve yardımların harçlardan istisna edildiği,
6- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının veraset ve intikal
vergisinden ve vakfa ait taşınmazların emlak vergisinin uygulamasından
muaf tutulduğu,
Sonuçlarına varılmıştır.
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YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDA TİCARİ DEFTER TUTMA,
ENVANTER, DEĞERLEME, SAKLAMA VE İBRAZ
YÜKÜMLÜLÜĞÜ

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre;(1)(YTTK) ticari defterlerin, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını yansıtır şekilde hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına (YTTK Md. 88), bu standartlarda
hüküm bulunmayan hallerde doğrudan Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları’na göre, tacirin ticarî işlemleriyle malvarlığı durumunu açıkça
gösterir şekilde tutulması, ticari işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz
ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker
teker belirten bir envanter çıkarması, yılsonu finansal tabloların Türkiye
Muhasebe Standartlarına uyularak düzenlenmesi, finansal tablolarında yer
alan varlıklar ile borçları Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen
ilkeler de dikkate alınmak üzere değerlenmesi, ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını
ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile
diğer organizasyon belgelerini saklaması, gerektiğinde ticari defterlerinin
ibrazı şarttır.
Yeni TTK’ya göre; muhasebenin tutuluşunda Türkiye Muhasebe Standartları ve bu bağlamda IFRS(Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) emredici niteliktedir. Hükmün Türkiye Muhasebe Standartlarına ve
YTTK’nın 88 inci maddesine gönderme yapması özel bir anlam taşımaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu gerekçesinde, muhasebenin Vergi Usul
Kanununa ve vergi mevzuatına göre tutulamayacağı, muhasebenin vergi
için de tutulmayacağı, vergi verilerinin ve sonuçlarının bu suretle tutulan
muhasebeye dayandırılacağı önemle belirtilmiştir.
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Temel defterler dışında hangi defterlerin tutulması gerektiği YTTK’da
belirtilmemiştir.6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda(2)(ETTK) olduğu gibi, “işletmenin niteliğinin ve öneminin gerektirdiği” ölçüsü ile defterlerin belirlenmesi uygun değildir. Bunu Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu belirleyecektir. Ticari defterlerin uygun tutulmaması, cezaî yönden
bu Kanuna ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre sonuçlar doğuracaktır.
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I – Ticari Defter tutma yükümlülüğü
Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle
malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve YTTK 88 inci
madde hükümleri başta olmak üzere bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir
şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul
bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal
durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin
oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.(YTTK Md.64/1)
Dünya çapında ulusal ve uluslararası standartlar bakımından evrensel
nitelik taşıyan bu düzenleme, her tacirin ticarî defter tutmak yükümlülüğüne ilişkin emredici bir kural koymaktadır. Bu yükümlülükten hiçbir tacir
ayrık tutulamaz. Maddede ve kenar başlığında “ticarî defter” ibaresi kullanılmış olmasına rağmen gerçekte, muhasebe tutulması yükümü ifade edilmiştir; yoksa kastedilen günlük defter, büyük defter gibi defterler değildir.
“Muhasebe” ise sisteme gönderme yapar. Tacirin tüzel kişi olması halinde
defterleri tutma sorumluluğu yöneticilere ve yönetim kuruluna aittir. Yöneticiler ve yönetim kurulu, ilgili tüzel kişiye ilişkin özel hükümlere göre
belirlenir; sorumluluk da aynı hükümler çerçevesinde saptanır. Defteri bizzat tutacak kişilerin gerekli bilgiyi haiz uzman kişiler arasından seçilmesi
zorunluğu, yöneticiye ve yönetim organlarına gene bir sorumluluk halinde
yüklenmiştir.
Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin,
fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki
bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür.(YTTK Md.64/2)

Bu düzenlemede belgeleme ve kaydın belgeye (evrak-ı müsbiteye)
dayanması ilkesi öngörülmüştür (“Belge yoksa kayıt da yoktur” ilkesi).
Hüküm teknik gelişmelere uygun olarak saklama ortamını sınırlayıcı olmayan, gelişmelere açık bir tarzda göstermiştir.
Ticari defterler, açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır.
Kapanış onayları, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar
yapılır. Şirketlerin kuruluşunda defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Türkiye
Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile
bu defterlerin nasıl tutulacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir tebliğle
belirlenir.(YTTK Md.64/3)
Bu düzenleme deftere resmiyet verilmesi yani onay gereğini belirtmekte ve bunun usulünü göstermektedir. Bu madde ile defterlerin tümü
açılış ve kapanış onayına tâbi tutulmuştur. Bu değişikliğin sebebi çift defter kullanımını olabildiğince engellemektir. Çift defter sadece hesaplara
ilişkin ticarî defterlerde değil, aynı zamanda pay defteri, karar defteri ve
genel kurul karar defterlerinde de sık rastlanan bir olgudur. Bu defterlerden
herhangi biri kapatılmadan yenisi açılabilmekte, ihtilaflarda mahkemenin
önüne değişik defterler çıkabilmektedir. Bu çoğu kez hileli bir davranış
teşkil eden çift defter uygulamasına özellikle pay defteriyle, yönetim kurulu karar defterinde çok sık rastlanmaktadır. Uygulamada sıkışıklığa yol
açmamak için onay süresi izleyen faaliyet döneminin altıncı ayına kadar
uzatılmıştır.
Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve
müzakere defteri gibi işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de
ticari defterlerdir.(YTTK Md.64/4) Bu düzenleme, uygulamada tartışmalı
olan bir konuya açıklık getirmektedir. Pay, karar ve müzakere defterlerinin ticarî defter sayılması teoriye uymamakta, uygulamanın gereksinimini
duyduğu gibi kural olarak kanuna girmiş bulunmaktadır. Kuralın amacı,
karine oluşturmak, ispatta yardımcı olmak gibi işlevlere sahip söz konusu
defterlere, ticarî defterlere uygulanan güven ve disiplin kurallarını uygulayabilmektir. Uygulamada tasdiklere tâbi olmayan bu defterlerin çoğu kez
güvenilemez durumda oldukları görülmüştür.
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Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak defterler
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından bir tebliğ ile belirlenecektir.(YTTK Md.64/5)
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II–Ticari Defterlerin tutulması
Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulur. Kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller kullanıldığı takdirde bunların anlamları açıkça belirtilmelidir.(YTTK Md.65/1)
Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılır.(YTTK Md.65/2)
Bu düzenleme; bilânço ilkelerinden bazılarına, yani tamlık, doğruluk,
zamanında kayıt ve düzen ilkelerine açıkça gönderme yapmakta, ancak
bunları tanımlamamaktadır. Tamlık, kısaca işletme iş ve işlemlerin eksiksiz olarak, yani herhangi bir boşluk yaratmadan muhasebeleştirilmesi,
kaydı gereken bir iş ve işlemin kayıt dışı bırakılmaması demektir. Muhasebedeki tamlık ilkesi bilânçodaki tamlık ilkesinden farklıdır. İkincisi aktif
ve pasiflerin tamlığını, aktif ve pasif listesinin ne eksik ne de fazla olmasını ifade eder. Doğruluk, kaydın gerçeğe uygun ve sadık bir biçimde iş
ve işlemi yansıtmasıdır. İşlemin gerçeğe sadık bir şekilde muhasebe kaydı
haline gelmesi, inceleyenin yanlış yorumlara yöneltilmeden aktarılmasıdır. Zamanında kayıt, muhasebe kaydının zamanında yapılması, sonraya
bırakılmaması gereğini ifade eder. İlke muhasebe kaydının 5-10 gün gibi
belirli süre içinde yapılmasını öngörmemekte, genel kabul gören muhasebe kurallarına uygun olarak “zamanında” ölçüsünü kullanmaktadır. “Zamanında”, hemen veya derhal anlamına gelmediği gibi, haftalara da izin
vermemekte, gerçekçi ancak kısa bir süreye yani, muhasebeleştirmenin
olağan süresine işaret etmektedir. Düzen ilkesi ile, yapılan iş ve işlemlerin
kaydının zaman akışına göre, yani kronolojik sırada tarih ve belge numarası dikkate alınarak yapılması kastedilmektedir.
Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve değiştirilemez. Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı
anlaşılmayan değiştirmeler yasaktır.(YTTK Md.65/3)
Çizimler, saklayıcı, örtücü ve karartıcı değil düzeltici ve gerçeği yansıtıcı olmalıdır. Bu sebeple, eski kayıt, karalanmamalı, kapatılmamalı, her-
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III - Envanter
Her tacir, ticari işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, alacaklarını,
borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru
bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarır.(YTTK Md.66/1)
Her tacir işletmesinin açılışında bir envanter çıkarmalıdır (ilk envanter). Bunu her hesap dönemi sonunda tekrarlamalıdır. Envanter belli bir
zamanda, bir işletmenin aktifleri ve pasifleri ve bunların kanunen öngörülen ölçütlere göre yapılmış değerlemeleri bağlamında “nesi var-nesi yok”
anlamına gelen teknik bir terimdir. Envanter kısaca işletmenin aktif ve pasifini değerleriyle gösteren liste demektir. Birinci fıkra tamlık, doğruluk
yanında varlıkların ve borçların teker teker gösterilmesi, yani kalemlerde
toplama, hamur ve mahsup yapmama, konsolide etmeme ilkeleri yanında
denetlenebilirlik kuralını da içerir.
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hangi bir madde veya araçla silinmemeli, görülecek, okunacak, ne olduğu
bilinecek tarzda sadece temiz bir biçimde çizilmelidir.
Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir;
şu şartla ki, muhasebenin bu tutuluş biçimleri ve bu konuda uygulanan
yöntemler Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır. Defterlerin
ve gerekli diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bilgilerin saklanma süresince bunlara ulaşılmasının ve bu süre içinde bunların
her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmiş olması şarttır. Elektronik
ortamda tutulma hâlinde birinci ilâ üçüncü fıkra hükümleri kıyas yoluyla
uygulanır. (YTTK Md.65/4)
Son fıkra, defter tutanlara, kayıtları, olguları ve işlemleri içeren ve aynı
zamanda da kanıtlayan belgelerin saklanmasında ikili seçenek sunmaktadır. Birincisi fizikî dosyalama, ikincisi ise veri taşıyıcılarının kullanılmasıdır. “Veri taşıyıcıları” terimi, inter alia, mikrofişleri, CD’leri, magnetleri
ve elektronik ortamı ifade eder. Hüküm teknik gelişmeleri dikkate almakta,
elektronik ortam uygulamalarına olanak sağlamaktadır. Bu dördüncü fıkra,
IFRS dikkate alınarak belirlenecek olan Türk standartları uygulamasıyla
boyut kazanmaya müsaittir.
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Tacir açılıştan sonra her faaliyet döneminin sonunda da böyle bir envanter düzenler. Faaliyet dönemi veya başka bir kanuni terimle hesap yılı
oniki ayı geçemez. Envanter, düzenli bir işletme faaliyetinin akışına uygun
düşen süre içinde çıkarılır. (YYTK Md.66/2)
Bu düzenleme; her faaliyet yılının sonunda çıkarılacak envanteri hükme bağlamakta ve faaliyet (hesap) dönemini oniki ay ile sınırlamaktadır.
İkinci fıkra envanterin çıkarılması süresini de kesin bir şekilde belirtmeksizin emredici bir kurala bağlamıştır: Envanter bilânçodan önce çıkarılmış
olmalıdır. Çünkü, bilânço envantere dayanacaktır.
Maddi duran malvarlığına dâhil varlıklarla, ham ve yardımcı maddeler ve
işletme malzemeleri düzenli olarak ikame ediliyor ve toplam değerleri işletme
için ikinci derecede önem taşıyorsa, değişmeyen   miktar ve değerle envantere alınırlar; şu şartla ki, bunların mevcutları miktar, değer ve bileşim olarak
sadece küçük değişikliklere uğramış olsunlar. Ancak, kural olarak üç yılda bir
fiziksel sayım yapılması zorunludur. (YTTK Md.66/3)
Bu düzenlemede, kural olarak “değişmeyen değer ilkesi” benimsenmiştir. Kural malvarlığı unsurlarının teker teker değerlendirilmesidir. Hüküm bunun iki istisnasını öngörmektedir. Bunlardan birincisi maddî duran
malvarlığına dahil varlıklar, ikincisi ise, dönen malvarlığı kategorisi kapsamındaki işletme ihtiyaçları için düzenli bir şekilde ikame edilen ham ve
yardımcı maddelerle, akaryakıt gibi işletme malzemeleridir. Her ikisi de
daha önceki değişmeyen değerleriyle (sabit değer) envantere alınabilirler.
Ancak, ikinci kategorinin işletmede devamlı ikame edilmesi yanında toplam değerleri ile sabit değerleri arasındaki farkın küçük olması gerekir. Bu
kural sürekli olarak uygulanamaz. Üç yılda bir fizikî, yani tam ve gerçek
değerle varlıkların teker teker değerlendirilmesi suretiyle envanterin çıkarılması gerekir.
Aynı türdeki stok malvarlığı kalemleri, diğer aynı nitelikteki veya yaklaşık aynı değerdeki taşınabilir malvarlığı unsurları ve borçlar ayrı ayrı
gruplar hâlinde toplanabilir ve ortalama ağırlıklı değer ile envantere konulabilir.(YTTK Md.66/4)
Son fıkra aynı grup içerisine girebilecek stok malvarlığı, taşınır malvarlığı unsurları ve borçların ayrı ayrı gruplandırılmasına ve ortalama ağırlıklı değerle envantere konulmasına olanak veren bir hükümdür.

IV - Envanteri kolaylaştırıcı yöntemler
Envanter çıkarılırken, malvarlığı mevcudu, sondaj yöntemine göre ve
genel kabul gören matematiksel-istatistiksel yöntemler yardımı ile çeşit,
miktar ve değer olarak belirlenir. Kullanılan yöntem, Türkiye Muhasebe
Standartlarına uygun olmalıdır. Bu şekilde düzenlenen envanterin vardığı
sonuçlar, fiziksel sayım yapılmış olsaydı elde edilecek olan envanterin sonuçlarına eş düşmelidir. (YTTK Md.67/1)
Anılan yasal düzenleme; genel kabul gören matematiksel-istatiksel
sondaj yöntemine izin vermektedir. Sondaj fizikî envanterin tersidir. Fizikî
envanterde, aktif ve pasif kalemlerin envanteri, depolara inilerek, alacak
ve borçlulara gidilerek onlarla mutabık kalınan bakiyeler alınarak, varlıkları teker teker sayarak, ölçerek tartarak ve değerlendirilerek yapılır. Sondaj yönteminde ise genel kabul gören matematiksel-istatiksel örneklerle
belirleme yoluna gidilir.
Bir faaliyet döneminin kapanış envanteri düzenlenmesinde Türkiye
Muhasebe Standartlarına uygun başka bir yöntemin uygulanması suretiyle,
cins, miktar ve değer olarak malvarlığı mevcudunun güvenle tespiti sağlanabiliyorsa fizikî envanter gerekli değildir. (YTTK Md.67/2)
Bu yasal düzenleme, sondaj yöntemine göre envanter çıkarılabilmesinin şartını belirlemektedir. Şart, kısaca şöyle formüle edilebilir: Envanter
günündeki duruma göre fizikî yöntem uygulansaydı aynı sonucu vereceği
kesin ise genel kabul gören muhasebe ilkelerine uygun başka bir yöntem
uygulanabilir.
Faaliyet döneminin kapanışında, fizikî sayım veya ikinci fıkraya göre
izin verilen diğer bir usul kullanılarak malvarlığı kalemlerinin cins, miktar
ve değerine göre faaliyet döneminin kapanışından önceki üç veya sonraki
iki ay içinde bulunan bir gün itibarıyla düzenlenmiş özel bir envanterde
gösterilmişse, ayrıca bu özel envantere dayalı olarak ve Türkiye Muhasebe
Standartlarına uygun bir şekilde ileriye dönük tahmin yöntemiyle, faaliyet
döneminin sonunda mevcut varlıkların o faaliyet döneminin sonu itibarıyla
değerlemesi doğru yapılıyorsa, varlıklara ilişkin envanterin yapılmasına
gerek yoktur.(YTTK Md.67/3)
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B) Açılış bilançosu, yılsonu finansal tabloları
I - Genel hükümler
1. Düzenleme yükümü
Tacir, ticari faaliyetinin başında ve her faaliyet döneminin sonunda,
varlık ve borçlarının tutarlarının ilişkisini gösteren finansal tabloyu (sırasıyla açılış bilançosunu ve yıllık bilançoyu) çıkarmak zorundadır. Açılış
bilançosunda, yılsonu finansal tablolarının, yılsonu bilançosuna ilişkin hükümleri uygulanır.(YTTK Md.68/1)
Hüküm, her tacir için açılış bilânçosu ile yıllık bilânço düzenlenmesinin zorunlu olduğunu öngörmekte ve açılış bilânçosuna uygulanacak hükümleri göstermektedir. Hüküm ayrıca bilânço kavramının anlamına da
kısa bir gönderme yapmaktadır.
Tacir, gelir tablosunu hazırlar.(YTTK Md.68/2)
Bilanço ile gelir tablosu, yılsonu finansal tablolarını oluşturur. 514
üncü madde ile Türkiye Muhasebe Standartlarının bu konudaki hükümleri
saklıdır.(YTTK Md.68/3)
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2. Düzenlemeye ilişkin ilkeler
Yılsonu finansal tablolar;
a. Türkiye Muhasebe Standartlarına uyularak düzenlenmeli,
b. Açık ve anlaşılır olmalı,
c. Düzenli bir işletme faaliyeti akışının gerekli kıldığı süre
içinde çıkarılmalıdır. (YTTK Md.69)
Hükmün içerik ve anlamı, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre belirlenir ve tamamlanır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, IASC/
IFRS’nin belirleyeceği kurallar ve bunlara dayalı Türkiye Muhasebe Standartlarıyla dinamik bir nitelik taşır.
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3. Dil ve para birimi
Yılsonu finansal tabloları Türkçe ve Türk Lirası ile düzenlenir. Bu konudaki diğer kanunlarda yer alan istisnalar saklıdır.(YTTK Md.70)
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4. İmza
Finansal tablolar, tacir tarafından tarih atılarak imzalanır. (YTTK
Md.71)
Borçlar Kanunu 12 nci madde dolayısıyla kural olarak güvenli elektronik imza geçerlidir.
II - Kalemlere ilişkin ilkeler

2. Bilançonun içeriği
Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmemişse bilançoda,
duran ve dönen varlıklar, özkaynaklar, borçlar ve dönem ayırıcı hesaplar
ayrı kalemler olarak gösterilir ve yeterli ayrıntıya inilerek şemalandırılır.
(TTK Md.73/1)
Hüküm bilânçodaki aktif ve pasif ayrımına çok genel bir ifade ile işaret
etmekte, ancak ne cetvel ne de tablo şekline ilişkin bir tercih belirtmektedir. Genel bir hüküm olduğundan uyulması zorunlu asgarîyi gösteren bir
bilânço şemasına da yer vermemiştir. Ancak bilânço kalemlerinin yeterli
derecede ayrıntıya inilerek şemalandırılmasını öngörmüştür.

Mayıs - Haziran 2011

1. Tamlık ve mahsup yasağı
Aksine kanuni hükümler ve Türkiye Muhasebe Standartları saklı kalmak kaydıyla, finansal tabloların, ticari işletmenin tüm varlıklarını, borçlarını, peşin ödenen giderler ile peşin tahsil edilen gelirleri, teknik terimle
dönem ayırıcı hesapları, bütün gelir ve giderleri doğru şekilde değerlendirilmiş olarak göstermesi zorunludur. Mülkiyeti saklı tutulması kaydıyla
iktisap edilen ve işletmenin kendisinin veya üçüncü kişilerin borçları için
rehnolunan ya da başka bir şekilde teminata verilen malvarlığı unsurları,
teminat verenin bilançosunda gösterilir. Nakdî tevdilerin söz konusu olduğu hâllerde, bunlar teminat alanın bilançosunda yer alır. Finansal kiralamaya ilişkin hükümler saklıdır. (YTTK Md.72/1)
Aktif kalemler pasif kalemlerle, giderler gelirlerle, taşınmazlara ilişkin
haklar, bunlarla ilgili yüklerle mahsup edilemez. (YTTK Md.72/2)
İkinci fıkra, açıklık ilkesi gereği mahsubu yasaklamaktadır.
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Duran varlıklar içinde işletmeye devamlı surette tahsis edilmiş bulunan varlıklar yer alır.(YTTK Md.73/2)
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3. Aktifleştirme yasağı
Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmemişse, işletmenin
kuruluşu ve özkaynak sağlanması amacıyla yapılan harcamalar için bilançoya aktif kalem konulamaz.(YTTK Md.74/1)
Hüküm, tamlık ilkesinin bir uygulamasıdır. Bilirkişi, kuruluş denetçisi, noter, avukat ücretleri, tescil giderleri ve çeşitli resimler gibi kuruluş
giderleri sonucunda işletmeye herhangi bir varlık girmez. Aynı şekilde öz
sermayenin sağlanabilmesi için yapılan ihraç, izahname, pay senedi basımı
giderleri ile aracı kurum komisyonları da işletmeye bir varlık kazandırmaz.
Bedelsiz olarak elde edilmiş, maddi olmayan duran varlıklar için bilançonun aktifine kalem konulamaz; meğerki, Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmüş olsun.(YTTK md.74/2)
Bir işletmenin kendi yarattığı, kendisine ait ticaret unvanı, marka,
patent, faydalı model, tasarım gibi fikrî mülkiyet hakları ve peştemaliye
(good will) benzeri işletme değerleri de aktifleştirilemez. Bu değerler bedel ödenerek başkalarından devralınmışsa, yasak söz konusu değildir. Hüküm duran varlıklara ilişkin olduğundan dönen varlıklar arasında yer alan
elektronik veri tabanları da yasağın kapsamında değildir.
Sigorta sözleşmelerinin yapılması için gerekli olan giderler aktifleştirilemez; meğerki, Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmüş
olsun.(YTTK Md.74/3)
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4. Karşılıklar
Gerçekleşmesi şüpheli yükümlülük ve askıdaki işlemlerden doğabilecek muhtemel kayıplar için Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen
kurallara göre karşılık ayrılır. (YTTK Md.75)
Karşılıklar bilânço hukukunun en ünlü kalemlerinden biri olup, şüpheli
borçlardan, askıdaki işlemlerden, gelecekte yerine getirilecek borçlardan
doğması olası kayıplar için ayrılan, amaç hükmü belirli yedek akçelerdir.
Karşılıklar, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre ayrılır.
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5. Dönem ayırıcı hesaplar
Bilanço gününden sonraki belirli bir süre içinde giderleşecek olan harcamalar ile gelir unsuru oluşturacak tahsilatlar hakkında Türkiye Muhasebe Standartları uygulanır.(YTTK Md.76)
6. Sorumluluk ilişkileri
Bono düzenlenmesi ile poliçe ve çek düzenlenmesinden, devrinden,
poliçenin kabulünden, kefaletlerden, avalden, garanti sözleşmelerinden,
akreditif teyitlerinden, üçüncü kişilerin borçları için verilen teminatlardan,
üçüncü kişiler lehine taahhütlerden doğan sorumluluklar ile Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen diğer sorumluluklar pasifte gösterilmemişlerse, bilançonun altında veya ekte Türkiye Muhasebe Standartlarına
göre açıklanır. Rücudan doğan alacaklar ve borçlar ile ilgili sorumluluk
ilişkileri de ekte belirtilir. (YTTK Md.77)
Hüküm şeffaflık ilkelerinin gereği olarak, pasifte yer almayan sorumluluk ilişkilerinin ekte açıklanmasını öngörmektedir.

1. Genel değerleme ilkeleri
Finansal tablolarında yer alan varlıklar ile borçlarla ilgili olarak, aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen
ilkeler de dikkate alınmak üzere şu değerleme ilkeleri geçerlidir(YTTK
Md./78/1)
a. Bir önceki dönemin kapanış bilançosundaki değerler ile
faaliyet döneminin açılış bilançosundaki değerler birbirinin aynı
olmalıdır. Birinci ilke, “bilânçoların değersel özdeşliği” veya Sermaye Piyasası Kurulunun XI/25 sayılı tebliğinde olduğu gibi karşılaştırılabilirlik (comparability) diye anılır. Bilânçoların gediksiz
birbirini izlemelerini bir önceki bilânçonun kapanış değerlerinin
bir sonraki bilânçonun açılış değerleriyle özdeş olmasını, böylece
finansal durum karşılaştırması yapılmasını ifade eder. Bu ilkenin
istisnası Türk Lirasından Yeni Türk Lirasına geçişte olduğu gibi
para biriminin değişmesidir.

Mayıs - Haziran 2011

III - Değerleme ilkeleri
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b. Fiilî veya hukuki duruma aykırı olmadıkça, değerlemelerde
işletme faaliyetinin sürekliliğinden hareket edilir.
İkinci ilke, işletmenin sürekliliği (going concern)’dir. Sermaye
Piyasası Kurulunun XI/25 sayılı tebliğinin 16 ncı maddesine bakılmalıdır. Finansal tablolar işletmenin faaliyetlerini sürdüreceği
varsayımına dayanır; meğerki, iflâs davası, tasfiye kararı, devamlı
ödeme güçlüğü ödemeleri, tatil veya benzeri fiili veya hukukî bir
sebep bu varsayıma olanak bırakmasın. İşletmenin öngörülebilir
bir gelecekte faaliyetini devam ettireceği varsayılmazsa, işletmedeki tüm aktif ve pasiflerin farklı ölçülerle değerlendirilmesi gerekir ve yılsonu rakamları, faaliyetin sonuçlarını vermez.
c. Bilanço kapanış gününde, varlıklar ve borçlar teker teker
değerlendirilir.
Bu ilke, iki alt ilkeyi içerir: bilânço günü ve teker teker değerleme. Değerlemeler bilânço günü itibarıyla yapılmalı, bu tarihe
kadar değerlendirmeyi etkileyen bütün etkenler dikkate alınmalı,
anılan tarihten sonrakiler de hesaba katılmamalıdır. Teker teker
değerleme ise şeffaflığın vazgeçilmez gereğidir. Aksi halde kalemler toplanır ve mahsuplarla bir değer elde edilirse, finansal durum
anlaşılamaz.
d. Değerleme ihtiyatla yapılmalıdır; özellikle de bilanço gününe kadar doğmuş bulunan bütün muhtemel riskler ve zararlar, bunlar bilanço günü ile yılsonu finansal tablolarının düzenlenme tarihi
arasında öğrenilmiş olsalar bile, dikkate alınır; kazançlar bilanço
günü itibarıyla gerçekleşmişlerse hesaba katılır. Değerlemeye ilişkin olumlu ve olumsuz farkların dönem sonuçlarıyla ilişkilendirilmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarındaki esaslara uyulur.
İhtiyat ilkesi, bilânço günü ilkesinin tamamlayıcısıdır.
e. Faaliyet yılının gider ve gelirleri, ödeme ve tahsilat tarihlerine bakılmaksızın yılsonu finansal tablolarına alınırlar.
Bu ilke, tahakkuk ilkesi diye adlandırılan muhasebenin temel
varsayımlarından birini ifade eder. İlke aynı zamanda faaliyet dönemlerinin bağımsızlığı ilkesini de kapsar.
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f. Önceki yılsonu finansal tablolarında uygulanmış bulunan
yöntemler korunur.
Yöntemlerde kararlılık, karşılaştırılabilirlik ilkesinin gereğidir.
Standartlarda öngörülen hâllerde ve istisnai durumlarda birinci fıkradaki ilkelerden ayrılınabilir. (YTTK Md.78/2)İlkelerden
istisnaî durumlarda ayrılmak mümkündür. Ancak istisnaî durumun
haklı temellere dayanması ve vergi kanunlarından doğmaması gerekir.
2. Varlıklar ile borçların değerleme ölçüleri
Duran ve dönen varlıklar Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca bu
standartlarda gösterilen ölçülere göre değerlenir. Borçlar ve diğer kalemler
için de aynı standartlar uygulanır. (YTTK Md.79)
3. İktisap ve üretim değerleri
Değerlemede uygulanacak değerlerin belirlenmesi, tanımları, kapsamları, uygulanacak kalemlerin gösterilmesi ve değişiklikler Türkiye Muhasebe Standartlarına tabidir.(YTTK Md.80)
4. Değerlemeyi basitleştirici yöntemler
Şartların gerçekleşmesi hâlinde Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen değerlemeyi basitleştirici yöntemler uygulanır.(YTTK Md.81)

I - Belgelerin saklanması, saklama süresi
1. Her tacir;
a. Ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara
bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını,
topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını ve bu
belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini,
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C) Saklama ve ibraz
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b. Alınan ticari mektupları,
c. Gönderilen ticari mektupların suretlerini,
d. 64 üncü maddenin birinci fıkrasına göre yapılan kayıtların dayandığı belgeleri,
sınıflandırılmış bir şekilde saklamakla yükümlüdür.
2. Ticari mektuplar, bir ticari işe ilişkin tüm yazışmalardır.
3. Açılış ve ara bilançoları, finansal tablolar ve topluluk finansal tabloları hariç olmak üzere, birinci fıkrada sayılan belgeler,
Türkiye Muhasebe Standartlarına da uygun olmak kaydıyla, görüntü veya veri taşıyıcılarda saklanabilirler; şu şartla ki;
a. Okunur hâle getirildiklerinde, alınmış bulunan ticari
mektuplar ve defter dayanaklarıyla görsel ve diğer belgelerle
içerik olarak örtüşsünler;
b. Saklama süresi boyunca kayıtlara her an ulaşılabilsin ve
uygun bir süre içinde kayıtlar okunabilir hâle getirilebiliyor
olsun.
4. Kayıtlar 65 inci maddenin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca elektronik ortama alınıyor ise, bilgiler; bilgisayar yerine basılı olarak da saklanabilir. Bu tür yazdırılmış bilgiler birinci
cümleye göre de saklanabilir.
5. Birinci fıkranın (a) ilâ (d) bentlerinde öngörülen belgeler on
yıl saklanır.
6. Saklama süresi, ticari defterlere son kaydın yapıldığı, envanterin çıkarıldığı, ara bilançonun düzenlendiği, yılsonu finansal
tablolarının hazırlandığı ve konsolide finansal tabloların hazırlandığı, ticari yazışmaların yapıldığı veya muhasebe belgelerinin
oluştuğu takvim yılının bitişiyle başlar.
7. Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık
sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı
öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü
delillerin toplanmasını da emredebilir.
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8. Gerçek kişi olan tacirin ölümü hâlinde mirasçıları ve ticareti
terk etmesi hâlinde kendisi defter ve kâğıtları birinci fıkra gereğince saklamakla yükümlüdür. Mirasın resmî tasfiyesi hâlinde veya
tüzel kişi sona ermişse defter ve kâğıtlar birinci fıkra gereğince on
yıl süreyle sulh mahkemesi tarafından saklanır. (YTTK Md.82)
II - Hukuki uyuşmazlıklarda ibraz
Ticari uyuşmazlıklarda mahkeme, yabancı gerçek veya tüzel kişi bile
olsalar, tarafların ticari defterlerinin ibrazına, resen veya taraflardan birinin
istemi üzerine karar verebilir.(YTTK Md.83/1)
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun, yargılamayı gerektiren davalarda hazırlık işlemlerine ilişkin hükümleriyle senetlerin ibrazı zorunluluğuna dair olan hükümleri ticari işlerde de uygulanır.(YTTK Md.83/2)
III - Uyuşmazlıklarda suret alınması
Bir hukuki uyuşmazlıkta ticari defterler ibraz edilmişse, defterlerin
uyuşmazlıkla ilgili kısımları tarafların katılımı ile incelenir. Gerekli görülürse, defterlerin ilgili yapraklarından suret alınır. Defterlerin geri kalan
içerikleri, onların Türkiye Muhasebe Standartlarına uygunluklarının denetimi için gerekliyse mahkemeye açıklanır.(YTTK Md.84)

V - Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibrazı
Saklanması zorunlu olan belgeleri, sadece görüntü veya başkaca bir
veri taşıyıcısı aracılığıyla ibraz edebilen kimse, giderleri kendisine ait olmak üzere, o belgelerin okunabilmesi için gerekli olan yardımcı araçları
kullanıma hazır bulundurmakla yükümlüdür; icap ettiği takdirde belgeleri,
giderleri kendisine ait olmak üzere bastırmalı ve yardımcı araçlara ihtiyaç
duyulmadan okunabilen kopyalarını sunabilmelidir.(YTTK Md.86)
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IV - Defterlerin tümüyle incelenmesi
Malvarlığı hukukuna ilişkin olan, özellikle de mirasa, mal ortaklığına ve şirket tasfiyesine ilişkin uyuşmazlıklarda, mahkeme, ticari defterlerin teslimine ve bütün içeriklerinin incelenmesine karar verebilir.(YTTK
Md.85)
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VI - Ticarete yeni başlayanlar için uygulama
İşletmesini ticaret siciline tescil ettirmekle yükümlü olan işletme sahipleri için bu Kısım hükümleri, ticaret siciline tescil ettirme yükümlülüğünün doğduğu andan itibaren geçerlidir. (YTTK Md.87)
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VII -Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun yetkisi
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tabi
gerçek ve tüzel kişiler gerek ticari defterlerini tutarken, gerek münferit ve
konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası
olan yorumlara aynen uymak ve bunları uygulamak zorundadırlar. 514
ilâ 528 inci maddeler ile Kanunun ilgili diğer hükümleri saklıdır. (YTTK
Md.88/1)
Bu hüküm gerçek ve tüzel kişilerin ticarî defterlerine, küçük ve orta
ölçekli işletmelere, ticaret şirketlerinin finansal tablolarıyla konsolide hesaplara, hatta gereğinde, esnafa Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanacağını hükme bağlamaktadır.
Bu düzenlemeler, uygulamada birliği sağlamak ve finansal tablolara
milletlerarası pazarlarda geçerlilik kazandırmak amacıyla, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına tam uyumlu olacak şekilde, yalnız
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenir ve yayımlanır.
(YTTK Md.88/2)
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca, değişik ölçütteki işletmeler
ve sektörler için, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları tarafından
farklı düzenlemelere izin verildiği hâllerde özel ve istisnai standartlar konulabilir; bunları uygulayanlar, söz konusu durumu finansal tablo dipnotlarında açıklarlar.(YTTK Md.88/3)
Kanunlarla, belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş
bulunan kurum ve kurullar, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmak
ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun onayını almak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak ayrıntıya ilişkin,
sınırlı düzenlemeleri yapabilirler.(YTTK Md.88/4)
Türkiye Muhasebe Standartlarında hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili
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VIII-Geçici Maddelerdeki Düzenlemeler
Yeni TTK’nın Geçici 1.maddesindeki düzenlemeye göre;
1. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenen
Türkiye Muhasebe Standartları;
a. Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve yorumları ile,
b. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Türkiye Finansal Raporlama Standartlarından (KOBİ/TFRS) oluşur.
2. Aşağıda sayılanlar TMS/TFRS ve Yorumlarını uygulamakla
yükümlüdürler:
a. Bu Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a)
ila (e) bendlerindeki sermaye şirketleri,
b. TMS/TFRS ve Yorumlarını uygulamayı tercih edenler.
3. Aşağıda sayılanlar KOBİ/TFRS’nı uygulamakla yükümlüdürler:
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oldukları alan dikkate alınarak, dördüncü fıkrada belirtilen ayrıntıya ilişkin
düzenleme, ilgili düzenlemede de hüküm bulunmadığı takdirde milletlerarası uygulamada genel kabul gören muhasebe ilkeleri uygulanır. (YTTK
Md.88/5)
Türkiye Muhasebe Standartlarında ve ilgili oldukları alana özgülenerek özel standartlarda hüküm bulunmayan hallerde “dünyada yaygın uygulaması bulunan genel kabul gören muhasebe ilkelerine” uyulur. Bu hükümle US-GAAP diye anılan Amerika Birleşik Devletleri’nin genel kabul
görmüş ilkeleri kastedilmektedir. Bu göndermenin sebebi şudur: “Genel
kabul gören muhasebe ilkeleri” ibaresi, hemen belirlenebilecek bilinen ilkeleri ifade etmemektedir. Bu ilkeler çeşitlidir, hatta denilebilir ki, her ülke
bu ibare ile farklı ilkeleri anlamaktadır. Dünyada en yaygın olan ise USGAAP’tır. US-GAAP’ı uygulamayan şirketler Amerika Birleşik Devletleri
menkul kıymetler borsalarına kabul edilmemekte, kote olunmamaktadır.
Bu sebeple AB kendi standartlarından vazgeçmiş IFRS’i kabul etmiştir.
IFRS ile US-GAAP gittikçe birbirine yaklaşmıştır. Bütün bu sebepler gözönünde tutularak beşinci fıkrada, boşluk olan noktalarda US-GAAP’ın
uygulanabilmesi olanağı yaratılmıştır.
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a. Bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalan ve işletme yönetiminde yer almayan işletme
sahipleri, işletmeye borç verenler ve kredi derecelendirme kuruluşları gibi dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo
düzenleyen işletmeler.
b. TMS/TFRS’nı uygulamayı tercih eden KOBİ tanımındaki işletmelerden tekrar KOBİ/ TFRS uygulamasına dönmek
isteyen işletmeler.
4. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, küçük ölçekli işletmeleri KOBİ/TFRS’ndan kısmen veya tamamen muaf tutmaya
veya bunlar için ayrı standartlar belirlemeye yetkilidir.
5. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS ve Yorumları
ile KOBİ/TFRS) ve kavramsal çerçevede belirlenen ilkeler bu Kanunun ticari defterlere, finansal tablolara ve raporlamaya ilişkin
hükümleri ile ilgili diğer hükümlerine de uygulanır.
Yine TTK’nın Geçici 6.maddesindeki konumuzla ilgili düzenlemeler
aşağıdaki gibidir.
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“Geçici Madde 61. 1534 üncü maddenin ikinci fıkrasında anılan şirketler
1/1/2013 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap dönemi için, gerek ticari defterlerinin tutulmasında, gerek münferit ve konsolide finansal tablolarının düzenlenmesinde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
tarafından yayımlanmış olan Türkiye Muhasebe Standartlarını
uygulamak zorundadır. 1534 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a)
ilâ (e) bentlerindeki tacirler, 31/12/2012 tarihinde veya özel hesap
dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte sona erecek olan hesap
dönemlerine ilişkin ticari defterlerine dayanarak hazırlayacakları
bilançolarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzeltmek ve
düzeltilmiş bilançolarını 1/1/2013 tarihinde veya özel hesap dönemi bulunanlar daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap döneminin açılış bilançosu olarak ticari defterlerine ve finansal tablolarına
geçirmek zorundadır.
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D-Sonuç
Yazımızın başlangıç bölümünde de açıklandığı üzere;6102 sayılı Yeni
Türk Ticaret Kanunu’na göre;
1. (YTTK) ticari defterlerin, Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarını yansıtır şekilde hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına (YTTK Md. 88), bu standartlarda hüküm bulunmayan
hallerde doğrudan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na
göre, tacirin ticarî işlemleriyle malvarlığı durumunu açıkça gösterir şekilde tutulması, ticari işletmesinin açılışında, taşınmazlarını,
alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarması, yılsonu finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına uyularak
düzenlenmesi, finansal tablolarında yer alan varlıklar ile borçları
Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen ilkeler de dikkate
alınmak üzere değerlenmesi, ticari defterlerini, envanterleri, açılış
bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet
raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma
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2. 1534 üncü maddenin üçüncü fıkrasında anılan şirket ve işletmeler, 1/1/2013 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha
sonraki bir tarihte başlayacak hesap dönemi için, gerek ticari defterlerinin tutulmasında gerek münferit ve konsolide finansal tablolarının düzenlenmesinde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
tarafından yayımlanmış olan özel Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorundadır. Bu tacirler, 31/12/2012 tarihinde veya
özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte sona erecek
olan hesap dönemlerine ilişkin ticari defterlerinden çıkaracakları
bilançolarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzeltmek ve
düzeltilmiş bilançolarını 1/1/2013 tarihinde veya özel hesap dönemi bulunanlar daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap döneminin açılış bilançosu olarak ticari defterlerine ve finansal tablolarına
geçirmek zorundadır.”
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talimatları ile diğer organizasyon belgelerini saklanması, gerektiğinde ticari defterlerinin ibrazı zorunludur. Yeni Türk Ticaret
Kanunu’ndaki bu düzenlemeler 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe
girerek bağlayıcı bir nitelik kazanacaktır.
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VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE DEĞERSİZ ALACAKLAR,
DEĞERSİZ ALACAK YOLUYLA GİDER YAZABİLME KOŞULLARI,
ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR VE
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

1. GİRİŞ:
Bilindiği üzere Türk vergi sisteminde, ticari ve zirai kazançların vergilendirilmesinde tahakkuk esası geçerlidir. Tahakkuk esasında, ticari ve
zirai faaliyetler kapsamında elde edilen ve mahiyet ve tutar olarak kesinleşen gelir, tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın vergilendirilmektedir.
Diğer bir ifade ile, ticari ve zirai faaliyetler kapsamında satılan mal ve
hizmetlerin bedeli, tahsil edilmese bile satışın gerçekleştirildiği tarihte gelir olarak yasal defterlere kaydedilmektedir. Ancak bu durum, vergi hukukunun temel hedeflerinden biri olan gerçek matrahların vergilendirilmesi
amacına uygun olmayan sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Bilindiği gibi, ülkemizin ekonomik koşullarının bir gereği olarak, piyasada gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarının önemli sayılabilecek bir
kısmı vadeli olarak yapılmaktadır. Yani mal veya hizmetin bedeli, malın
tesliminden veya hizmetin yapılmasından daha sonraki tarihlerde ödenebilmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak, yukarıda belirttiğimiz faaliyetleri gerçekleştiren kişi ve kurumlar da, müşterilerinden henüz tahsil
etmedikleri tutarların vergisini ödemek durumunda kalmaktadırlar. Ancak
henüz tahsil edilmemiş olmasına rağmen, tahakkuk esasının bir gereği olarak vergi matrahının belirlenmesi ile ilgili hesaplara alınan tutarların tahsilinde, çeşitli sebeplerle zaman zaman güçlüklerle karşılaşılabilmekte ve
vergi matrahına dahil edilecek tutarların bir kısmının tahsili şüpheli hale
gelebilmektedir. İşte böyle durumlarda, gerçek vergi matrahına ulaşılmasına yönelik olarak kanun koyucu, mükelleflere belirli koşullarla karşılık
ayırabilme olanağı sağlamakta ve bu yolla söz konusu şüpheli alacağın
vergi matrahı dışında tutulması mümkün olabilmektedir. Yine aynı şekilde
*

Vergi Denetmeni

Mayıs - Haziran 2011

Mehmet YÜCEL*

247

MALİ

ÇÖZÜM

Mayıs - Haziran 2011

belirli koşullarla tahsil imkanı tamamen ortadan kalkarak değersiz alacak
haline gelmiş alacakların doğrudan gider yazılmasına imkan tanınmaktadır.
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2. ALACAK, ŞÜPHELİ ALACAK VE DEĞERSİZ ALACAK
KAVRAMLARI:
Hukuki anlamda alacak, borçlu açısından bir edimin yerine getirilmesi
görevidir. Alacak, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından, “Bir paranın ödenmesi, bir malın teslimi veya bir işin görülmesini karşı taraftan isteme hakkı; alınması gerekli şey; bir hesap gereğince daha alınmamış olan para,
mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı”(Büyük Türkçe sözlük) olarak tanımlanmaktadır. Vergi kanunları açısından ise alacak, vergiyi doğuran olayla
yakından ilgilidir. Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları
olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar. Vergi alacağı
mükellef bakımından vergi borcunu teşkil eder.
Şüpheli alacak (Doubtful Claim), bir alacağının tahsil edilmesinin kuşkulu olması, çeşitli nedenlerle bir alacağın tahsil imkanında bazı belirsizliklerin ortaya çıkmasıdır. Diğer bir ifade ile şüpheli alacak, işletmenin
alacakları arasında bulunan fakat çeşitli sebeplerle tahsil edilme şansı çok
az olan alacaklardır. Kısaca vadesinde tahsil edilemeyen ve ileride tahsil
edilip edilemeyeceği kuşkulu olan senetli veya senetsiz alacaklar şüpheli
alacaktır.
Değersiz alacak (Bad Debt) ise; bir yargı organı kararına veya kanaat
verici bir belgeye göre tahsiline imkan kalmamış olan alacaklardır. Değersiz alacaklar bu niteliğe girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler
ve işletmenin muhasebe kayıtlarında kayıtlı değerleriyle zarara geçirilerek
yok edilirler. Değersiz alacak uygulaması, ticari ve zirai kazançlarda gelirin elde edilmesinde tahakkuk esasının benimsenmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Tahakkuk esasından dolayı işletmenin aktifine bir fon olarak
girmediği halde gelir kaydedilen alacaklar daha sonra tahsil olanağının
kalmaması nedeniyle gider yazılmak suretiyle, yazılan gelir telafi edilmiş
olacaktır.

3. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEME:
213 sayılı Vergi Usul Kanunu (T.C. Yasalar, 1961) işletmenin aktifine
dahil bulunan çeşitli kıymetlerin aşınma, yıpranma ve kıymetten düşmeleri
halinde amortismana tabi tutulması gerektiğini kabul ettiği gibi, uyuşmazlık konusu haline dönüşen alacaklara karşılık ayrılmasını, tahsil edilemeyen alacakların ise doğrudan giderleştirilmesini (sonuç hesaplarına intikal
ettirilmesini) ilgili maddelerinde koşullu olarak hükme bağlamıştır.
Değersiz alacak müessesesiyle ilgili yasal düzenleme ise, Vergi Usul
Kanunu’nun “Alacaklarda ve Sermayede Amortisman” bölümünde yer almaktadır. Dolayısıyla bu uygulamalardan yararlanmak mükellefler açısından bir haktır. Ancak vergi hukukunun genel çerçevesi içinde bu haklardan
zamanında ve Kanun’un öngörmüş olduğu şartlar yerine getirildiğinde yararlanılması gerekmektedir. Eğer vergi hukukunun öngörmüş olduğu bir
haktan kanunların öngörmüş olduğu şartlar yerine gelmeden ve zamanında
yararlanılmaması durumunda, mükellefler hak mahrumiyetine uğramakta,
bazen tamamen bu hakların kaybedilmesi gibi bir sonuçla karşı karşıya
kalmaktadırlar.
Vergi Usul Kanunu’nun 322’nci maddesinde; “Kazai bir hükme veya
kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar
değersiz alacaktır.
Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini
kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle1 zarara geçirilerek yok edilirler.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren değersiz alacakları, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler.”
hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıdaki madde metninden anlaşılacağı üzere, kazai bir hükme (yargı kararına) veya kanaat verici bir vesikaya/belgeye göre tahsiline artık
imkan kalmayan alacaklar değersiz alacak olarak kabul edilmektedir. Ve
değersiz alacaklar bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet değerleriyle zarara geçirilerek yani giderleştirilerek
yok edilir.
1 Vergi Usul Kanunu’nun 265’inci maddesine göre m Mukayyet (Kayıtlı) Değer, bir
iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir.
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4. DEĞERSİZ ALACAK YOLUYLA GİDER YAZABİLMENİN
ŞARTLARI
4.1. Alacak, Ticari ve/veya Zirai Kazancın Elde Edilmesi ve İdame
Ettirilmesi İle İlgili Olmalıdır:
Bir alacağın değersiz alacak sayılarak giderleştirilmesi için söz konusu
alacağın ticari ve/veya zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile
ilgili olması gerekir. Bu itibarla, ticari ve/veya zirai kazancın elde edilmesi
ve idame ettirilmesi ile ilgili, yani iş ve işletme ile ilgili olmayan alacaklar
zarar yazılarak giderleştirilemezler. Öte yandan işletme sahibinin ya da işletmenin ortaklarının kişisel ilişkilerinden doğan ama işletme hesaplarına
intikal ettirilen alacaklar da değersiz alacak olarak zarara intikal ettirilemez.
Şüpheli hale gelen bir alacağa karşılık ayrılabilmesi için de söz konusu
alacağın ticari ve/veya zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile
ilgili olması yani ticari veya zirai kazancın oluşumunu sağlayan bir alacaktan kaynaklanması gerekmektedir. Alacağın işletmenin faaliyetiyle ilgili
olması ve ticari veya zirai faaliyetin normal icapları dahilinde doğmuş olması gerekir. Bu itibarla bu nitelikte olmayan, işletme faaliyetleri dışında
doğmuş bir alacak şüpheli hale gelirse, bu alacaklar için karşılık ayrılamayacağı gibi, kanunda belirtilen diğer şartları taşısa bile, bu alacaklar
değersiz alacak olarak kabul edilip giderleştirilemez (Özyer, 2004, 683).
Ayrıca ticari ve/veya zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi
ile ilgili olup, işletme bilançosuna kayıtlı olsa bile, teminata ya da şahsi
kefalete dayalı alacaklar, şüpheli alacak kapsamı dışında olduğu gibi, değersiz alacak kapsamının da dışında tutulmaktadır. Madde metinlerinden
anlaşılacağı üzere, alacağın niteliği konusunda ayrıca bir belirleme yapılmadığı için şüpheli alacak ya da değersiz alacak uygulamasında alacağın
senetli ya da senetsiz olması bir önem arzetmemektedir.
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4.2. Değersiz Alacaklar Bilanço ve İşletme Hesabı Esasına Göre
Defter Tutan Ticari ve Zirai Kazanç Sahiplerince Gider Olarak Kaydedilebilir:
Şüpheli alacak karşılığı sadece bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından ayrılabilir. Bunu söz konusu madde metninde yer alan,
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4.3. Alacağın Tahsili Kazai Bir Hükme (Yargısal Bir Karara) Göre
İmkansız Hale Gelmelidir:
Bir alacağın değersiz alacak sayılabilmesi ve dolayısıyla giderleştirilebilmesi için kazai bir hükme (yargısal bir karara) göre tahsiline imkan kalmadığının kanıtlanması, ortaya konması gerekir. Kazai hükümden
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şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre “pasifte”
karşılık ayrılabilir ifadesinden anlıyoruz. Bu göre, bilanço esasına göre
defter tutan ticari ve/veya zirai kazanç sahipleri bu uygulamadan yararlanabilir. Ancak işletme hesabı esasına göre defter tutan ticari ve zirai kazanç
sahipleri ile serbest meslek erbabının ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetinden doğan ve şüpheli alacak durumuna düşmüş dava ve icra safhalarındaki alacakları için şüpheli alacak karşılığı ayırmaları ya da doğrudan
gider yazmaları mümkün değildir.(Denetim ilke ve esasları, 2004, 371)
Ancak şüpheli alacak karşılığı ayrılması uygulamasından farklı olarak,
işletme hesabı esasına göre defter tutan ticari veya zirai kazançla iştigal
eden işletmelere ait alacaklar da, değersiz alacak uygulamasından yararlanabilir. Bu husus madde metninde, “….İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren değersiz alacakları, gider
kaydedilmek suretiyle yok edilirler.” ifadesinde karşılığını bulmaktadır.
Bu itibarla, Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesine göre şüpheli alacaklara karşılık ayırabilmek için, bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken, yine aynı Kanun’un 322. maddesinde belirlenmiş bulunan şartları taşıyan alacakları, gider yazmak veya doğrudan zarara atabilmek için
bilanço esasına göre defter tutmak şartı yoktur. Değersiz alacak müessesesinden işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler de yararlanabilir. Daha önce şüpheli hale gelmesi dolayısıyla karşılık ayrılan alacakların,
tahsilinin imkansız hale geldiği kanun metninde ifade edilen şekilde tespit
edildiği takdirde, bu alacaklar için ayrılan karşılık hesabı şüpheli alacak
hesabı ile karşılıklı olarak ters kayıt yapılmak suretiyle kapatılır. Bu şekilde önce tahsili şüpheli hale gelen alacağa karşılık ayırarak gider yazıp,
daha sonra tahsilinin imkansız hale geldiği gerekçesiyle değersiz alacak
yoluyla yeniden gider yazılması halinde aynı alacağın iki defa gider kaydedilmesi engellenmektedir.
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(yargısal karardan) amaç, alacağın tahsil edilebilme imkanının tamamen
ortadan kalktığını hükme bağlayan, bir mahkeme kararının varlığıdır. Alacağın tahsili için kanuni yollara başvurulup, icra takibi yapılmış olmasına
rağmen, bu başvuru ve takipler sonucunda alacağın ödenmeyeceği veya
paranın talep edilmesinin imkansız olduğu bir mahkeme kararı ile tespit
edilmişse, söz konusu alacak değersiz alacak haline gelir. Ancak alacak
için sadece dava açılması, söz konusu alacağın değersiz hale gelmesi için
yeterli değildir .(Denetim ilke ve esasları, 2004, 245)
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4.4. Alacağın Tahsili Kanaat Verici Bir Vesikaya Göre İmkansız
Hale Gelmelidir:
Alacağın tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması halinde bu durumu tespit
eden bir kazai hüküm (yargı kararı) olmasa bile, kanaat verici bir vesika
ile alacağın tahsil edilemeyeceğinin kanıtlanması halinde de bu alacak değersiz alacak olarak değerlendirilebilecektir. Ancak kanaat verici bir vesikadan ne anlaşılması gerektiği hususunda; kanunda yeterli açıklık bulunmamaktadır. Yani başka bir ifade ile kanaat getirici vesikadan maksadın ne
olduğuna ilişkin Vergi Usul Kanunu’nda bir belirleme bulunmamaktadır.
Fakat kanaat verici bir vesikadan söz edebilmek için tahsil olanaksızlığını gösteren bir delilin varlığı şarttır. Diğer bir deyişle, alacağın tahsilinin
imkansız hale geldiği kesin olmalı ve mükellefler bunu bir belge ile kanıtlayabilecek durumda olmalıdır. Bu konuda her belge ayrı ayrı değerlendirilmeli bu vesikalar kanaat verici bulunursa, alacağın değersiz olduğu
kabul edilmelidir.
Vergi hukuku açısından kanaat verici vesikalar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
-Borçlunun gaipliğine ilişkin mahkeme kararı ve buna bağlı olarak
herhangi bir malvarlığının bulunmadığına dair resmi makam belgesi.
-Borçlunun herhangi bir mal varlığı bırakmadan ölümü ve mirasçıların
da mirası reddettiklerine dair resmi belgeler.
- Borçlunun alacaklı tarafından açılan davayı kazandığına dair mahkeme kararı.
- Mahkeme huzurunda alacaktan vazgeçildiğine ilişkin olarak düzenlenmiş belgeler.
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5. ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR
5.1. Borçlunun İflası
İflas; ticaret mahkemesi tarafından iflasına karar verilen bir borçlunun
(müflisin), haczedilebilen bütün mal varlığının, cebri icra yoluyla paraya
çevrilerek, bundan bilinen bütün alacaklılarının tatmin edilmesini sağlayan
toplu bir cebri icra yoludur. Şartların oluşması halinde ticaret mahkemesi
borçlunun iflasına karar verir. İflas kararı verildiği anda borçlu hakkında
iflas açılmış olur. İflasın açılması ile, müflisin haczedilebilir bütün malları,
alacak ve hakları nerede bulunursa bulunsun kendiliğinden bir masa, yani
bir topluluk teşkil eder; buna “iflas masası” denir. İflasın açılması ile borçlu artık masaya dahil mal varlığı üzerinde tasarrufta bulunamaz; masanın
idaresi iflas organlarına geçer. İflas masası, paraları dağıtırken alacağının
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- Alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması .(Denetim ilke
ve esasları, 2004, 244)
-Borçlunun, ülkeyi dönmemek üzere terk ettiğini belirleyen gazeteler
ve bunu doğrulayan resmi makam belgeleri.
-Borçlunun dolandırıcılıktan mahkum olması ve herhangi bir malvarlığı bulunmadığını belgeleyen resmi evrak.
- Medeni Kanununa göre mahkemelerce borçlu hakkında verilen gaiplik kararı.
- Borçlunun adresinin saptanamaması nedeniyle icra takibat dosyasının kaldırıldığını gösteren icra memurluğu yazısı.
- Borçlunun ölümünü ve mirasçılarının bulunmadığını kanıtlayan resmi soruşturma belgesi.
- Borçlunun ölümü ve mirasçılar adına Sulh Mahkemelerince verilmiş
bulunan mirası ret kararı.
- Gerek doğuşu gerekse vazgeçilmesi bakımından belli ve inandırıcı
sebepleri olmak şartıyla alacaktan vazgeçildiğini gösteren anlaşmalar.
-Ticaret mahkemesince borçlu hakkında verilmiş ve ilgili masa tarafından tasfiyeye tutulmuş bulunan iflas kararına ilişkin belgeler.
Ancak tarafların kendi aralarında düzenledikleri resmi şekilde düzenlenmiş olmayan alacaktan vazgeçme anlaşmalarının kanaat verici belge
olarak kabul edilmesi mümkün değildir. (Yıldız, 1998)
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tamamını alamamış olan her alacaklıya ödenmemiş miktar için aciz vesikası/belgesi verir. Bu vesika borcun ikrarını içeren senet mahiyetindedir.
Alacaklı, aciz vesikasına dayalı olarak borçlunun mal edindiğini öğrenmesi halinde yeniden ödeme emri tebliği ile alacağını ister. Dolayısıyla aciz
belgelerine dayalı alacakları değersiz alacak olarak nitelendirmek mümkün değildir. Bu tür alacaklar için öncelikle karşılık ayırıp, gider yazmak
daha doğru olacaktır. Dolayısıyla aciz belgelerini kanaat getirici bir vesika
olarak nitelendirmemiz mümkün değildir. Bu itibarla, borçlunun iflas etmiş olması tek başına değersiz alacak yazmak için yeterli değildir.
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5.2. Ticari veya Zirai Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesiyle İlgili Olmayan Alacaklar
Ticari veya zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili
olmayan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayırmak mümkün olmadığı
gibi bunların tahsil edilmesinin mümkün olmadığı yargı kararı veya kanaat getirici bir vesika ile belgelense dahi bu tür alacakları değersiz alacak
kabul edip bunların zarar yazılması da mümkün değildir. Ticari veya zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmayan değersiz
alacaklar ancak kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabilir.
Yani ticari faaliyetten doğmayan alacakların tahsil edilme imkanı tamamen
ortadan kalkmış olsa bile, değersiz alacak olarak kabul edilmeleri mümkün
değildir.
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5.3. Hatır Senetlerinin/Bonolarının Durumu
Hatır senetlerinde veya ticari işlem dışı nedenlerle düzenlenen senetlerin ödenmemesinden dolayı alacağın tahsil edilememesi halinde, bu tür
alacağın değersiz alacak olarak kabul edilerek sonuç hesaplarına intikal
ettirilmesi mümkün değildir. Bu bağlamda, Danıştay’ın ticari işlemle ilgisi bulunmayan alacaklar için karşılık ayrılmayacağı konusunda verilmiş
kararları bulunmaktadır. Dolayısıyla şüpheli alacak karşılığı ayrılarak gider yazılması kabul edilmeyen ticari mahiyette olmayan alacaklar için değersiz alacak yöntemiyle doğrudan gider yazılması da mümkün değildir.
(Duman, 2001, 88) Öte yandan Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonu’nun bir kararında da, bir işletmenin, kendi ticari
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ihtiyaçları ve işlemleriyle ilgili ve irtibatlı olmayan, hatıra dayalı olarak
alınıp verilen ve gerçekte bir ticari işlemi içermeyen bonolardan kaynaklanan alacaklarının tahsil edilememesi halinde, bunlar için karşılık ayrılmasına ve zarar yazılmasına imkan olmadığı belirtilmiştir.( Maliye Bakanlığı
Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonu Kararları, 2007, 113) Söz
konusu komisyon kararı her ne kadar şüpheli alacak karşılığı ile ilgili olsa
da, değersiz alacaklar açısından da aynı durum geçerlidir.

5.5. Konkordato Yapılması Halinde Değersiz Alacaklar
Konkordato, dürüst bir borçlunun, alacaklıların (en az üçte iki) çoğunluğu ile yaptığı ve ticaret mahkemesinin tasdiki ile hüküm ifade eden
öyle bir cebri anlaşmadır ki, bununla imtiyazsız alacaklılar borçluya karşı

Mayıs - Haziran 2011

5.4. Aciz Vesikalarının Durumu
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 1932) “Borç Ödemeden Aciz Vesikası” başlıklı 143’üncü maddesine “Alacaklı alacağının
tamamını alamamış ve aciz vesikası düzenlenmesi için gerekli şartlar yerine gelmişse, icra dairesi kalan miktar için hemen bir aciz vesikası düzenleyip alacaklıya ve bir suretini de borçluya verir; bu belgeler hiçbir
harç ve vergiye tabi değildir...” hükmüne yer verilmiştir. Buna göre aciz
vesikası, icra takibi sonunda alacaklıya alacağının ödenmeyen kısmı için
icra dairesince verilen belgedir. Borçlunun haczi kabil malının bulunmadığına dair haciz tutanağı da aciz belgesi hükmündedir Ancak bunun için
borçlunun sadece haciz mahallinde değil, başka yerlerde de haczi kabil
bir malının bulunmaması gerekmektedir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (T.C. Yasalar, 1953)“Aciz Hali” başlıklı 75’inci maddesinde ise; “Yapılan takip sonunda, borçlunun haczi caiz
malı olmadığı veya bulunan malların satış bedeli borcunu karşılamadığı
takdirde borçlu aciz halinde sayılır. Yapılan takip safhalarıyla bakiye borç
miktarı bir aciz fişinde gösterilerek aciz hali tespit olunur.” hükmüne yer
verilmiştir. Bu şekilde aciz vesikasına bağlanan alacaklar için de şüpheli
alacak karşılığı ayrılabilir. .(Denetim ilke ve esasları, 2004, 469)
Ancak bu alacakların değersiz alacak olduğundan bahisle, doğrudan
gider yazılması mümkün değildir.
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alacaklarının belli bir yüzdesinden feragat ederler ve borçlu, borçlarının
konkordatoda kabul edilen kısmını ödemekle, borçlarının tamamından
kurtulur.Bu itibarla, konkordato anlaşması yapılması durumunda, konkordato dışında kalana alacak kısmı tamamen değersiziz alacak kabul edilir.
(Altındağ, 2001, 625) Vergi idaresi ve yargı mercilerinin görüşleri de aynı
yöndedir.
5.6. Vade Konkordatosu Yapılması Halinde Değersiz Alacaklar
Vade konkordatosu, borçlu ile alacaklılar arasında yapılan bir konkordato ile borçluya borçlarını ödemesi için bir süre (vade) tanınabilir. Bu
durumda borçlu, borçlarının tamamını tayin edilen vadede ödeyecektir.
Bu şekilde yapılan konkordatoya vade konkordatosu denir. Borçlu ile alacaklılar arasında bu şekilde yapılan bir konkordatoyla, borçluya borcunu
ödemesi için tanınan yeni bir vade söz konusu olabilmektedir. Ancak bu
konkordatoda alacaklıların vazgeçtiği herhangi bir alacak kısmı yoktur.
Yalnızca mevcut olan alacağın vadesi uzatılmış veya vadesi geçmiş ancak
tahsil edilememiş alacağa vade tanınmıştır. Alacaklılar, alacaklarının tamamını ileriki bir tarihte (kendilerinin borçluya tanıdıkları vadede) tahsil
edeceklerdir. Bu nedenle alacaklılar tarafından gerek alacaklarına ilişkin
karşılık ayrılması, gerekse alacaklıların doğrudan zarar kaydı mümkün değildir. Yeni tanınan vadede borçlunun borcunu yine ödememesi veya ödeyememesi halinin ayrıca değerlendirileceği tabiidir.(Duman, 2001, 92)
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5.7. Değersiz Alacakların İlgili Yılda Gider Kaydının Yapılması
Gerekir.
Değersiz alacakların bu hale geldikleri yılda nazara alınması gerekmektedir. İlgili yılda giderleştirilmeyen bir değersiz alacağın, sonraki yıllarda giderleştirilmesine imkan yoktur. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nca
verilen 02.03.2007 tarih ve 660 sayılı özelge (Seviğ ve Doğrusöz, 2009);
“Alacak için şüpheli hale geldiği yılda karşılık ayrılmaması halinde, sonraki yıllarda karşılık ayrılması mümkün değildir. Vadesi gelmeyen alacakların ise şüpheli alacak kapsamında değerlendirilmesi söz konusu değildir.”
şeklindedir. Söz konusu özelge her ne kadar şüpheli alacak karşılığı ile ilgili olsa da, değersiz alacakların giderleştirilmesi de aynı şekilde olacaktır.
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6. DEĞERSİZ ALACAK UYGULAMASIYLA İLGİLİ BAZI DANIŞTAY KARARLARI VE ÖZELGELER
“Bir kazai hüküm veya aciz vesikası bulunmadan sadece takibatın sonuçsuz kalması, alacağı değersiz kılmaz.”(Danıştay 4. Dairesi, 2000)
“Ticari ilişkiden doğmayan alacaklar için aciz belgesine dayanılarak
bu alacakları, değersiz alacak addedip zarar kaydetmek mümkün değildir”.
(Danıştay 4. Dairesi, 1975)
“10 senedir tahsil edilemeyen ve borçlunun adres ve akıbeti bilinmeyen alacaklar değersiz alacaklardır.” (Danıştay 4. Dairesi, 1966)
“Aciz vesikasına bağlanan alacaklar, değersiz alacak olarak kabul edilmez.” (Danıştay 4. Dairesi, 1984)
“İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, kazai bir hükme
veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkan kalmayan alacaklarını
gider yazabilirler.” (Danıştay 4. Dairesi, 1987)
“Konkordato ilanından sonra borçlu ile yapılan ibraname ile alınmasından vazgeçilen alacak, değersiz alacak olarak işlem görür.” (Danıştay
4. Dairesi, 1984)
“Alacağın borçludan arandığına ilişkin, mükellef tarafından herhangi
bir belge ibraz edilmemesi halinde, bu alacak, değersiz alacak kabul edilmez.” (Danıştay 13. Dairesi, 1974)
“Konkordato dolayısıyla ibra edilen alacak, değersiz alacak kabul edilebilir.” (Danıştay 4. Dairesi, 1985)
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 14.11.2005 tarih ve 1810 sayılı
özelgesinde2 özetle; “….Bir alacağın değersiz alacak olarak kabul edilebil2 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 14.11.2005 tarih ve 1810 sayılı özelgesinin tam
metni İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer almaktadır. http://www.
ivdb.gov.tr/Mukteza/2005/vergiusul2005 /1810.htm.
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5.8. Değersiz Alacakların Daha Sonraki Dönemlerde Tahsil Edilmesi Halinde
Uygulamada çok sık olarak karşılaşılmasa da, değersiz hale gelen ve
ilgili yıl hesaplarına zarar olarak kaydedilen alacak, daha sonraki dönemlerde tahsil edilirse, bu durumda söz konusu alacağın tahsil edildiği dönemin kazancına ilave edilmesi gerekir.(Beyanname Düzenleme Kılavuzu,
2008, 1083)
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mesi için söz konusu alacağın uzun bir süre tahsil edilememiş olması yeterli değildir. Söz konusu alacağın tahsil imkânsızlığını gösteren bir mahkeme kararına veya resmi bir belgeye dayanması gerekir. Şüpheli alacak
ise nitelik itibariyle tahsili şüpheli olan, fakat değersiz hale gelip gelmediği kesin olarak bilinemeyen, buna karşın kısmen tahsil olanağı kalmayan
alacaklardır. Bir alacağın şüpheli alacak kabul edilebilmesi için ayrıca bu
alacak tutarının dava ve icra takibine konu edilmeye değmeyecek kadar
küçük olması gerekir. Alacağın küçüklüğünün değerlendirmesinin ise hem
her bir alacak için ayrı ayrı hem de söz konusu alacakların toplam değeri
üzerinden yapılır. Bu açıklamalarla, şirket tarafından taahhütlü mektupla
talep edilmesine rağmen ödenmeyen her bir müşteri itibariyle 30-60 TL
arasında değişen toplam tutarı 1.161.541,54 TL olan alacak için şüpheli
alacak karşılığı ayrılması mümkün değildir.” denilmektedir.
Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca verilen başka bir özelgede;
(Kızılot, 2621) “Aciz vesikasına dayanılarak bir alacağın değersiz alacak
olarak kabulüne olanak yoktur. Bu tür alacaklar ancak karşılık ayırmak
suretiyle amorti edilebilir.” ifadelerine yer verilmiştir.
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 24.03.2008 tarih ve 8064 sayılı özelgede de3; “…..Değersiz alacaklar konusunda özellik
arz eden durumların başında aciz vesikası gelir. İflas kararı, iflasa uğramış
şahıstan alacaklı durumunda olan kişilerin bütün alacaklarını değersiz hale
getirmemektedir. Öncelikle iflas açılır, alacaklılar iflas masasına başvurur,
varsa müflisin mevcutları paraya çevrilir. Taksimat sonucunda alacaklıların alacaklarının tamamını alamamaları durumda icra müdürü ödenmeyen
bu alacak tutarı için her bir alacaklıya “aciz belgesi” verir. Aciz belgesinin verilmesi alacağı sona erdirmemekte, aksine bu alacak borçluya karşı
kuvvetlendirilmiş bir biçimde mevcut olmakta devam etmektedir. Bununla
birlikte, değersiz alacaklarda, alacağın kazai bir hükme veya kanaat verici
bir vesikaya göre tahsiline imkan kalmamaktadır.
Bu itibarla, bir alacağın aciz vesikası veya aynı mahiyette başkaca bir
belgeye bağlanması durumunda alacak son bulmamakta veya tahsili im3 Değersiz Alacak Uygulamaları Hakkındaki 4.03.2008 tarih ve 8064 sayılı özelgenin
tam metni Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer almaktadır. www.bmvdb.gov.tr
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kansız hale gelmemektedir. Şüpheli alacak niteliğinde olan bir alacağın,
değersiz olarak kabul edilerek değerlendirilmesinin şartlarından biri tahsilinin imkansız hale gelmesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda bahsi
geçen belgelerdeki alacağın değersiz alacak olarak doğrudan zarar yazılması mümkün değildir.” denilmektedir.
7. DEĞERSİZ ALACAKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Kanunda açıkça belirtildiği üzere, değersiz alacaklar, bu duruma geldikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet değerleri üzerinden zarar yazılarak yok edilirler. Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre
bu tür zararlar 689-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabında izlenir.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan yükümlülerin yukarıdaki hükümler
kapsamına giren değersiz alacakları, gider yazmak suretiyle yok ederler.
7.1. Senetli Alacağın Değersiz Hale Düşmesi Halinde Yapılacak
Muhasebe Kaydı
Örnek: a- XYZ A.Ş’nin 40.000 TL tutarındaki senetsiz 40.000,00 TL
tutarındaki senetli alacağının 10.10.2010 tarihinde değersiz hale geldiği
varsayımıyla yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.

–––––––––––––10.10.2010 ––––––––––––
689- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar

80.000

               120-Alıcılar

40.000
40.000

               121-Alacak Senetleri
Değersiz hale gelen alacakların giderleştirilmesi kaydı

Yapılan Gider Kaydın Sonuç Hesaplarına İntikali

80.000
80.000

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––
b- Uygulamada çok sık olarak karşılaşılmasa da, değersiz hale gelen
ve 2010 yılı dönem sonu hesaplarına zarar olarak kaydedilen söz konusu
alacak, 04.04.2011 tarihinde tahsil edilirse yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
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–––––––––––––31.12.2010–––––––––––––
690-Dönem Kar/Zararı
         689-Diğer Olağandışı Gider ve
Zararlar
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–––––––––––––04.04.2011 –––––––––––––
100-Kasa
        671-Önceki Dönem Gelir ve
Karları

80.000
80.000

2011 Yılında Tahsil Edilen Alacağın Gelir Kaydı

–––––––––––––31.12.2011–––––––––––––
671- Önceki Dönem Gelir ve Karları
         690-Dönem Kar/Zararı

80.000
80.000

Yapılan Kaydın Sonuç Hesaplarına İntikali
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––

7.2. Önceki Dönemde Şüpheli Hale Gelerek Karşılık Ayrılan Alacağın İleriki Dönemde De Tahsil Edilememesi Nedeniyle Değersiz Alacak Haline Gelmesi Durumunda
Her ne kadar Vergi Usul Kanunu’nda sistematik olarak değersiz alacaklar şüpheli alacaklardan önce ye almışsa da, değersiz alacaklar genellikle
alacağın önce şüpheli alacak haline gelmesiyle ortaya çıkar. Bu nedenle
şüpheli hale gelen alacak önce ilgili hesapta çıkarılarak 128-Şüpheli Ticari
Alacaklar Hesabına alınmalıdır. Şayet ileriki dönemde bu alacağın tahsili,
kazai bir hükme veya kanaat getirici bir vesikaya göre imkansızlaşırsa bu
alacak için değersiz alacak kayıtları yapılmalıdır.
Örnek: XYZ A.Ş. ticari faaliyetiyle ilgili olan 125.000 TL tutarındaki
senetsiz alacağını tahsil edemediğinden 10.10.2010 tarihinde kanuni yola
(icra takibine) başvurmuş ve şüpheli hale gele söz konusu alacağın tamamı
için karşılık ayırmıştır.
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–––––––––––––10.10.2010 –––––––––––––
128-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
         120-ALICILAR
Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi
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–––––––––––––10.10.2010 –––––––––––––
654-Karşılık Giderleri
         129-Şüpheli Ticari Alacaklar
Karşılığı
Şüpheli Hale Gelen Alacak İçin Karşılık Ayrılması

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––

125.000
125.000

125.000
125.000
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-Karşılık ayrılarak gider kaydedilen söz konusu alacağın 100.000
TL’lik kısmının 12.12.2010 tarihinde tahsil edilmesi durumunda yapılacak
muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

–––––––––––––12.12.2010 –––––––––––––
100-Kasa
100.000
129-Şüpheli Ticari Alacaklar
100.000
Karşılığı
         128-Şüpheli Ticari Alacaklar
         644-Konusu Kalmayan
Karşılıklar
Ayrılan Karşılığın Tahsil Edilen Kısmının
İptali
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––

100.000
100.000

-Yukarıda belirtildiği şekilde şüpheli hale gelerek 125.000 TL’lik karşılık ayrılan alacağın tamamının ileriki dönemde de tahsil edilmesinin imkansız hale geldiği varsayılırsa (ki bu durumda alacağın değersiz alacak
haline geleceği izahtan varestedir.) dönem sonunda yapılacak muhasebe
kaydı aşağıdaki gibi olacaktır (Bu alacak için önceki dönemde karşılık ayrılıp gider kaydı yapıldığından söz konusu alacak için tekrar gider kaydı
yapılmayacaktır.).

–––––––––––––31.12.2010–––––––––––––
129-Şüpheli Ticari Alacaklar
125.000
Karşılığı
         128-Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Alacakların Değersiz Hale Gelmesi

125.000

8. SONUÇ
Vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir
ve tespiti olan değerlemede, iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda haiz oldukları kıymetler esas tutulur. Bu itibarla
dönem sonu itibariyle değersiz hale gelen alacakların tespiti ve bu alacakların gider yazılması işleminin, vergi matrahı üzerinde önemli etkileri olacaktır. Vergi Usul Kanunu’nda, dönem sonu işlemlerinin yapılması sırasın
da mükelleflere, dönem kazancını azaltıcı bir takım vergisel haklardan
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–––––––––––––––––/–––––––––––––––––
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yararlanma ve tercihlerde bulunma olanağı sağlanmıştır ki değersiz hale
gelen alacakların gider yazılması bunlardan biridir. Mükellefler, değersiz
hale gelen alacaklarını tespit etmek ve bu alacakları gider yazmak suretiyle, dönem kazançlarını, dolayısıyla ödeyecekleri vergiyi yasal yollardan
aşağı çekme avantajını kullanabilirler. Yaptıkları bu uygulama nedeniyle
de, ileride herhangi bir vergi tarhiyatı ya da ceza uygulaması gibi bir işleme muhatap olmazlar. Burada önemli olan husus, yasal olarak kullanılabilecek bir hakkın kullanılıp kullanılmayacağı hususunda karar verilmesidir.
Ancak değersiz alacakların bu hale geldikleri yılda dikkate alınması gerekmektedir. İlgili yılda giderleştirilmeyen bir değersiz alacağın, sonraki
yıllarda giderleştirilmesine imkan yoktur.
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BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN AMORTİSMANA TABİ
İKTİSADİ KIYMET SATIŞINDAN ELDE ETTİKLERİ KAZANCIN
VERGİLENDİRİLMESİ
Uğur UĞURLU*

II- AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMET SATIŞINDAN
ELDE EDİLEN KARIN VERGİLENDİRİLMESİ
Bilindiği üzere basit usule tabi mükellefler, usulüne uygun şekilde tespit edilen gerçek ticari kazançları üzerinden vergilendirilmektedir. Basit
usule tabi mükelleflerde ticari kazanç, mal ve hizmet teslimleri karşılığı
elde edilen, yani tahakkuk eden hâsılat ile ticari faaliyete ilişkin giderler
göz önüne alınarak tespit edilmektedir.
Basit usule tabi mükellefler, ikinci sınıf tüccar sayılmalarına karşın,
kazancın tespiti ve defter tutma bakımından ikinci sınıf tüccarlardan farklıdırlar. Yani defter tutmazlar, işletme hesabı özeti çıkarmazlar. Diğer taraftan basit usulde vergilendirilen mükellefler, faaliyetlerine ilişkin mal alış
ve giderleri için fatura veya fatura yerine geçen belgeler almak, hasılatları
için ise fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek zorundadırlar.

*

Vergi Denetmeni
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I-GİRİŞ
Bilindiği üzere ülkemizde yaklaşık yedi yüz elli bin basit usule tabi
mükellef bulunmaktadır. Basit usule tabi mükellefler, faaliyet konuları
olan mal alım-satım veya hizmet faaliyetini yürütebilmek için işletmelerinde kullanmak üzere araç, makine, teçhizat gibi çeşitli amortismana tabi
iktisadi kıymetlere ihtiyaç duyarlar. Faaliyette kullanılmak üzere alınan bu
amortismana tabi iktisadi kıymetler bazen çeşitli gerekçelerle elden çıkarılmakta ve bu işlem sonucunda da belli bir satış karı elde edilebilmektedir.
Bizde bu yazımızda basit usule tabi bu mükelleflerin faaliyetlerinde
kullandıkları amortismana tabi iktisadi kıymetleri satmaları halinde elde
edilen karın vergilendirilmesini açıklayacağız.

265

Mayıs - Haziran 2011

MALİ

ÇÖZÜM

266

215 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğin(Maliye Bakanlığı,
1988) 32’ inci paragrafında, basit usule tâbi mükelleflerin sabit kıymetlerini gider yazamayacakları ve üzerlerinden amortisman hesaplayamayacakları belirtilmiştir.
Basit usule tabi mükellefler, mal ve hizmet satış bedelleri ile giderleri
arasındaki farka göre vergilendirildikleri için her türlü araç, makine, teçhizat gibi iktisadi kıymet satışları dolayısıyla elde ettikleri karları, ticari
kazançları ile ilişkilendirmeyeceklerdir.
Dolayısıyla basit usule tâbi mükelleflerin gider yazamadıkları sabit
kıymetlerini sattıklarında zamanda elde ettikleri kazançları da gelir yazmamaları gerekmektedir. Bu nedenle basit usulde vergilendirilen mükellefler her türlü araç, makine, teçhizat gibi iktisadi kıymet satışları nedeniyle
fatura düzenlememeleri gerekmektedir.
Öte yandan, bu mükelleflerce yapılan taşıt satışının noter satış sözleşmesi ile diğer sabit kıymet satışlarının ise gider pusulası düzenlenerek
tevsik edilmesi mümkün bulunmaktadır
Basit usule tâbi mükellefler sabit kıymetlerini gider yazamayacakları ve üzerlerinden amortisman hesaplayamayacaklarına göre bu
mükelleflerin her türlü araç, makine, teçhizat gibi iktisadi kıymetleri
işletmelerinin aktifinde saymak da mümkün değildir. Bu nedenle bu
iktisadi kıymetleri basit usule tabi mükellefin şahsi servet ve varlığı
olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
Nitekim İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir
muktezada (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 2005) “…Basit Usulde
Vergilendirilecek mükellefler gerek hasılatlarını gerekse alış ve giderlerini belgelendirilecekler ve bir hesap dönemi içindeki hasılatları ile
bu hasılatlarına esas olan satılan malların alış bedelleri ve bu faaliyetlerine ilişkin diğer giderleri arasındaki müspet fark üzerinden vergilendirileceklerdir. Bu suretle yapılacak hesaplamada mükelleflerin
faaliyetleri ile ilgili bulunmakla birlikte evvelce sahip oldukları veya
faaliyetlerinin devamı esnasında satın aldıkları amortismana tabi iktisadi kıymet niteliğindeki değerler için yaptıkları harcamalar dikkate
alınmayacaktır.

Diğer bir ifade ile bu türden değerler (motorlu araç, ticari plaka,
dükkan gibi) Vergi Usul Kanununa göre amortismana tabi iktisadi
kıymet niteliğinde olmasına rağmen, basit usulde ticari kazancın tespitinde gerek gider yönünden, gerekse bunların satışı halinde hasılat
bakımından hesaplamaya katılmayacaklardır. Bir diğer deyişle bu tür
değerler Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin bir anlamda şahsi
malları olarak kabul edilecektir. Bu hükümlere göre, basit usule tabi
mükelleflerin şahsi malı niteliğinde bulunan ve basit usulde kazanç
tespitinde hiçbir şekilde dikkate alınmayan amortismana tabi iktisadi
kıymet niteliğindeki (taksi, kamyonet, minibüs ve bunların ticari plakaları) mal ve hakların elden çıkarılması halinde hasılattan maliyet
bedeli ve yapılan diğer giderlerin indirilmesi suretiyle bulunacak fark
diğer kazanç ve irat olarak vergilendirilecektir.” şeklinde açıklamalarda bulunulmuştur.
Söz konusu muktezadan anlaşılacağı üzere basit usule tabi mükelleflerin her türlü araç, makine, teçhizat gibi iktisadi kıymetler bu
kişilerin şahsi servet ve varlığı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle
iktisadi kıymet satışı nedeniyle elde edilen kazançlar basit usulde vergilenecek kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.
Peki basit usule tabi mükelleflerin işletmelerinde kullandıkları
araç, makine, teçhizat gibi iktisadi kıymetleri satmaları nedeniyle bir
kazanç elde etmeleri durumunda bu kazanç nasıl vergilenecektir.
Arızi kazançların vergilendirilmesini açıklayan 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu’nun(T.C. Yasalar, 1961) 82. maddesinde; arızî olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde
edilen kazançların arızi kazanç kapsamında vergileneceği belirtildikten
sonra bu kazançların 19.000,00.- TL lik kısmının (2011 yılı için) gelir vergisinden istisna olacağı belirtilmiştir.
Dolayısıyla basit usule tabi mükelleflerin şahsi servet ve varlıkları kabul edilen ve bu nedenle ticari kazancı ile ilişkilendirilemeyen araç, makine, teçhizat gibi iktisadi kıymet satış karları Gelir Vergisi Kanunun 82.
maddesi kapsamında arızi ticari kazanç sayılacak ve vergileme buna göre
yapılacaktır.
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Basit usule tabi mükelleflerin şahsi servet ve varlıkları kabul edilen
araç, makine, teçhizat gibi iktisadi kıymet satışlarının KDV karşısındaki
durumuna gelince, bilindiği üzere 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun (T.C. Yasalar, 1984) 1. maddesinin birinci bendinde ticari, sınai, zirai
faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.
Basit usule tabi mükelleflerin araç, makine, teçhizat gibi iktisadi kıymet satışları ticari faaliyet kapsamında yapılan bir teslim değil arızi bir
teslim kabul edildiğinden KDV’nin konusuna girmeyecektir.
Diğer taraftan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-a
maddesinde basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetlerin KDV den istisna edildiği belirtilmiştir. Ayrıca
72 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (Maliye Bakanlığı,
1999) “Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin katma değer vergisi
karşısındaki durumu” başlıklı bölümünde; basit usulde vergilendirilen mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymet teslimlerinin katma değer vergisine tabi bulunmadığı da belirtilmiştir.
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III- SONUÇ
Bilindiği üzere ülkemizde yaklaşık yedi yüz elli bin basit usule tabi
mükellef bulunmaktadır. Basit usule tabi mükellefler, faaliyet konuları
olan mal alım-satım veya hizmet faaliyetini yürütebilmek için işletmelerinde kullanmak üzere araç, makine, teçhizat gibi çeşitli amortismana tabi
iktisadi kıymetlere ihtiyaç duyarlar. Faaliyette kullanılmak üzere alınan bu
amortismana tabi iktisadi kıymetler bazen çeşitli gerekçelerle elden çıkarılmakta ve bu işlem sonucunda da belli bir satış karı elde edilebilmektedir.
215 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğin 32’ inci paragrafında, basit usule tâbi mükelleflerin sabit kıymetlerini gider yazamayacakları ve üzerlerinden amortisman hesaplayamayacakları belirtilmiştir. Dolayısıyla basit usule tabi mükellefler, mal ve hizmet satış
bedelleri ile giderleri arasındaki farka göre vergilendirildikleri için
her türlü araç, makine, teçhizat gibi iktisadi kıymet satışları dolayısıyla elde ettikleri karları, ticari kazançları ile ilişkilendirmeyeceklerdir.
Basit usule tâbi mükelleflerin sabit kıymetlerini gider yazamayacakla-
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rı ve üzerlerinden amortisman hesaplayamayacaklarına göre bu mükelleflerin her türlü araç, demirbaş v.b. iktisadi kıymetleri işletmelerinin aktifinde saymak da mümkün değildir. Bu nedenle bu iktisadi
kıymetleri basit usule tabi mükellefin şahsi servet ve varlığı olarak
kabul edilmesi gerekmektedir.
Basit usule tabi mükelleflerin şahsi servet ve varlıkları kabul edilen
ve bu nedenle ticari kazancı ile ilişkilendirilemeyen araç, makine, teçhizat
gibi iktisadi kıymet satış karları Gelir Vergisi Kanunun 82. maddesi kapsamında arızi ticari kazanç sayılacaktır. Zira arızi kazançların vergilendirilmesini açıklayan Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. maddesinde; arızî olarak
ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançların arızi kazanç kapsamında vergileneceği
belirtildikten sonra bu kazançların 19.000,00.- TL lik kısmının (2011 yılı
için) gelir vergisinden istisna olacağı belirtilmiştir.
Öte yandan arızi bir faaliyet olarak kabul edilen basit usule tabi mükelleflerin araç, makine, teçhizat gibi iktisadi kıymet satışı KDV’nin konusuna girmediğinden KDV’ye tabi olmayacak ve bu satış nedenle fatura
düzenlenmeyecektir.
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ÖDEME EMRİ TEBLİĞ ÜZERİNE MÜKELLEFLERİN HAKLARI
VE SORUMLULUKLARI
Ayşe GINALI*

II-ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ
6183 sayılı Kanunun 55. maddesine göre;
Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile
tebliğ olunur.
Ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları, nereye ödeneceği, müddetinde ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı
takdirde borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya
kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı
bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı kayıtlı bulunur.
Ayrıca malı olmadığı yönünde bildirimde bulunan borçlunun bu bildirim ile birlikte veya bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde;
• En son kanuni ikametgah ve iş adreslerini,
• Varsa devamlı mükellefiyetleri bulunan diğer tahsil dairelerini ve amme idarelerini ve bunlardaki hesap ve kayıt numaralarını
bildirmek ve nüfus kayıt suretini vermek mecburiyetinde oldukları aksi halde bu vazifeleri makul bir özre dayanmadan yerine getirmeyenlerin elli güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı
bildirilir.
* Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Vergi Dairesi
Müdür Yardımcısı
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I-GİRİŞ
Asıl olan amme alacağının vadesinde ödenmesi olmakla birlikte vadesinde ödenmeyen alacağın cebren tahsil ve takip edilmesi 6183 sayılı
Amme Alacaklar Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödeme
emrinin tebliği ile başlamaktadır.
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Madde metninde yer almamakla birlikte, borçlunun hukukunu koruma
açısından ödeme emrinde, ödeme emrine karşı hangi sürede hangi yargı
merciine başvurulabileceğine de yer verilmiştir.
Gecikme zammı, asıl alacağın ödeme gününe kadar işleyeceğinden
asıl alacak için düzenlenen ödeme emrinde gecikme zammının gösterilmesi mümkün değildir. Ancak ödeme emrinde “Ayrıca Gecikme Zammı da
Alınacaktır” ibaresine yer verilerek mükellef bu konuda bilgilendirilir.
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III-ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ
Cebren tahsil ve takip işlemleri ödeme emrinin tebliği ile başlayacağı
için tebliğ usul ve esaslarına dikkat edilmesi büyük önem taşımaktadır.
Ödeme emirlerinin borçlulara 213 sayılı VUK hükümlerine göre tebliğ edilmesi esastır. Ancak ödeme emri tebliğinin ilgili kanunda belirtilen
tebliğ usullerine uyulmakla birlikte gerekli görülen hallerde postada oluşabilecek gecikme ve tebliğ imkansızlıklarının önlenmesi icra takiplerinin
geciktirilmemesi ve amme alacağını vadesinde ödemeyen borçlulara ilişkin cebri takip ve tahsil işlemlerinin daha hızlı yürütülebilmesi için yapılacak tebliğlerde 213 sayılı Kanunun 107.madde hükmü gereği posta yoluna
başvurmadan memur eliyle de tebliğ yapılması mümkündür. Bu şekilde
yapılan tebliğ mükellefleri borçlarından kısa zamanda haberdar ederek
ödenecek olan gecikme zammının daha düşük miktarlar oluşturması açısından da önem arzetmektedir.
Ancak 6183 sayılı Kanunun 55. maddesine göre VUK’nun tebliğ hükümleri haricinde belediye hududu dışındaki köylerde ikamet eden borçlulara ödeme emirleri muhtarlıkça tebliğ olunur. Ödeme emirlerini muhtarlığa tevdi tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligat yapılmadığı takdirde
ödeme emirleri tebliğ edilmemiş olan borçluların isimleri ödeme emri hüküm ve mahiyetindeki bir “ödeme cetveline” alınarak borçlular borçlarını
ödemeye veya mal bildiriminde bulunmaya çağırılırlar.
Ödeme cetveli köy ihtiyar kurulu kapısına bir örneği de köyde herkesin
görebileceği umumi bir mahalle 10 gün müddetle asılmak suretiyle tebliğ
olunur ve cetvelin asıldığı köy muhtarlığınca münadi (tellallık- bir şeyi duyurmak için çarşı pazarda veya bulunulan yerin meydanında yüksek sesle
bağırma) vasıtasıyla ilan olunur. Cetvel asılırken ve indirilirken keyfiyet
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muhtarlıkça bir tutanakla tespit edilir. Cebren tahsil ve takip ödeme emrinin tebliği veya ödeme cetvelinin indirilmesi tarihinde başlamış olur.
IV-ÖDEME EMRİNE TEBLİĞİNE KARŞI MÜKELLEFİN
ÖDEVLERİ

2-) Mal Bildiriminde Bulunulması;
Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu 7 gün içinde borcunu ödemek veya mal bildiriminde bulunmak zorundadır.
Ancak mal bildirimi mutlaka bir mal bildirilmesini ifade etmez. Haczedilebilecek malı olmayan borçluların malları olmadığını bildirmeleri de
mal bildirimi hükmündedir.
Mal bildirimi amme borçlusunun amme alacağını karşılayacak miktarda gerek kendi elindeki gerekse üçüncü şahıslar elindeki menkul ve gayrimenkul malları ile alacak ve haklarının; nev’ini, mahiyetini ve miktarını
veya malı olmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynakları ile buna
nazaran borcunu ne şekilde ödeyebileceğini tahsil dairesine yazılı veya
sözlü olarak beyan etmesidir.
Asıl olan borcu karşılayacak miktarda mal bildiriminde bulunmaktır.
Mal bildirimi servet beyanı olmadığından borcuna yetecek miktarda mal
bildiren amme borçlusunun daha fazla bildirmeye zorlanması mümkün değildir. Borçlu mal bildiriminde gösterdiği malların değerini de bildirmek
zorundadır. Ancak değeri bildirilen malın borcu karşılayıp karşılamayacağının kararını tahsil dairesi verir. Yapılan değerlendirme sonucunda mal-
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1-) Ödeme Emri İle Tebliğ Edilen Borcu Ödeme;
Mükellefin cebri icra işlemleri ile karşı karşıya gelmemeleri için ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde borçlarını ödemeleri gerekmektedir.
Ayrıca mükelleflerin vergi borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için
6183 sayılı Kanunun 41.maddesinde özel ödeme şekilleri belirlenmiş ve
mükelleflere borçlarını vergi dairelerinin haricinde bankalar aracılığıyla,
kredi kartı kullanmak suretiyle, postaneler vasıtasıyla veya çizgili çek kullanmak suretiyle ödenmesine olanak sağlanmıştır.
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ların borcu karşılamayacağına veya haciz ve satışının çok güç olacağına
kanaat getirilirse mükelleften ilave bildirim de istenebilir.
Tahsil dairesi alacağını borçlunun mallarının haczi ve satışı suretiyle
tahsil etmek istediği takdirde mutlaka borçlunun mal bildirimindeki mallarını haczetmek mecburiyetinde değildir. Çünkü 6183 sayılı Kanunun “haciz” başlıklı 62.maddesine göre tahsil dairesi mal bildirimi dışında kendisi tarafından tespit edilen malları da mal bildirimindeki mallarla birlikte
veya onlara tercihan haczedebilir. Burada tahsil dairesince dikkat edilmesi
gereken nokta yine aynı madde hükmüne göre hem borçlunun hem de
alacaklı amme idaresinin menfaatlerini mümkün olduğunca korumak zorunluluğudur. Bu nedenle de borca yetecek alacak garanti edildikten sonra
borçlunun mağdur edilmemesi gerekmektedir.
i-Mal Bildiriminde Bulunulmaması Durumunda; 6183 sayılı Kanunun 60. maddesine göre kendisine ödeme emri tebliğ edildiği halde 7 gün
içinde borcunu ödemeyen ve mal bildiriminde de bulunmayan mükellef
hakkında mal bildiriminde bulununcaya kadar ve bir defaya mahsus olmak
ve üç ayı geçmemek üzere hapsen tazyik talebinde bulunulur. Hapsen tazyik talebi İcra Tetkik Mercii Hakiminin kararıyla Cumhuriyet Savcılığınca
yerine getirilir.
Hapsen tazyik kararı verilebilmesi için; ödeme emri ile tebliğ edilen
borcun vade tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş olması ile birlikte mükellefe tebliğ edilen ödeme emrinin (tebliğ tarihinin) vergi dairesi kayıtlarına
girdiği tarihten itibaren üç ay içinde İcra Tetkik Mercii Hakimliğine bildirilmesi gerekmektedir.
Madde metninde bir defaya mahsus olmak üzere derken mükellefe tebliğ edilen her bir ödeme emri üzerine mal bildiriminde bulunulmaması durumunda uygulanır. Yani bir şahsa aynı yıl içinde değişik borçlar için ayrı
ayrı ödeme emirleri tebliğ olunması halinde her bir ödeme emri için ayrı
ayrı mal bildiriminde bulunulması gerekmektedir aksi halde her bir ödeme
emri ile talep edilen borç için ayrı ayrı hapsen tazyik kararı alınır.
Hapsen tazyik mal bildiriminde bulununcaya kadar uygulanacağı için
borçlunun süresi geçtikten sonra veya hapis tazyik kararı çıktıktan sonra
ya da hapisle tazyik edildikten sonra da mal bildiriminde bulunması durumunda hapsen tazyik işlemi uygulanmaz veya uygulanmışsa mükellef
serbest bırakılır.

Mükelefin tüzel kişi olması durumunda ödeme emri tüzel kişilik adına düzenlenmekle birlikte mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü kanuni
temsilciye ait olduğundan hapsen tazyik kararları bu yükümlülüğü yerine
getirmeyen kanuni temsilciler hakkında uygulanır.
ii-Gerçeğe Aykırı Mal Bildiriminde Bulunulması Durumunda;Mal
bildirimini gerçeğe aykırı şekilde bildiren mükellefler veya yaşayış tarzları
mal bildirimine uymayanlar 6183 sayılı Kanunun 111.maddesi hükmüne
göre üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
iii-Mal Edinme ve Artmalarının Bildirilmemesi Durumunda; Ödeme emri tebliği üzerine süresinde mal bildiriminde bulunmakla birlikte
bildirimde malı olmadığını bildiren veya borca yetecek kadar mal göstermemiş olan mükellef sonradan edindiği malları ve gelirindeki artışları yine
6183 sayılı Kanunun 61. maddesi gereği edinme ve artma tarihinden başlayarak 15 gün içinde vergi dairesine bildirmek zorundadır. Bu bildirimi
süresi içinde yapmayan mükellefler vergi alacağının tahsilini engellemiş
veya zorlaştırılmış olduğu sebebiyle yine aynı Kanunun 112. maddesine
göre bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
iv-Borçlu Mükellefe Ait Ellerinde Bulundurdukları Malların Bildirilmemesi Halinde:6183 sayılı Kanunun 55.maddesinin son fıkrasına
göre borcunu vadesinde ödemeyen mükelleflere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları 7 gün içinde bildirmeleri istenir. Bu
süre içinde yapılan talebe rağmen ellerinde bulundurdukları malları bildirmeyenler hakkında aynı kanunun 113.maddesine göre altı aya kadar hapis
cezası uygulanır.
Yukarıda Kanunun 111,112,113.maddelerinde belirtilen suçlar alacaklı vergi dairelerinin bulunduğu yerdeki en büyük memurunun (defterdar
veya vergi dairesi başkanı) ihbarı üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından takip edilir. Ayrıca bu suçlar bir tüzel kişiliğin idare ve muamelelerini
görme sırasında işlenmiş ise ceza tüzel kişiliğin ortaklarından, mümessil
ve vekillerinden, tasfiye memurlarından, idare meclisi reis ve azasından,
murakıp ve müfettişlerinden veya müstahdemlerinden muameleyi yapmış
olanlar hakkında uygulanır.
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IV-ÖDEME EMRİ TEBLİĞİNE KARŞI MÜKELLEFİN
HAKLARI

Mayıs - Haziran 2011

1-)Tecil ve Taksitlendirme Talebinde Bulunulması
Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haciz tatbik edilmesi veyahut haczedilmiş malların paraya çevrilmesi mükellefi çok zor durumda
bırakacaksa 6183 sayılı kanunun 48. maddesindeki şartlara uymak koşuluyla mükellef tarafından tecil ve taksitlendirme talep edilebilir. Bu nedenle kendisine ödeme emri tebliğ edilen mükellef vadesinde ödeyemediği
borçları için ilgili vergi dairesinden tecil ve taksitlendirme talebinde de
bulunabilir.
Ancak burada atlanılmaması gereken nokta tecil ve taksitlendirme talep edilmesi halinde bunun tecile yetkili makamlar tarafından zorunlu olarak yapılması gereken bir işlem olmadığıdır. Tecile yetkili makamın talebi
yerinde görmesi dahilinde ve mükellefin de kanunda belirtilen şartları yerine getirmesi neticesinde tecil ve taksitlendirmeden faydalanılabilir.
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2-) Ödeme Emrine Dava Açılması
6183 sayılı Kanunun “ödeme emrine itiraz” başlıklı 58.maddesinde
kendisine ödeme emri tebliğ olunan mükellef ;
• Böyle bir borcun olmadığı,
• Borcun kısmen ödendiği,
• Borcun zamanaşımına uğradığı,
gerekçeleriyle tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilir. Ayrıca vergi mahkemesi kararlarının mükellef
aleyhine sonuçlanması durumunda mükellef isterse bir üst yargı mercii
nezdinde itiraz veya temyiz talebinde de bulunabilir.
Ödeme emrine dava açma gerekçeleri madde hükmü ile sınırlı hale getirilmiştir. Bunun en önemli nedeni tahsil edilmesi gereken safhaya gelen
alacağın sürüncemede bırakılmadan en kısa sürede tahsilinin sağlanmasına
yöneliktir. Bunun bir göstergesi de dava açma süresinin 7 gün gibi kısa bir
süre olmasıdır.

i-Böyle Bir Borcun Olmadığı Yönündeki İddialar:Kendisine ödeme
emri tebliğ edilen borçlunun böyle bir borcunun olmadığını iddia edebilmesi için, borcun hukuken hiç doğmaması ya da borç doğduktan sonra
tamamen ödenmesi veya başka bir nedenle ortadan kalkmış olması gerekmektedir.
ii-Borcun Kısmen Ödendiği Yönündeki İddialar: Bu gerekçe ile
borçlu borcun varlığını kabul etmekte ancak borcun ödeme emri ile talep
edilen tutar kadar olmadığını ileri sürerek dava açma hakkını kullanma
yoluna gitmesine olanak sağlanmıştır.
iii-Borcun Zamanaşımına Uğradığı Yönündeki İddialar: Zamanaşımı kanunlarda belirlenmiş olan belli bir sürenin geçmesi nedeniyle bir
hakkın elde edilmesi veya bir hakkın kaybedilmesidir. 6183 sayılı Kanunun
102.maddesi amme alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden
takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmemesi durumunda zamanaşımına uğrayacağını ayrıca para cezalarına ait zamanaşımının hususi
kanunlarındaki hükümlere göre uygulanacağını 103 ve 104. maddelerinde
ise tahsil zamanaşımının kesilmesi ve işlememesi durumları açıklanmıştır.
İlgili maddelerdeki hususlara da dikkat edilerek borcun zamanaşımına uğradığı yönündeki iddia ile dava açma yoluna gidilmesi gerekir.
iv-Dava Açılmasında Önemli Noktalar;
Tahsilat işlemlerine karşı açılan davalar tahsil işlemlerini durdurmaz,
bunlar hakkında yürütmeyi durdurulması istenebilir. Bu nedenle de ödeme emrine karşı açılan davalar da yargı mercilerince yürütmeyi durdurma
kararı verilmediği müddetçe borçlu tarafından borç tutarı kadar vergi dairesine teminat gösterilmiş olsa dahi takip ve tahsil işlemleri durmayacağından “yürütmeyi durdurma talepli “ dava açılması kendileri açısından
daha doğru olacaktır.
Tüm bunların yanı sıra yine 58.maddesinde “itirazında tamamen veya
kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağı %10 zamla tahsil edilir “ denilmektedir. Bu hükme göre
ödeme emrine dava açan borçlunun tamamen veya kısmen haksız çıkması
sonucunda haksız çıkılan tutar üzerinden ve kararın kesinleşmesi sonucu
ayrıca %10 zam alınacaktır. Bu nedenle ödeme emrine dava açacak olan
mükellefin maddenin bu hükmünü dikkate alarak dayanaktan yoksun ve
geçerli bir gerekçe olmadığı müddetçe dava açmaması yerinde olur.
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Ödeme emri ile istenen alacağın tamamına dava açılması durumunda
mal bildiriminde bulunma süresi ilk derece mahkemesinin nihai kararına
kadar uzamaktadır. Açılan davanın kısmen ya da tamamen borçlu aleyhine
sonuçlanması durumunda borçlunun ayrıca bir bildirim beklemeksizin ret
kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ret olunan tutar
kadar mal bildiriminde bulunması gerekmektedir. Bunun yanında davanın
devamı sırasında yürütmenin durdurulması kararı verilmediği sürece takip
ve tahsil işlemleri devam edeceğinden vergi dairesince borcu karşılayacak
miktarda mal haczi yapılmış ise mükellefin dava sonucunda ayrıca mal
bildiriminde bulunmasına gerek bulunmamaktadır.
Ancak ödeme emri ile takip edilen borcun bir kısmına dava açılması durumunda, dava konusu yapılmayan borç kısmı için ödeme emrinin
tebliğinden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü
vardır. Dava açılmayan kısım için herhangi bir süre uzatımı söz konusu
değildir.
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V- SONUÇ
Tahsilat ile ilgili usul ve esasların belirlendiği 6183 sayılı AATUHK
kanun borçlu bulunan mükelleflerin borçlarını ödeme aşamasındaki ve
ödedikten sonraki durumlarını da göz önünde tutarak kamu alacağını ödemekle mükellef olanlara ödemeyle ilgili kolaylıklar göstermektedir. Bununla beraber aynı kanun hükümleri yine kamu alacağını emniyet altına
da alarak kolay ve seri bir şekilde tahsil etmeyi amaçlamaktadır. Çünkü
vergi alacağının uzunca bir süre mükellefin üzerinde bırakılması amme
hizmetlerini de sekteye uğratmak anlamına gelmektedir. Toplumsal refahın
artırılabilmesinin nedenlerinden biri de vergi gelirlerinin adalet, tarafsızlık
ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplanması ile mümkündür.
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SİGORTALILIĞIN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNİN TİCARİ
FAALİYETTE BULUNANLAR AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

I-GİRİŞ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
(Resmi, 2006,26200) yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların hangi sigortalılık statüsüne göre emekli olacaklarında belirleyici olan unsur fiilen
primi ödenen son yedi yılın hesabıdır. Dolayısıyla ilk defa 1 Ekim 2008
tarihinden önce sigortalı olanlar 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun’un
(Resmi, 1983, 18059) 8. maddesi gereği primi ödenmiş son yedi yıl içinde
en fazla hangi kurum yada sigortalılık kapsamına göre prim ödemişler ise
emeklilikleri de o kapsam doğrultusunda belirlenmektedir.
Eski adı SSK emekliliği olan ve 5510 sayılı Kanunla 4/a kapsamında emeklilik olarak tanımlanan şartlardan emekli olmak, 4/b kapsamında
emeklilik olarak isimlendirilen eski Bağ-Kur emekliliğinden daha caziptir.
4/a Kapsamındaki sigortalılara ödenen malullük/yaşlılık/ölüm aylıklarının
yüksekliği bir yana 4/a kapsamından emekliliğe hak kazanmak görece olarak 4/b kapsamından emekli olmaya göre daha kolaydır. Zira, 4/a kapsamındaki sigortalıların emekli olması için 5000 ila 7000 gün prim ödemesi
yeterli iken 4/b kapsamındaki sigortalıların emekli olabilmeleri için kadın
erkek ayırt etmeksizin 9000 gün, 1 Ekim 1999 tarihinden önce sigortalı
olan kadınların ise 7200 gün prim ödemeleri gerekmektedir. Aynı şekilde
ileri yaştakilerin emekliliği olan kısmi emeklik şartlarında da 4/a kapsamındaki sigortalılar için prim ödeme gün sayısı 3600, 4/b kapsamındaki
sigortalılar için ise prim ödeme gün sayısı 5400 olarak belirlenmiştir. Üstelik 9 Eylül 1981tarihinden önce ilk defa sigortalı olan kadınlar ile 9 Eylül 1976 tarihinden önce ilk defa sigortalı olan erkekler 4/a kapsamından
* İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı SGK Başmüfettişi
** İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Danışmanı

Mayıs - Haziran 2011

Murat GÖKTAŞ*
Murat ÖZDAMAR**

279

MALİ

ÇÖZÜM

Mayıs - Haziran 2011

kısmi emeklilikte kademeli yaş (50/55 yaş sabit) şartına takılmaz iken 4/b
kapsamından kısmi emeklilikte kademeye takılmamak 1 Ekim 1999 tarihine kadar en az 13 yıl prim ödemek ve kadınlar için 1 Ekim 1951 erkekler
için 1 Ekim 1946 tarihi öncesi doğumlu olmakla mümkün.
4/a Kapsamında sigortalıların 4/b kapsamındaki sigortalılara göre daha
az prim ödeme yanında daha erken emekli olabilme haklarının varlığından da bahsetmemiz gerekir. Zira, 4/a kapsamındaki sigortalıların emekli
olacakları yaşı belirleyen etken ilk defa sigortalı oldukları tarih iken (bir
gün hizmet bile yeterli) 4/b kapsamındaki sigortalıların emekli olacakları
yaşı belirleyen faktör 1 Haziran 2002 tarihine kadar ödemiş oldukları prim
ödeme gün sayısıdır. Dolayısıyla sigortalılık süreleri arasında fasıla olanlar
açısından mutlak surette 4/a kapsamından daha erken yaşta emekli olmak
mümkün.
Bu çalışmada, 6111 sayılı Torba Kanun’da (Resmi, 2011, 27857) yapılan değişiklik sonucu tarımsal yada ticari faaliyeti devam eder iken aynı
zamanda bir başka işveren yanında hizmet akdiyle çalıştığı için 4/a kapsamında sigortalı sayılan vergi mükellefi, limitet şirket ortağı, anonim şirket
yönetim kurulu üyesi ve tarımsal faaliyette bulunanların 4/a kapsamında
sigortalı sayılarak 4/a kapsamından emekli olabilmelerinin esasları irdelenecektir.
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II-YENİ DÖNEMDE SİGORTALILIĞIN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİ
Türk sosyal güvenlik sisteminde zorunluluk ilkesi egemendir.(Şakar,
2006, 116) Bu ilke gereği sigortalı olmak, kişi açısından sadece bir hak
değil, aynı zamanda kaçınılamayan bir yükümlülüktür. Diğer bir ifade ile
sigortalı olup olmama konusunda kişinin iradesine bakılmaz; kişi istemese
de, belirli koşulların oluşmasıyla birlikte sigortalı olmak zorundadır. (Güzel ve Okur, 2004, 110) Bu zorunluluk 5510 sayılı Kanunun 92. maddesinde hüküm altına alınmış, sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere
konulan hükümler geçersiz sayılmıştır.
Bir kişinin aynı anda birden fazla sigortalılık türünü kapsayacak şekilde çalışması halinde hangi kapsamdaki sigortalılığa üstünlük tanınacağı
öteden beri sorun olmuştur. Belirtelim ki; bir kişinin aynı anda birden fazla

sigortalılık türünü kapsayacak şekilde çalışması mümkündür. Gerçekten
bir kişi aynı anda hem iş sözleşmesine göre çalışabildiği gibi herhangi bir
ticari faaliyeti nedeniyle vergi mükellefi yada şirket ortağı da olabilir. Böylesi durumlarda sigortalılıktaki teklik ilkesi gereği, her iki faaliyet nedeniyle ayrı ayrı sigortalılık ilişkisi kurulmaz, önceden başlayan sigortalılığa
geçerlilik tanınır ve kesinti oluşmadığı sürece sonradan başlayan sigortalılık devreye girmez (Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2009) idi. Bu uygulamanın yasal dayanağını da 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ nun (Kanun,
1964, 11766 ve 11779) mülga 2. ve 3. maddesi ile 1479 sayılı Bağ-Kur
Kanunu’nun mülga 24. maddeleri oluştururdu.
Aynı uygulamaya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda da devam edilmiştir. Kanunun, sigortalılık hallerinin
birleşmesi başlıklı 53.maddesi hükmüne göre sigortalı, 4. maddenin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden
fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirir biçimde çalışırsa; öncelikle 4/c
kapsamında, 4/c kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık
ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılırdı.
6111 sayılı Torba Kanun’la 5510 sayılı Kanunun 53. maddesi birinci
fıkrası 1 Mart 2011 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. Yapılan değişikliğe göre; sigortalının, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b)
bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde çalışması halinde öncelikle 4/c
kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise 4/a kapsamında sigortalı
sayılması uygulaması başlamıştır. 5510 sayılı Kanunun 53. maddesi birinci
fıkrasındaki bu yeni değişiklik 4/a ve 4/b kapsamında sigortalı sayılmayı
gerektirir çalışması olanlar için sigortalılıkta teklik ilkesi gereği önceden
başlayan sigortalılığın geçerli olacağı ilkesini ortadan kaldırmış bunun yerine sigortalılığın üstünlüğü (hiyerarşi) ilkesini getirmiştir.
Esas itibariyle 1 Mart 2011 tarihi itibariyle geçerliliği ortadan kalkan
önceden başlayan sigortalılığın geçerli olacağı ilkesi uyuşmazlıklarda Yüksek Mahkeme’nin baskın çalışma ölçütünü esas alması nedeniyle zaten
uygulanamaz hale gelmişti. Aynı anda 4/a ve 4/b kapsamında çalışmanın
varlığı halinde Yüksek Mahkeme’nin, kişinin ekonomik bakımdan hangi
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çalışmaya fazla önem verdiğini, diğer bir ifade ile hangi kapsamdaki çalışmanın kişiyi ekonomik açıdan güçlü duruma getirdiğini irdelemesi ve esas
alınacak sigortalılığı buna göre belirlemesi bu yasal değişiklikte belirleyici
bir unsur olmuştur. Bu bağlamda değerlendirildiğinde önceden başlayan
sigortalılığın geçerli olması yerine 1 Mart 2011 tarihinden itibaren 4/a kapsamındaki sigortalılığın 4/b kapsamındaki sigortalılığa üstünlük tanıması
ilkesinin benimsenmesi hiç kuşkusuz Yüksek Mahkeme’nin kararlarının
Kanuna uyarlanması/yansıtılmasıdır.
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III- GEÇERLİ SİGORTALILIĞIN BELİRLENMESİNDE ESAS
ALINACAK YÖNTEM
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A-1 MART 2011 TARİHİ ÖNCESİ
SGK uygulamasına göre, 1 Mart 2011 tarihi öncesi için 4/a ve 4/b kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirir çalışmanın varlığı diğer bir ifade ile
kişinin aynı anda hem ticari faaliyette bulunup hem de hizmet akdiyle çalışması halinde sigortalılıkta teklik ilkesi gereği her iki faaliyet nedeniyle
ayrı ayrı sigortalılık ilişkisi kurulmaz ve önceden başlayan sigortalılığa
geçerlilik tanınırdı. Dolayısıyla 4/a kapsamında sigortalı olarak çalışmakta
iken aynı zamanda ticari faaliyette bulunan kişi 4/b kapsamında sigortalı
sayılmaz. Ta ki; 4/a kapsamında sigortalığı sona erene yada kesintiye uğrayıncaya kadar. Kesinti oluşması yani kişinin 4/a kapsamında sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması halinde takip eden günden itibaren 4/b kapsamında sigortalı sayılması kaçınılmaz. Kişi daha sonra bir işveren yanında
yeniden hizmet akdiyle çalışsa bile ticari faaliyette bulunduğu sürece 4/a
kapsamında yeniden sigortalı sayılamaz. Tersi, ticari faaliyette bulunduğu
için 4/b kapsamında sigortalı sayılan kişi bu esnada aynı zamanda hizmet
akdiyle bir işveren yanında çalışsa dahi 4/a kapsamında sigortalı sayılamaz. Yeter ki; ticari faaliyeti sona ermemiş olsun.
Örnek-1: Sigortalı A, 1 Ocak 2003 tarihinde X isimli işletmede çalıştığı için 4/a kapsamında sigortalı olmuş 15 Mart 2006 tarihinde bu işyerinden ayrılmış 16 Mart 2006 tarihinde Y isimli işletmede çalışmaya
başlamış 18 Eylül 2009 tarihinde bu işletmeden ayrılmıştır. Sigortalı A,
aynı zamanda 20 Nisan 2004 tarihinde Z isimli limitet şirketin ortağı olup

bu ortaklık halen devam etmektedir. Sigortalı A’nın X isimli işletmedeki
4/a kapsamındaki sigortalılığı şirket ortaklığından önce başlamıştır. Buna
göre; sigortalı A, her ne kadar 20 Nisan 2004 tarihinde şirket ortağı olsa da
18 Eylül 2009 tarihine kadar kesintisiz 4/a kapsamında sigortalı sayıldığı
ve kesinti 18 Eylül 2009 tarihinde oluştuğu için 4/b kapsamındaki sigortalılık 20 Nisan 2004 yada 15 Mart 2006 tarihinde değil 19 Eylül 2009
tarihinde başlayacaktır. Dolayısıyla 1 Ocak 2003 ila 18 Eylül 2009 tarihleri
arasında 4/a kapsamındaki sigortalılık geçerli sayılacak.
Örnek-2: Sigortalı A, 20 Ocak 2004 tarihinde X A.Ş.’nin Kurucu ortağı olduğu için bu tarih itibariyle 4/b kapsamında sigortalılık tescili yapılmıştır. Sigortalı A, 12 Mart 2004 ila 31 Temmuz 2011 tarihleri arasında da
Y isimli işletmede hizmet akdiyle çalışmıştır. Buna göre; Sigortalı A, önce
X A.Ş.’ye ortak olduğu için 4/b kapsamındaki sigortalılığı esas alınacak bu
sigortalılık, 5510 sayılı Kanuna göre A.Ş. kurucu ortakları 4/b kapsamında
sigortalı sayılmadığı için 30 Eylül 2008 tarihine kadar devam edecektir.
Sigortalı A, 1 Ekim 2008 ila 31 Temmuz 2011 tarihleri arasında 4/a kapsamında sigortalı sayılacak ancak 12 Mart 2004 ila 30 Eylül 2008 tarihleri
arasındaki 4/a kapsamındaki sigortalılık geçersiz olacaktır.
Burada önceden başlayan sigortalılığın geçerli olacağı ilkesiyle çelişen
ve sigortalı lehine sonuç doğuran iki önemli uygulamadan bahsetmemiz
gerekecek. Bu uygulamalar; 1 Ekim 2008 tarihine kadar 4/b kapsamında
kayıt ve tescil yaptırılmaması halinde 4/b kapsamındaki sigortalılığın 1
Ekim 2008 tarihinde başlatılması ile 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle 5 yılı
aşan borç nedeniyle 4/b kapsamındaki sigortalılığın primi ödenmiş son ayı
karşılayan dönem itibariyle durdurularak ticari faaliyetin varlığı halinde
4/b kapsamındaki sigortalılığın 1 Mayıs 2008 tarihinde yeniden başlatılmasıdır. Bu iki önemli uygulama önceden başlayan sigortalılığın geçerliliği ilkesi gereği kayıt ve tescil yaptırmayanlar için 30 Eylül 2008, sigortalılığı durdurulanlar için 30 Nisan 2008 tarihinde kişinin 4/a kapsamında
sigortalılığının varlığını sorgulamayı gerekli kılar. Bu tarihlerde kişinin 4/a
kapsamında devam edip gelen sigortalılığı var ise yine 4/a kapsamındaki
sigortalılık sona erene kadar kişi 4/b kapsamında sigortalı sayılmaz.
Örnek-3: Sigortalı A, 19 Nisan 2000 tarihinde vergi mükellefi olması-
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na rağmen 30 Eylül 2008 tarihine kadar 4/b kapsamındaki sigortalılık için
SGK’ya kayıt ve tescil yaptırmamış (Bağ-Kur numarası almamış) 10 Şubat
2002 tarihinde hizmet akdiyle çalışmaya başladığı X Ltd.Şti unvanlı işletmede başlatılan 4/a kapsamındaki sigortalılığı 18 Temmuz 2010 tarihinde
sona ermiştir. Sigortalı A’nın vergi mükellefiyeti halen devam etmektedir.
Buna göre; Sigortalı A, 30 Eylül 2008 tarihine kadar 4/b kapsamındaki sigortalılığa dayalı kayıt ve tescil yaptırmadığından 1 Ekim 2008 tarihinden
öncesi için de 4/a kapsamında devam edip gelen sigortalılığı bulunduğundan, sigortalı A’nın 10 Şubat 2002 ila 18 Temmuz 2010 tarihleri arasındaki 4/a kapsamındaki sigortalılığı geçerli olacak ancak 18 Temmuz 2010
tarihinde 4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erdiği için 19 Temmuz 2010
tarihinde zorunlu olarak 4/b kapsamında sigortalı sayılacak.
Örnek-4: Sigortalı A, 2 Eylül 2001 tarihinde limitet şirketi ortağı olmuş ve 4/b kapsamında sigortalılık tescili yapılmıştır. Sigortalı A bu süreler için 4/b kapsamındaki sigortalılığa dayalı prim borcunu ödememiş
ayrıca X isimli işletmede de 22 Mayıs 2002 ila 13 Haziran 2011 tarihleri
arasında hizmet akdiyle çalıştığı için 4/a kapsamında sigortalı beyan edilmiştir. Buna göre; Sigortalı A’nın 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle 5 yılı aşan
borcu bulunduğu için 2 Eylül 2001 tarihinde başlayan 4/b kapsamındaki
sigortalılığı aynı tarih itibariyle sonlandırılacak dolayısıyla 22 Mayıs 2002
ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasındaki sigortalılığı (kesinti olup olmadığına bakılmaksızın) geçerli sayılacaktır. Sigortalı A’nın 1 Mayıs 2008 tarihi
öncesi devam edip gelen geçerli bir 4/a kapsamında sigortalılığının bulunması nedeniyle 1 Mayıs 2008 ila 13 Haziran 2011 tarihleri arasındaki 4/a
kapsamındaki sigortalılığı da geçerli olacak 4/b kapsamındaki sigortalılık
ise 14 Haziran 2011 tarihinde başlatılacaktır.
Görüldüğü üzere, 5 yılı aşan borç nedeniyle sigortalılığın durdurulması uygulaması ile 4/b kapsamındaki sigortalılığın 30 Eylül 2008 tarihine kadar tescil edilmemesi nedeniyle tescil tarihinin 1 Ekim 2008 olarak
baz alınması uygulaması esas itibariyle geçersiz olacak 4/a kapsamındaki
sigortalılığı geçerli hale getirmekte bir anlamda sigortalı lehine sonuç doğurmaktadır.

B- 28 ŞUBAT 2011 TARİHİ SONRASI
5510 sayılı Kanunun 53. maddesi birinci fıkrası 1 Mart 2011 tarihinden
geçerli olmak üzere değiştirilmiş, önceden başlayan sigortalılığın geçerliliği ilkesi yerine 4/a kapsamındaki sigortalılığın 4/b kapsamındaki sigortalılığa üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. Bu ilke gereği 4/a ve 4/b kapsamında
sigortalı sayılmayı gerektirir çalışmanın varlığı halinde 4/a kapsamındaki
sigortalılık esas alınacak bu sürelerde sigortalı istemediği sürece 4/b kapsamındaki sigortalılığa dayalı prim ödemeyecektir.
Burada çok önemli bulduğumuz bir konuyu özellikle irdelememiz gerektiğini düşünmekteyim. Kanunun 53. maddesi ikinci fıkrasında özellikle vurgulandığı üzere 4/b kapsamında sigortalı sayılanlar, kendilerine ait
veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4/a kapsamında sigortalı bildirilemezler. Başka bir anlatımla, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra, 4/a kapsamında sigortalı olarak çalıştıkları işyerlerine limitet şirketse ortak anonim
şirketse yönetim kurulu üyesi olanların 4/a kapsamındaki sigortalılıkları
bu tarihten bir gün önce sona erer. Kişi, şirket ortaklığının/yönetim kurulu
üyeliliğinin başladığı tarihte zorunlu olarak 4/b kapsamında sigortalı sayılır. Bu sürelerde kişi 4/a kapsamında sigortalı bildirilse dahi bu sigortalılık
geçerli sayılmaz.
Örnek-5: Sigortalı A, 15 Kasım 2007 tarihinde 4/a kapsamında sigortalı olarak çalıştığı Ltd.Şti. işyerine 13 Nisan 2011 tarihinde ortak olmuş
(işyeri A.Ş. ise Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş ise) 4/a kapsamındaki sigortalılığı 12 Nisan 2011 tarihinde sona erer. 13 Nisan 2011 tarihinde 4/b
kapsamında sigortalılık başlar.
Limitet şirkete yeni ortak alınması yada anonim şirket ortaklarından
birisinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde şirketin 4/b kapsamına giren yeni ortak/yönetim kurulu üyesi için örneği Sosyal Sigorta İşlemleri
Yönetmeliği (Resmi, 2010, 27579 ekinde bulunan 4/b sigortalı işe giriş
bildirgesini 10 gün içinde işlem gördüğü SGK İl Müdürlüğüne/Merkezine
bildirmesi zorunlu. Aynı şekilde 4/b kapsamından çıkan yeni ortak/yönetim kurulu üyesi için de işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gerekir. Aksi
halde SGK, şirkete, sigortalı işe giriş/sigortalı işten ayrılış bildirgesini yasal süresi içinde vermediği için birer asgari ücret tutarında idari para cezası
uygular.(Göktaş ve Özdamar, 2011, 166)
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Örnek-6: Sigortalı A, 5 Ocak 2006 tarihinde 4/a kapsamında sigortalı
olarak çalıştığı X A.Ş. unvanlı işyerine 10 Haziran 2011 tarihinde yönetim
kurulu üyesi olarak seçilmiştir. (Yönetim Kurulu Üyesi B’nin yerine) Sigortalı A’nın 4/a kapsamındaki sigortalılığı 9 Haziran 2011 tarihinde sona
erecek 10 Haziran 2011 tarihinde de 4/b kapsamında sigortalılığı başlayacaktır. Bu nedenle X A.Ş. unvanlı işyeri, sigortalı A adına, 9 Haziran 2011
işten ayrılış tarihli 4/a kapsamında sigortalı işten ayrılma bildirgesi, 10 Haziran 2011 işe başlama tarihli 4/b kapsamında sigortalı işe giriş bildirgesi,
sigortalı B adına ise 10 Haziran 2011 işten ayrılış tarihli 4/b kapsamında
sigortalı işten ayrılma bildirgesi verecektir.
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IV- KİŞİNİN ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETTEN 4/A
KAPSAMINDA SİGORTALI OLMASI MÜMKÜN MÜ?
5510 sayılı Kanunun 53. Maddesi ikinci fıkrası hükmüne göre, limitet şirkete ortak yada anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin ortak yada
yönetim kurulu üyesi olduğu işyerlerinden 4/a kapsamında sigortalı olamamaları kuralı 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle geçerlilik kazanmıştır. Dolayısıyla önceden başlayan sigortalılığın geçerli olacağı ilkesi ihlal edilmemiş olmak şartıyla 1 Ekim 2008 tarihinden önce ortak olduğu limitet
şirketlerden yada yönetim kurulu üyesi olduğu anonim şirketlerden 4/a
kapsamında sigortalı bildirilenlerin bu sigortalılıkları 1 Ekim 2008 tarihinden sonra kesintiye uğramadığı sürece geçerli olacaktır. Kesintinin varlığı
halinde bu kişilerin, ortağı oldukları limitet şirketlerden yada yönetim kurulu üyesi oldukları anonim şirketlerden 4/a kapsamında sigortalı bildirilmeleri mümkün olamayacaktır. Bu uygulama ile bir anlamda ortağı olduğu
limitet şirket yada yönetim kurulu üyesi olduğu anonim şirketlerden 4/a
kapsamında sigortalı bildirilenler için hak kaybını önleme adına bir geçiş
hükmüne yer verilmiştir.
Örnek-7: Sigortalı A, 26 Şubat 2006 tarihinde B Limitet Şirketinde
4/a kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlamış 12 Eylül 2008 tarihinde bu şirkete %10 oranında ortak olmuştur. 4/a kapsamındaki sigortalılığı
ortağı olduğu bu işyerinden 17 Nisan 2009 tarihinde sona ermiş 18 Nisan
2009 tarihinde C Limitet şirketinde 4/a kapsamında sigortalı olarak çalış-
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V-HATALI SİGORTALILIK İLİŞKİSİ KURULMUŞSA
NE YAPMALI?
Kişinin aynı anda birden fazla sigortalılık türünü kapsayacak şekilde
çalışması halinde (1 Mart 2011 tarihi öncesi için) sigortalılıkta teklik ilkesi gereği her iki faaliyet nedeniyle ayrı ayrı sigortalılık ilişkisi kurulmaz,
önceden başlayan sigortalılık geçerli olur. Ancak 4/a kapsamındaki sigortalıların daha erken emekli olabilmeleri ve maaşlarının nispeten yüksekliği kişileri 4/a kapsamındaki sigortalılığı tercih edilen durumu getirmiştir.
(Göktaş ve Özdamar, 2011,240) Oysa sigortalılıkta, kişilerin tercihe bakılmadan Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve Kanun 1 Mart 2011 tarihi
öncesi için önceden başlayan sigortalığa üstünlük tanır. Dolayısıyla salt 4/a
kapsamından emekli olabilme ve daha yüksek maaş alma hakkı elde etme
adına 4/b kapsamında sigortalı sayıldığı halde 4/a kapsamında sigortalı bildirilen vatandaşlarımızın bu bildirimlerin geçersiz olduğunu bilmelerinde
fayda var.

Mayıs - Haziran 2011

maya başlamış 30 Kasım 2010 tarihinde ise bu işyerinden ayrılmıştır. Bu
durumda sigortalı A, 26 Şubat 2006 ila 30 Kasım 2010 tarihleri arası 4/a
kapsamında sigortalı sayılacak bu tarihten sonra ortağı olduğu B Limitet
Şirketinden 4/a kapsamında sigortalı bildirilemeyecek dolayısıyla 1 Aralık
2010 tarihi itibariyle şirket ortaklığına dayalı 4/b kapsamında sigortalılık
tescil edilecektir.
Örnek-8: Sigortalı A, 7 Mart 2006 tarihinde B Limitet Şirketinde 4/a
kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlamış 28 Temmuz 2011 tarihinde
bu şirketten %1 oranında hisse alarak ortak olmuştur. Bu durumda sigortalı A, 7 Mart 2006 ila 27 Temmuz 2011 tarihleri arası için 4/a kapsamında
sigortalı sayılacak, 28 Temmuz 2011 tarihinden itibaren de 4/b kapsamında
sigortalılık tescil edilecektir. Dolayısıyla B Limitet Şirketinin idari para
cezasına maruz kalmaması için takip eden 10 gün içinde şirket ortağı A
adına 28 Temmuz 2011 işe başlama tarihli sigortalı işe giriş bildirgesini
işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine vermesi gerekecek.
Ayrıca sigortalı A adına, 27 Temmuz 2011 işten ayrılış tarihli 4/a kapsamındaki sigortalılara mahsus işten ayrılış bildirgesi de e-bildirge şifresiyle
10 gün içinde verilmelidir.
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Kanun koyucu hatalı sigortalılık ilişkisi içinde bulunanlarla ilgili olarak (hizmet çakışması) özel bir düzenlemeye yer vermek suretiyle sigortalıların mağduriyetini önlemeye çalışmıştır. 5510 sayılı Kanunun Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi başlıklı 53. maddesi 5. fıkrası hükmüne göre,
sigortalının, sayılması gereken sigortalılık halinden başka bir sigortalılık
hali için prim ödemiş olması durumunda ödenen primler esas alınması gereken sigortalılık hali için ödenmiş sayılabilmektedir. Dolayısıyla 4/b kapsamında sigortalı sayılan ve bu kapsamda borcu bulunanlar aynı dönemler
için 4/a kapsamında sigortalı bildirilmiş iseler primlerin ödenmiş olması
koşuluyla 4/a kapsamındaki sigortalılığa dayalı primleri 4/b kapsamındaki
sigortalılıktan kaynaklanan borçlarına mahsup ettirebilirler.
Hizmet çakışmalarında sorunu çözecek ikinci yöntem ise hatalı sigortalılığa dayalı primlerin sigortalı hissesinin geri alınmasıdır. Başka bir
anlatımla 4/b kapsamında sigortalı sayılan ancak bu dönemlerde 4/a kapsamında sigortalı bildirilen kişiler yazılı talepte bulunarak yersiz olarak
ödenen 4/a kapsamındaki sigortalılığa dayalı primlerin işçi hissesini geri
alabilirler.
Hizmet çakışmalarında sorun çözmeye yönelik uygulanabilecek bir
başka yöntem ise iptal aylık prim hizmet belgesi düzenlenmesidir. Bu yöntemde süreci başlatan diğer bir ifade ile işlemi yapan işverenin bizatihi
kendisidir. 4/b Kapsamında sigortalı olan/olması gereken kişiyi çalıştırdığı
için ücretinden sadece gelir ve damga vergisi kesmekle yükümlü olan işveren, hatalı biçimde kişiyi 4/a kapsamında sigortalı bildirerek ücretinden
sigorta primi kesip SGK’ya yatırmış ise aynı biçimde iptal aylık prim hizmet belgesi düzenleyerek yatırdığı primleri geri alarak sigortalı hissesini
de sigortalının kendisine iade edebilir.
Örnek-9: 15 Mart 2009 ila 30 Nisan 2011 tarihleri arasında vergi mükellefi olduğu için 4/b kapsamında sigortalı sayılan A isimli kişi, 1 Nisan
2009 ila 30 Temmuz 2011 tarihleri arasında X Ltd. Şti. tarafından 4/a kapsamında sigortalı beyan edilmiş ise,
• Sigortalı A, 15 Mart 2009 ila 28 Şubat 2011 tarihleri arasında yersiz ödenen 4/a kapsamındaki sigortalılığa dayalı primlerini bu dönemlerdeki 4/b kapsamındaki sigortalılığa dayalı borçlarına mahsup ettirebilir.
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VI- 4/A KAPSAMINDAN EMEKLİ OLACAK OLAN ANCAK
AYNI ZAMANDA TİCARİ FAALİYETİNİ SÜRDÜRENLER
BAŞVURUYU NE ZAMAN YAPMALI
Ticari faaliyeti nedeniyle 4/b kapsamında sigortalı iken bir başka işverene ait işyerinde hizmet akdine tabi çalıştığı için 4/a kapsamında sigortalı
sayılan dolayısıyla 4/b kapsamındaki sigortalılığı askıya alınan kişilerin,
hizmet akdinin son bulması diğer bir ifade ile 4/a kapsamında sigortalı
olarak çalıştığı işyerinden ayrılması halinde işten ayrıldığı günü takip eden
günden itibaren 4/b kapsamında yeniden sigortalı sayılması kaçınılmaz.
Yeniden sigortalılığı kesebilecek tek istisna ise 4/a kapsamındaki sigortalılığın sona erdiği tarihte yaşlılık aylığına hak kazanmak koşuluyla emeklilik
müracaatında bulunmak. Dolayısıyla, 4/a kapsamında sigortalı iken işten
ayrılan ve işten ayrıldığı tarihte aynı zamanda vergi mükellefiyeti, Ltd. Şti.
ortaklığı, A.Ş. yönetim kurulu üyeliği yada tarımsal faaliyeti devam eden
sigortalı, yaşlılık aylığı talebini mutlaka aynı gün içinde yapmalıdır. Yaşlılık aylığı başvurusu aynı gün değil de bir başka gün yapılacaksa işten çıkış
tarihini takip eden tarih ile prim ödenecek tarih arasında geçen sürelere
ilişkin 4/b kapsamındaki sigortalığa dayalı borcun tamamının ödenmesi,
4/b kapsamında sigortalılık tescili yok ise bu kez önce tescilin başlatılması
ve çıkacak borcun ödenmesi şart. Şayet 4/b sigortalılığına dayalı prim ve
prime ilişkin borç ödenmeksizin başvuru yapılmış ise bu kez çıkarılacak
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• Sigortalı A, 4/b kapsamındaki sigortalılığa dayalı borçları ödemek koşuluyla adına yersiz olarak yatırılan primlerin kendi
hissesini geri alabilir.
• X Ltd.Şirketi, Sigortalı A’yı 4/a kapsamında yersiz bildirdiğini belirterek sigortalı A adına geriye dönük iptal prim hizmet
belgesi vermek suretiyle yatırdığı primleri geri alabilir.
Özetle sigortalı, hatalı sigortalılık ilişkisi içine girmesi nedeniyle geçersiz sayılan sigortalılığa ilişkin primlerini geçerli sigortalıktan kaynaklanan borcuna mahsup ettirebildiği gibi kendi hissesini iade alabilir. Dilerse
işveren de iptal prim hizmet belgesi vermek suretiyle fuzuli olarak ödediği
primleri geri alabilir. Bu yöntemi seçen işverenlerin geri aldığı primlerin
sigortalı hissesini sigortalıya iade etmesi icap eder.
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borcun en kısa sürede ödenmesi gerekecek. Ödeme emeklilik müracaatının
yapıldığı ay içinde yapılmaz ise bağlanacak aylık başlama tarihi müracaatı
takip eden aybaşı değil ödemenin yapıldığı ayı takip eden ayın başı olacak.
(Göktaş ve Özdamar, 2011, 167) Yine 4/b kapsamındaki bu sürpriz sürelerin son yedi yıl hesabını etkileyerek 4/a kapsamından emekli olamama
riskini doğurduğunu da göz ardı etmemeliyiz.
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VI-SONUÇ
Ticari faaliyette bulunması nedeniyle 4/b kapsamında sigortalı sayılan
ve bu dönemler içerisinde aynı zamanda bir işverene bağlı olarak hizmet
akdiyle çalıştığı için 4/b kapsamındaki sigortalılığı durdurularak 4/a kapsamındaki sigortalılığı esas alınanların son yedi yıl içinde en az 1260 gün
4/a kapsamında prim ödemek suretiyle 4/a kapsamından emekli olabilmeleri 5510 sayılı Kanunun 53. Maddesinin değişmesi nedeniyle mümkün
hale gelmiştir. Bu değişiklik bir anlamda önceden başlayan sigortalılığın
geçerliliği ilkesini ortadan kaldırmış, 4/a kapsamındaki sigortalılığın 4/b
kapsamındaki sigortalılığa üstünlüğü ilkesini getirmiştir. Özellikle belirtmemiz gerekir ki; bu hükmün yürürlüğü 1 Mart 2011 tarihidir ve bu tarih
öncesi için eskiden olduğu önceden başlayan sigortalılık sonradan başlayan sigortalılığa baskındır.
5510 sayılı Kanunun 53. maddesi ikinci fıkrasında özellikle vurgulandığı biçimde limitet şirket ortakları ile anonim şirketin yönetim kurulu üyelerinin ortağı/yönetim kurulu üyesi bulunduğu işyerinden 4/a kapsamında
sigortalı bildirilmesi mümkün değildir. Bu ortaklığın veya yönetim kurulu
üyeliğinin 4/a kapsamındaki sigortalılık tarihinden sonra gerçekleşmesi de
sonucu değiştirmemekte kişiler 4/a kapsamında sigortalı olarak çalıştıkları
işyerine ortak/yönetim kurulu üyesi seçilmekle 4/a kapsamında sigortalı
olma hakkını kaybetmektedirler. Bu nedenle limitet şirket ortakları ile anonim şirketin yönetim kurulu üyelerinin, bu sıfatı kazanmaları halinde ilgili
şirket tarafından hazırlanacak 4/b kapsamındakilere mahsus sigortalı işe
giriş bildirgelerinin, 10 gün içinde SGK İl Müdürlüklerine/Merkezlerine
verilmesi şart. Aksi durumda ilgili şirketin bir asgari ücret tutarında idari
para cezasına maruz kalması kaçınılmaz olur.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAPILAN SİGORTALI VE
İŞYERİ BİLDİRİMLERİNİN İLGİLİ KURUMLARA YAPILMIŞ
SAYILMASI

I. Giriş
İşverenler tarafından yapılan sigortalı ve işyeri bildirimleri,
31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 8 inci, 9 uncu ve 11 inci maddelerine göre yapılmaktadır.
5510 sayılı Kanun’un 18/02/2009 tarih ve 5838 sayılı Kanun ile değişik
Ek 2 inci maddesiyle, işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na
yapılan sigortalı ve işyerleri bildirimlerinin; 13/06/1952 tarih ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin
Tanzimi Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesi, 05/05/1983 tarih ve 2821
sayılı Sendikalar Kanunu’nun 62 nci maddesi, 25/08/1999 tarih ve 4447
sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 48 inci maddesi ve 22/05/2003 tarih
ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye
İş Kurumu’na yapılması gereken bildirimlerin yerine geçtiği belirtilmiştir.
Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği ifade edilmiş ve bu bağlamda 21/07/2009 tarih ve 27295 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve
İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe
girmiştir.
Yönetmelikte, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan sigortalı ve işyeri
bildirimlerinin bahse konu Kanunlar çerçevesinde ilgili kurumlara yapılmış sayılmasına ve çeşitli hükümlere yer verilmiştir.
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II. Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin İlgili Kurumlara Yapılmış
Sayılması
İşverenler 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılan kişileri sigortalılık başlangıç tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmekle yükümlüdürler. Aynı şekilde işyeri bildirgesi de en geç sigortalı
çalıştırmaya başlandığı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu’na işveren tarafından bildirilmelidir.
Söz konusu bildirimlerin 5510 sayılı Kanun’un 8, 9 ve 11 inci maddeleri uyarınca gerçekleştirilmesi halinde bu bildirimler, anılan Kanun’un
Ek 1 inci maddesi çerçevesinde ilgili kurumlara yapılmış sayılmaktadır ve
bahse konu durumun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Giriş bölümünde bahsedilen yönetmelikle belirlenmiştir. Böylelikle bürokratik işlemlerin
azaltılması ve zaman israfının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
Yönetmeliğin amacı ilk maddesinde belirtildiği üzere; 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
8 inci, 9 uncu ve 11 inci maddelerine göre işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan sigortalı ve işyerleri bildirimlerinin; 13/06/1952
tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesi,
05/05/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62 nci maddesi,
25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 48 inci
maddesi ve 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili
bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu’na yapılması gereken bildirimlerin yerine geçmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.
5953 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesi, işyerinin İş Kanunu’nun uygulanmasıyla görevli makama bildirilmesini düzenlemektedir. Söz konusu
Kanun kapsamına giren bir müesseseyi işletmekte olanlar, tesis edenler,
devir alanlar ve kapatanlarla işletmenin iştigal mevzuunu kısmen veya tamamen değiştirenler yahut da kendisine intikal eden böyle bir müesseseyi
işletmeye devam edenler veya kapatanlar işletmeye başlamak veya kapatma yahut da devir alma veya iştigal türünü değiştirme tarihinden itibaren
bir ay içinde İş Kanunu’nun uygulanmasıyla görevli makama yazılı olarak
bizzat veya taahhütlü mektupla bildirmekle ödevlidirler.

2821 sayılı Kanun’un 03/07/2005 tarih ve 5401 sayılı Kanun ile değişik 62 nci maddesi “işe alınan ve ayrılan işçilerin bildirilmesi” başlığını taşımaktadır. Bu maddeye göre, işveren, işe aldığı veya herhangi bir nedenle
iş sözleşmesi sona eren işçileri, izleyen ayın 15 ine kadar aylık bildirimle
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmek zorundadır.
4447 sayılı Kanun’un 48 inci maddesi işsizlik sigortasının zorunlu olduğunu belirtmektedir. Kanun kapsamına giren ve halen çalışmakta olanlar
bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte, yeni girenler ise işe başladıkları tarihten itibaren sigortalı olurlar. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 8
ve 9 uncu maddelerine göre Sosyal Sigortalar Kurumu’na bildirilmiş olan
işyeri ve sigortalılar İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü’ne de
bildirilmiş sayılır.
4857 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesi işyeri bildirme yükümlülüğünü
düzenlemektedir. Anılan Kanun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya
tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, madde metninde belirtilen işyerine ait bilgileri bir
ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Ayrıca alt işveren de
kendi işyerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi ve gerekli belgelerle birlikte, işyeri bildirimi yapmakla yükümlüdür.
5510 sayılı Kanun’un 8, 9 ve 11 inci maddeleri uyarınca yapılan sigortalı ve işyeri bildirimlerinin hangi Kanun’un hangi maddesinin yerine
geçtiği Yönetmelik tarafından belirlenmiştir. Şöyle ki;
• 5510 sayılı Kanun’un 8 inci maddesi uyarınca sigortalılara ilişkin
Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan sigortalı bildirimler, 2821 sayılı
Sendikalar Kanunu’nun 62 nci maddesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na,
• 5510 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesi uyarınca sigortalılara ilişkin
Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimler, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 62 nci maddesi uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 48 inci
maddesi uyarınca İŞKUR’a,
• İşverenler tarafından veya ticaret sicili memurluklarınca 5510 sayılı
Kanun’un 11 inci maddesi uyarınca işyerlerine ilişkin Sosyal Güven-
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lik Kurumu’na yapılan bildirimler, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 3 üncü
ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki
Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesi uyarınca
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili bölge müdürlüklerine,
Yapılması gereken bildirimler yerine geçer.
Öte yandan Yönetmelik, yukarıda açıklanan Kanun ve ilgili maddeleri
uyarınca bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5510 sayılı Kanun’un 102 nci maddesine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanacağını hükme bağlamıştır.
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III. Sonuç
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin
Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile sigortalı ve işyeri bildirimlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacağı düzenlenmiştir. 5510 sayılı
Kanun’un 8, 9 ve 11 inci maddeleri uyarınca yapılacak bildirimler, ilgili
Kanunlar hükmünce ilgili Kurumlara yapılmış sayılacaktır. Ayrıca bir bildirim yapmaya gerek yoktur.
Aynı mahiyette bulunan belgelerin işveren tarafından birden farklı kuruma verilmesi, bürokratik işlemleri arttırdığı gibi, zaman ve emek kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle gerekli bildirimlerin Sosyal Güvenlik
Kurumu’na verilmesi yeterli görülmüştür. Böylelikle faklı mahiyette birçok bildirim Sosyal Güvenlik Kurumu’nca takip edilebilecektir.
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TEDARİK ZİNCİRİNİN TEMEL FAALİYETLERİNDE DIŞ
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In today’s global economy which firms increasingly go multinational;
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Öz
İşletmelerin giderek çokuluslu hale geldiği günümüz küresel ekonomisinde; işletmeler, yeni pazarlama, yeni yönetim, yeni üretim modelleriyle
iş yapmak ve belirli bir konuda uzmanlaşmak durumundadırlar. Uzmanlaşma gereksinimi, dış kaynak kullanımının işletmeler tarafından yoğun
bir şekilde tercih edilmesine yol açmıştır. İşletmeler, uzmanlık alanlarını
yani temel yeteneklerini belirleyip; temel yetenekleri dışında kalan tüm
faaliyetleri o konuda uzmanlaşmış başka işletmelere devretmektedirler.
Rekabet edebilmek ve bunu sürdürülebilir kılmak için önemli bir faktör
olan tedarik zinciri faaliyetlerinin dış kaynağa devredilmesi de günümüzde
giderek yaygınlaşan bir uygulamadır. Bu noktadan hareketle çalışmada,
tekstil konfeksiyon sektöründeki işletmelerde temel tedarik zinciri faaliyetlerinin ne oranda dış kaynağa devredildiği ve tedarik zinciri faaliyetleri
açısından gerekli donanımın bulunup bulunmadığı konularında durum tespiti yapılması amaçlanmıştır. Bu faaliyetlerin maliyetlerine işletmeler tarafından verilen önem ve işletmelerin bu maliyetleri takip etme durumları da
çalışmada incelenen diğer unsurlardır.
Anahtar Sözcükler: Tedarik Zinciri Faaliyetleri, Dış Kaynak Kullanımı, Tekstil Konfeksiyon Sektörü
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companies have to use new marketing, new management and new production models, also have to specialize on a particular subject. Specialization
requirement led the outsourcing preferred intensely by firms. Firms identify their specialization areas, that is their core competences, and transfer
all activites other than their core competencies specialized firms. Outsourcing the supply chain activities which is an important factor to take and
obtain the competitive advantage is gaining popularity nowadays. At this
point, the goal of this study is make a due giligance of transferring rate
of basic supply chain activities and if the necessary equipment for supply
chain activites are exist in the firms in textile industry. The importance
given by the firms and keeping costs of this activities are examined in this
study.
Key Words: Supply Chain Activities, Outsourcing, Textile Industry

18

1. GİRİŞ
Rekabetin oldukça yoğun olarak yaşandığı, işletmelerin giderek daha
çok uluslar arası boyut kazandığı ve farklılaşma çabalarının arttığı günümüz iş dünyasında tedarik zinciri yönetiminin ve dış kaynak kullanımının
önemi yadsınamaz hale gelmiştir. İşletmeler, tedarik zinciri faaliyetlerinin
tümünde ya da bir kısmında dış kaynaklardan yararlanmakta; temel yeteneklerinde uzmanlaşma yoluna gitmektedirler.
İşletmeler dış kaynak kullanımı kararı alırlarken; dış kaynak kullanma ya da kullanmama seçeneklerini dikkatle değerlendirmekte ve her iki
seçeneğin faydası ve maliyetini hesaplamaktadırlar. Aksi taktirde maliyet
azaltımı ve verimlilik artışı gibi faydaların sağlanabileceği dış kaynak kullanımı, işletmeye ekstra bir maliyet yükü getirebilmektedir.
Bu çalışmada, tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanımı açısından bir durum değerlendirilmesi yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, işletmelerin bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek için sahip oldukları varlıklar
ile dış kaynak kullanma durumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve de
bu faaliyetlerin maliyetlerine verdikleri önem incelenmektedir.
2. TEDARİK VE TEDARİK ZİNCİRİ
Tedarik, işletmenin ihtiyacının belirlenmesi, bir tedarikçinin seçilmesi,
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3. TEDARİK ZİNCİRİ FAALİYETLERİ
Tedarik zinciri faaliyetleri, çeşitli kaynaklarda farklı şekillerde sıralanmışlardır. Ay vd’ne (2004, 214) göre tedarik zinciri şu faaliyetlerden
oluşur: Ulaştırma, envanter yönetimi, sipariş işleme, depolama, materyal
aktarımı, tedarik, koruyucu ambalajlama ve enformasyon yönetimi.
Filiz’e (2008, 117,119) göre ise tedarik zinciri fonksiyonel olarak üç
ana, bir yardımcı faaliyetten oluşur. Hammadde, yarı mamul, mamul parçalarının tedarik edilmesi, montaj hattında nihai mamulün üretilmesi ve
nihai mamulün müşteriye ulaştırılması ana faaliyetler olarak ele alınmaktadır. Tüm faaliyetlerin fonksiyonelliğini devam ettirebilmesi için oluşturulan lojistik destek sistemi faaliyetleri ise tedarik zincirindeki yardımcı
faaliyet olarak gösterilmektedir.
Bowersox’a (Rabinovich vd., 1999, 355) göre ise bu faaliyetler; tesis
yerleştirme, taşıma, stok yönetimi, iletişim ve materyal aktarımıdır.
Diğer bir sınıflamaya göre ise, taşıma, depolama, stok kontrolü, sipariş
süreçleme ve bilgi yönetimi; tedarik zincirinin temel faaliyetleridir (Ferreira vd., 2007, 4).
Hangi faaliyeti içerirse içersin, tedarik zinciri fonksiyonel faaliyetlerin toplamıdır. Bu faaliyetler, tedarik zinciri boyunca sıklıkla tekrarlanan,
hammaddelerin mamullere dönüştürüldüğü ve tüketici değerinin eklendiği
faaliyetlerdir. Mamul pazara sunulmadan önce hatta zincirde hareket halindeyken dahi birçok kez tekrarlanır (Ballou, 2004, 7).
Bu çalışmada ise tedarik zinciri faaliyetleri, birincil ve ikincil faaliyetler şeklinde gruplandırılmış ancak çalışmanın uygulama ayağında yalnızca
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fiyat ve ilgili diğer koşulların görüşülmesi ve teslimin sağlanmasının izlenmesi gibi fonksiyonlar topluluğunu kapsar (Akalın, 1971, 1). Başka bir
tanıma göre ise tedarik, işletme dışındaki arz kaynaklarından hammadde
malzeme ve mamul elde etme sürecidir (Filiz, 2008, 137).
Tedarik zinciri, APICS Dictionary The Association For Operations
Management’ da şu şekilde tanımlanmıştır (Walker vd., 2005, 15): “Hammaddenin alımından, mamulün nihai müşteriye ulaştırılmasına kadar olan
süreçteki bilgi akışını, fiziksel akışı ve nakit akışını düzenleyerek, mamul
veya hizmeti teslim etmek için kullanılan bir ağdır.”
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birincil faaliyetler olan temel faaliyetler ele alınarak incelenmiştir. Dolayısıyla aşağıda yalnızca birincil faaliyetlere ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
• Birincil (Temel) Faaliyetler
- Depolama
- Taşıma
- Stok Yönetimi
 Stok Kontrolü
 Tedarik
• İkincil Faaliyetler
- Müşteri Hizmetleri
- Talep Tahmini
- Materyal Aktarımı
- Paketleme
- Tesis ve Depo Seçimi
- Tersine Lojistik
Bu faaliyetlerden birincil (temel) faaliyetler aşağıda genel hatlarıyla açıklanmaktadır.
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4. BİRİNCİL FAALİYETLER VE MALİYETLERİ
4.1. Depolama
Hammadde, malzeme ve ara mamullerin alımından gereksinim duyulan zamana kadar güvenli bir şekilde saklanması anlamına gelen depolama
(Çavuşlar, 2007, 9), bir yandan üretimin devamlılığı ve üretim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi (Özcan, 2008, 289), diğer yandan mamulün
bulunabilirliğini sağlamaktadır (Çavuşlar, 2007, 10).
Depolama, yüksek maliyetlere sebep olması ve değer yaratmayan bir
faaliyet olması sebebiyle negatif bir imaja sahip olmasına rağmen, uygulamada birçok mamulün depolanmak zorunda olduğu bir gerçektir. Çünkü
tedarik zincirinde müşterinin temel gereksinimi, siparişinin zamanında teslim edilmesidir. Sipariş zamanı ve miktarı kesin olarak tahmin edilemediği
için mutlaka bir güvenlik stokunun ya da büyük miktarda bir stokun depoda tutulması gerekir. Özellikle üretim ve tüketim yerleri arasında çok uzak
mesafe olması durumunda depolama önemlidir. Elbette ki fazla stok bulundurmaktan ve uzun stoklama zamanından kaçınmak için stokların yö-
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netimi ve optimizasyonu şarttır (Hompel ve Schmidt, 2007, 2,3,4). Dolayısıyla depolama, stok yönetimi ile de iç içe olan bir faaliyettir. Depolama,
sadece stok yönetimiyle değil tedarik zincirindeki materyal aktarımı, tesis
ve depo seçimi gibi diğer faaliyetlerle de bağlantılıdır. Bu nedenle, iyi bir
depolama planı, tedarik zinciri faaliyetlerin tümünün ihtiyacını birleştirir.
Tüm tedarik zincirinin etkinliğini sağlar (Frazalle, 2001, 14).

4.3. Stok Yönetimi
Stok yönetimi, stok kontrolü ile tedarik yönetimini içermektedir (Lambert vd., 1998, 17).
Stok kontrolü, müşteri hizmet gerekliliklerini gerçekleştirecek kadar
asgari stok seviyesini belirlemek ve sürdürmektir (Frazalle, 2001, 13).
Stok kontrolü aynı zamanda farklı nitelikteki mamullerin bozulmadan,
kullanım süreleri geçmeden ve birbirlerinden olumsuz etkilenmeden saklanabilmeleri için önemlidir. Bu mamullerin sistematik bir şekilde kontrolü
stok kontrol fonksiyonu ile mümkündür (Küçük, 200, 50).
Tedarik yönetimi ise, müşteri hizmet politikasında ve stok planlamada
garanti edilen zaman ve kalite gereksinimlerini karşılarken, toplam elde
etme maliyetini minimize etmeyi amaçlamakta; hem işletmeye hammadde, malzeme ve mamul tedarikiyle ilgili olarak satın alma fonksiyonunu, hem de müşteriye mamulün sunmasıyla ilgili olarak sipariş süreçleme
fonksiyonunu kapsamaktadır (Frazalle, 2001, 13).
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4.2. Taşıma
Taşıma, tedarik zincirinde farklı tesisler arasında, hammaddeden mamule kadar her şeyin hareketini içeren bir faaliyettir (Hugos ve Thomas,
2006, 12). Taşıma faaliyeti hem hammadde ve malzemeler, hem de mamuller için geçerlidir. İşletme her iki türün taşınmasını da aynı taşıma türünü
kullanarak yapabileceği gibi, ikisi için farklı taşıma türleri seçebilir. Ayrıca
işletme ister hammadde malzeme, ister mamul olsun, nitelik itibariyle uygun olması kaydıyla taşıma türlerinin birkaçının bir arada kullanılmasıyla
gerçekleştirilen kombine taşımayı da seçebilir. Ancak; taşıma şekli, taşıma
aracının türü ve büyüklüğü, rotanın tespiti, taşıma araçlarının mülkiyetine
sahip olup olmama kararı gibi kararların, en uygun maliyet de düşünülerek
alınması gerekir.
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5. DIŞ KAYNAK KULLANIMI
Dış kaynak kullanımı, uzun yıllardır işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan, ancak rekabetin öneminin artışıyla ön plana çıkan
bir kavramdır. Kullanıp kullanmama kararını vermenin zor olduğu, kullanılması sonucunda risk alınan, kullanılmadığında bazı fırsatların kaçırılmasına yol açabilen ve aynı zamanda da günümüzün rekabet ortamında
göz ardı edilemeyecek bir olgudur.
Nitekim, işletmeler de dış kaynak kullanımının önemini fark etmişlerdir. Günümüzün yoğun rekabet ortamında faaliyetlerinin büyük bir bölümünde dış kaynaklardan yararlanma yoluna gitmekte ve bu sayede rakiplerinden daha üstün olmak istemektedirler (Sevim vd., 2008, 4).
Dış kaynak kullanımı, bir işletmenin yapması gereken faaliyetlerin
tümünü kendi bünyesinde gerçekleştirmeyip; asıl faaliyet alanı dışındaki
faaliyetleri, bu konuda uzmanlaşmış olan işletmelere bırakmasıdır (Budak
ve Budak, 2004, 196).
Günümüzde işletmeler çoğu iş süreçlerini devrettikleri gibi tedarik zinciri faaliyetlerini de bu konuda uzmanlaşmış firmalara sıklıkla devretmektedirler. Tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanımı, bu faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak, dolayısıyla maliyetleri düşürmek
amacıyla tercih edilmektedir.
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6. ARAŞTIRMA
6.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Bu çalışmada; genel anlamda temel tedarik zinciri faaliyetlerinde
dış kaynak kullanımı, ülkemizin ihracatında önemli bir paya sahip olan ve
dış kaynak kullanımına yatkın olan tekstil konfeksiyon sektörü açısından
incelenmiştir. Bu kapsamda araştırmanın amacı; tedarik zincirinin temel
faaliyetlerinde dış kaynak kullanımı ile ilgili durum tespiti yapmak, işletmelerin bu temel tedarik zinciri faaliyetleri açısından gerekli donanıma
sahip olup olmadıklarını incelemek, bu donanıma sahip olma durumu ile
dış kaynak kullanımı arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek ve bu
faaliyetlerin maliyetlerine verilen önemi incelenmektedir.
Araştırmanın verileri, bir alan araştırması yöntemi olan anket yöntemi
ile elde edilmiştir. Tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanan ve
kullanmayan işletmelere yönelik olarak iki ayrı anket formu hazırlanmıştır.
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6.2. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları
Bu araştırmanın anakütlesi, İstanbul Sanayi Odası tarafından 2008 yılında kamuoyunun bilgisine sunulan “Türkiye’nin Birinci ve İkinci 500
Büyük Sanayi Kuruluşu” kapsamına giren ve tekstil konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren işletmelerdir.
Araştırmanın tek bir sektörle sınırlandırılmasının nedeni, her bir sektörde tedarik zinciri yapısının farklılaşmasıdır. Üretilen mamul değişince
tedarik zinciri yapısı da değişmektedir. Bu nedenle sektör sınırlaması yapılmadığında tüm sektörler için farklı anket formu hazırlanması gerekmektedir.
Araştırma, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan “Türkiye’nin
Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” kapsamına giren işletmelerle sınırlandırılmıştır. Bunun sebebi ise, bu işletmelere ulaşılabilirlik düzeyinin yüksek olacağı beklentisidir. Bu işletmelerin büyük ve bu nedenle de
kurumsal işletmeler oldukları ve bu sayede diğer işletmelere nazaran bu tür
çalışmalara daha fazla oranda katkı sağlayacakları düşünülmüştür.
Depolama, taşıma ve stok yönetimi faaliyetlerinin temel faaliyetler olması sebebiyle yetkililerden daha net ve doğru bilgiler alınabileceği, ikincil faaliyetlerin çoğu işletmede birbirinden ayrı görülmediği düşünüldüğü
için tedarik zinciri faaliyetleri arasından sadece birincil faaliyetlere odaklanmıştır.
Anakütlenin alt sektörler bazında dağılımı şöyledir:

ENDÜSTRİYEL
KOD

ENDÜSTRİYEL
TANIM

BİRİNCİ
500

İKİNCİ 500

TOPLAM

321

Dokuma Sanayii

39

78

117

322

Giyim Eşya Sanayii

8

34

42

323

Kürk Ve Deri
Sanayii

-

1

1

324

Ayakkabı Sanayii

-

1

1

TOPLAM

47

114

161

Mayıs - Haziran 2011

Tablo 1. Tekstil Konfeksiyon Grubundaki İşletmelerin Alt
Sektörlere Dağılımı
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Bu 161 işletmenin 8’i, isminin açıklanmasını istemeyen işletmelerdir.
Ayrıca işletmelerden ikisi faaliyetlerine son vermiş; bir tanesi de sektör değiştirmiştir. Dolayısıyla 11 işletme anakütleye dahil edilmemiş; anakütle,
150 olarak belirlenmiştir. Sonuçta anakütlenin alt sektörler bazında dağılımı aşağıdaki gibidir:
Tablo 2. Anakütleyi Oluşturan Tekstil Konfeksiyon İşletmelerinin
Alt Sektörlere Dağılımı
ENDÜSTRİYEL
KOD

ENDÜSTRİYEL
TANIM

BİRİNCİ 500

İKİNCİ 500

TOPLAM

321

Dokuma Sanayii

38

69

107

322

Giyim Eşya Sanayii

8

33

41

323

Kürk Ve Deri
Sanayii

-

1

1

324

Ayakkabı Sanayii

-

1

1

TOPLAM

46

104

150

Anakütleyi oluşturan tüm işletmelere ulaşmanın hedeflendiği bu araştırmada, 150 tekstil işletmesine anket formu iletilmiş ve 87’si geri dönmüştür. Geri dönüş oranı %58’dir. Toplanan veriler, SPSS paket programında
analiz edilmiştir.
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6.3. Araştırma Bulguları
Araştırma kapsamındaki işletmelere öncelikle tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanıp kullanmadıkları sorulmuş, alınan cevaba uygun anket formu verilmiştir. Buna göre dış kaynak kullanan işletme 52,
dış kaynak kullanmayan işletme ise 35 adettir. Dolayısıyla, sonuçlar, dış
kaynak kullanan ve kullanmayan işletmelere göre karşılaştırmalı olarak ele
alınmıştır.
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6.3.1. Depolama Faaliyeti ile İlgili Bulgular
a) Depo Sayıları
Ankete yanıt veren işletmelerin sahip oldukları depolar, frekans dağılımları aracılığıyla sunulmaktadır. Ayrıca, depo sayılarını dış kaynak kullanma durumu ile karşılaştırmak amacıyla oluşturulan ve test edilen hipotezler aşağıda verilmektedir.
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Tablo 3. Dış Kaynak Kullanan ve Kullanmayan İşletmelerde
Depo Sayıları

Dış Kaynak
Kullanan
İşletmeler

Dış Kaynak
Kullanmayan
İşletmeler

0
1-3
4-6
7-9
10 Üzeri
Toplam
0
1-3
4-6
7-9
10 Üzeri
Toplam

Mamul Deposu
Sayı
3
41
7
1
52
1
32
1
1
35

Yüzde
(%)
5,8
78,8
13,5
1,9
100
2,9
91,5
2,9
2,9
100

Tablo 3’ de depo sayıları, dış kaynak kullanan ve kullanmayan işletmeler açısından ayrı ayrı görülmektedir. Dış kaynak kullanan işletmelerden
%76,9’unun, dış kaynak kullanmayan işletmelerden ise %77,1’inin hammadde malzeme deposu 1-3 adet arasındadır. Mamul deposuna bakıldığında ise dış kaynak kullanan işletmelerin %78,8’inin mamul deposu 1-3 adet
arasındayken, dış kaynak kullanmayan işletmelerin %91,5’inin mamul
deposu 1-3 adet arasındadır. Hem dış kaynak kullanan hem de dış kaynak
kullanmayan işletmeler açısından hammadde malzeme ve mamul depoları,
1-3 adet arasında yoğunlaşmaktadır.
Dış kaynak kullanan işletmelerin tümü hammadde ve malzeme deposuna sahiptir. Ancak bu işletmelerin %5,8’inin mamul deposu bulunmamaktadır. Öte yandan dış kaynak kullanmayan işletmelerden %5,8’inin
hammadde malzeme deposu, %2,9’unun ise mamul deposu bulunmamaktadır.
Buradan yola çıkarak, depolarla ilgili H1 ve H2 hipotezleri oluşturulmuş
ve Mann-Whitney U testi ile test edilmiştir.
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Depo Sayıları

Hammadde ve
Malzeme Deposu
Yüzde
Sayı
(%)
40
76,9
7
13,5
4
7,7
1
1,9
52
100
2
5,8
27
77,1
6
17,1
35
100
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H1: İşletmelerin sahip oldukları hammadde malzeme depolarının sayısı ile tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanımı arasında farklılık
vardır.
H2: İşletmelerin sahip oldukları mamul depolarının sayısı ile tedarik
zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanımı arasında farklılık vardır.
Tablo 4. Hammadde Malzeme- Mamul Depo Sayıları ve Dış
Kaynak Kullanımı
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Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
p

26

İşletmelerdeki
Hammadde Malzeme
Depoları
801,000
1431,000
-1,284
,199

İşletmelerdeki
Mamul Depoları
852,500
1482,500
-,779
,436

Tablo 4’ de H1 ve H2 hipotezleri için Mann-Whitney U testi sonuçları
görülmektedir. Buna göre sırasıyla p değeri 0,199 ve 0,436’dır. Her iki
p değeri de 0,05’den büyük olduğundan bu hipotezler red edilmektedir.
Dolayısıyla, işletmelerdeki hammadde malzeme depolarının ve mamul depolarının sayısı ile tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanımı arasında istatistiksel olarak farklılık olmadığı görülmektedir. Aynı zamanda
Tablo 1’ de (Dış Kaynak Kullanan ve Kullanmayan İşletmelerde Depo Sayıları) görüldüğü üzere, işletmelerin sahip oldukları hammadde malzeme
ve mamul depolarının sayılarının dış kaynak kullanan ve kullanmayanlar
arasında oransal olarak farklılaşmamaktadır.
İşletmeler, depo alanlarını kendilerine ekstra yük getiren alanlar olarak düşünmemektedir. Zira, anketin uygulanması esnasında yetkililerden,
üretim tesislerinin kurulması aşamasında depo alanlarına da sabit yatırım
yaptıkları ve başka bir faaliyet için bu alanlara ihtiyaç duymadıkları, dolayısıyla da depolama faaliyetini uzman bir işletmeye devretseler dahi depolarından vazgeçmeyecekleri bilgisi alınmıştır. Bu nedenle, depolar ile dış
kaynak kullanımı arasında anlamlı bir fark olmaması doğal kabul edilebilir.
b) Depolama Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanma Durumu
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Tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynaklardan yararlandığını belirten 52 işletmeye hammadde malzeme ve mamul depolama faaliyetinde dış
kaynaklardan yararlanma durumları sorulmuştur. Buna ilişkin frekans dağılımları Tablo 5 ve Tablo 6’da görülmektedir.
Tablo 5. Hammadde ve Malzemelerin Depolanması Faaliyetinde
Dış Kaynaklardan Yararlanma Durumu
Hammade ve Malzemelerin
Depolanması Faaliyeti
Dış Kaynak Kullanan İşletme
Dış Kaynak Kullanmayan İşletme
Toplam

Yurtiçi
Faaliyetlerde
Sayı Yüzde (%)
5
9,6
47
90,4
52
100

Yurtdışı
Faaliyetlerde
Sayı Yüzde (%)
7
13,5
45
86,5
52
100

Tablo 5’ de görüldüğü üzere, yurtiçi hammadde malzeme depolama faaliyetini dış kaynağa devreden işletme oranı %9,6; yurtdışı hammadde malzeme depolama faaliyetini dış kaynağa devreden işletme oranı %13,5’dir.
Hammadde malzeme depolama faaliyetinde dış kaynak kullanmayan işletme oranı ise yurtiçi faaliyetlerde %90,4; yurtdışı faaliyetlerde %86,5’dir.
Hammadde ve malzemelerin depolanması faaliyetinde hem yurtiçi hem
de yurtdışında olmak üzere dış kaynak kullanımını tercih etmeyen işletme
oranı tercih edenlere göre daha fazladır.

Mamullerin Depolanması
Faaliyeti
Dış Kaynak Kullanan İşletme
Dış Kaynak Kullanmayan İşletme
Toplam

Yurtiçi
Faaliyetlerde
Sayı Yüzde (%)
4
7,7
48
92,3
52
100

Yurtdışı
Faaliyetlerde
Sayı Yüzde (%)
5
9,6
47
90,4
52
100

Tablo 6’ da mamullerin depolanması faaliyetinde dış kaynaklardan yararlanma durumu görülmektedir. Buna göre, yurtiçi mamul depolama faaliyetini dış kaynağa devreden işletme oranı %7,7; yurtdışı hammadde mal-
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Tablo 6. Mamullerin Depolanması Faaliyetinde Dış Kaynaklardan
Yararlanma

27

Mayıs - Haziran 2011

MALİ

ÇÖZÜM

28

zeme depolama faaliyetini dış kaynağa devreden işletme oranı %9,6’dır.
Bu faaliyette dış kaynak kullanmayan işletme oranı ise yurtiçi mamul
depolamada %92,3; yurtdışı mamul depolamada %90,4’dür. Hammadde
malzeme depolanma faaliyetinde olduğu gibi mamul depolama faaliyetinde de dış kaynak kullanmayan işletme oranı oldukça yüksektir.
Tablo 3’ de de (Dış Kaynak Kullanan ve Kullanmayan İşletmelerde
Depo Sayıları) incelendiği üzere, genel olarak tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullandıklarını belirten 52 işletmenin tümü hammadde
malzeme deposuna, 49’u ise mamul deposuna sahiptir. Dolayısıyla, işletmelerin depolama faaliyetlerinde dış kaynak kullanmayı tercih etmedikleri
ve kendi depolama alanlarına sahip oldukları söylenebilir.
Hammadde malzeme ve mamul depolama faaliyetlerini dış kaynağa
devretmiş olan işletmelere bunun sebebi sorulduğunda tüm işletmelerin
“maliyeti azaltmak” cevabını verdikleri görülmüştür. Bu işletmeler, personel sayısını azaltmayı, ekipman yetersizliğini, personel yetersizliğini ve
teknolojik altyapı yetersizliğini depolama faaliyetinin dış kaynağa devredilmesinin sebepleri olarak düşünmemektedirler.
Tekstil konfeksiyon işletmelerinde depoların özellikleri depolanan
mamulün özelliğine göre farklılaşmaktadır. Örneğin, askılı tekstil mamulleri sözkonusu olduğunda, deponun askılara uygun olarak dizayn edilmesi; hem askılı tekstil mamullerinin hem de diğer tekstil mamullerinin
üretildiği bir işletmede ise her ikisi için de uygun depolama alanlarının
mevcut olması gerekmektedir. Ayrıca, askılı tekstil mamulleri üreten bir
işletmede, üretim hattından depoya direkt olarak bağlanan hatlar da mevcut olabilmektedir. Dolayısıyla bir tekstil konfeksiyon işletmesi, kuruluş
aşamasında depolama alanını buna göre planlayıp tesis etmektedir. Daha
önce de ifade edildiği gibi bu alanları başka bir amaçla kullanmaya ihtiyaç
duymadıkları da bilinmektedir. Bu alanın atıl kalacak olması veya başka
bir amaçla kullanım için çeşitli değişikliklerinin yapılması zorunluluğu ve
bunun bir maliyet doğuracağı düşüncesi, tekstil konfeksiyon işletmelerini
depolama konusunda dış kaynak kullanma fikrinden uzaklaştırıyor olabilir.
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c) Depolama Maliyetleri
Ankete yanıt veren tüm işletmelerin hammadde malzeme ve mamul
depolama maliyetlerini takip edip etmediklerine ilişkin frekans dağılımlarına aşağıda yer verilmektedir. Ayrıca, tedarik zinciri faaliyetlerinde dış
kaynak kullanan ve kullanmayan işletmelerin depolama maliyetlerine verdikleri önemle ilgili oluşturulan hipotez testleri de sunulmaktadır.
Tablo 7. Hammadde Malzemelerin ve Mamullerin Depolanması
İle İlgili Maliyetlerin Takip Edilme Durumu
Takip Edilme
Durumu
Takip Ediliyor
Takip Edilmiyor
Toplam

Hammadde ve Malzemelerin
Depolanması Maliyeti
Sayı
Yüzde (%)
69
79,3
18
20,7
87
100

Mamullerin Depolanması
Maliyeti
Sayı
Yüzde (%)
70
80,5
17
19,5
87
100
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Tablo 7 incelendiğinde; işletmelerin %79,3’ünün hammadde malzeme depolama maliyetlerini takip ettikleri, %20,7’sinin ise bu maliyetleri
takip etmedikleri görülmektedir. Hammadde malzeme depolama maliyetlerine benzer şekilde; mamul depolama maliyetlerinin takip edilme oranı
%80,5’dir. %19,5 oranında işletme ise mamul depolama maliyetleri takip
etmediklerini belirtmişlerdir.
Tüm işletmelerin depolama maliyetlerini takip edip etmediklerinin
belirlenmesinden sonra dış kaynak kullanan ve kullanmayan işletmeler
açısından bu maliyetlere verilen önem incelenmiştir. Bununla ilgili olarak
Tablo 6 ve Tablo 7’de işletmelerin hammadde malzeme ve mamul depolama maliyetlerine önem verip vermediklerinin ölçüldüğü Bir Grupta Wilcoxon İşaretli Sıra Testi sonuçları verilmiştir (α=0,05 ve test değeri, orta
değer olan 3’dür).
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Tablo 8. Dış Kaynak Kullanan İşletmelerin ve Hammadde
Malzeme-Mamul Depolama Maliyetleri
Hipotezler
H3: Tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanan
işletmeler, hammadde ve malzemelerin depolama maliyetine
önem vermektedirler.
H4: Tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanan
işletmeler, mamullerin depolama maliyetine önem vermektedirler.

N

Ortalama

Standart
Sapma

52

3,75

1,169

,000 Kabul

52

3,73

1,173

,000 Kabul

-p-

Sonuç

NOT:
i) n=52,
		
ii) Ölçek; 1 Hiç önemli değil, 5 Çok önemli anlamındadır.
Tablo 8’ de görüldüğü üzere, H3 ve H4 hipotezlerine ilişkin p değerleri 0,000’dır. p<0,05 olduğundan, bu hipotezler kabul edilmektedir. Diğer
bir ifadeyle, tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanan 52 işletme açısından hem hammadde malzeme hem de mamul depolama maliyeti
önemlidir.
Tablo 9. Dış Kaynak Kullanmayan İşletmeler ve Hammadde
Malzeme-Mamul Depolanması Maliyetleri
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Hipotezler
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H5: Tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanmayan
işletmeler, hammadde ve malzemelerin depolama maliyetine
önem vermektedirler.
H6: Tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanmayan
işletmeler, mamullerin depolama maliyetine önem vermektedirler.

N

Ortalama

Standart
Sapma

35

3,77

1,114

,002 Kabul

35

3,71

1,126

,004 Kabul

-p-

Sonuç
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NOT:
i) n=35,
		
ii) Ölçek; 1 Hiç önemli değil, 5 Çok önemli anlamındadır.
Tablo 9’ da tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanmayan 35
işletmenin depolama maliyetlerine verdikleri önem ölçülmüştür. Buna göre
H5 ve H6 hipotezlerinin p değerleri sırasıyla 0,002 ve 0,004’dür. p<0,05 olduğundan, “tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanmayan işletmeler hammadde malzemelerin depolana maliyetlerine önem vermektedirler”
ve “tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanmayan işletmeler mamullerin depolama maliyetlerine önem vermektedirler” hipotezleri kabul
edilmektedir.
Sonuçta, depolama faaliyeti ile ilgili bulguları özetlemek gerekirse;
hammadde malzeme ve mamul depolama maliyetlerinin işletmeler açısından önem taşıdığı ve bu maliyetlerin, çoğu işletme tarafından takip edildiği
anlaşılmaktadır. Ancak; yine aynı işletmelerin depolama faaliyetlerinde dış
kaynak kullanmayı tercih etmedikleri, kendi depolama alanlarına sahip oldukları da görülmektedir.
Anketin uygulanması esnasında özellikle Anadolu’daki işletmelerde
hammadde malzeme ve mamullerin başka bir işletmede güvende olmayacağı düşüncesinin hâkim olduğu görülmüştür. Bu düşünce sebebiyle işletmeler, depo maliyetlerine katlanmayı en başından göze almışlardır. Bu
konuda gelenekselci bir tutum izlemektedirler.
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6.3.2. Taşıma Faaliyeti ile İlgili Bulgular
a) Taşıt Sayıları
Taşıtlar, frekans dağılımları aracılığıyla işletmelerin dış kaynak kullanıp kullanmamalarına göre ayrı ayrı sunulmaktadır. Taşıt sayıları ve dış
kaynak kullanma durumunu karşılaştırmak amacıyla oluşturulan ve test
edilen hipoteze de aşağıda yer verilmektedir.
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Tablo 10. Dış Kaynak Kullanan ve Kullanmayan İşletmelerde
Taşıt Sayıları
Taşıt Sayıları

Hafif Ticari
Araç

Kamyonet

Kamyon

Tır
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Gemi

32

Uçak

0
1-5
6-10
11-15
16 Üzeri
Toplam
0
1-5
6-10
11-15
16 Üzeri
Toplam
0
1-5
6-10
11-15
16 Üzeri
Toplam
0
1-5
6-10
11-15
16 Üzeri
Toplam
0
1-5
6-10
11-15
16 Üzeri
Toplam
0
1-5
6-10
11-15
16 Üzeri
Toplam

Dış Kaynak Kullanan
Dış Kaynak
İşletmeler
Kullanmayan İşletmeler
Yüzde
Sayı
Sayı
Yüzde (%)
(%)
13
25
11
31,4
26
50
18
51,4
7
13,5
3
8,6
3
5,8
2
5,7
3
5,8
1
2,9
52
100
35
100
16
30,8
15
42,9
31
59,6
18
51,4
3
5,8
1
2,9
2
3,8
1
2,9
52
100
35
100
24
46,2
17
48,6
25
48,1
18
51,4
3
5,8
52
100
35
100
46
88,5
31
88,6
6
11,5
4
11,4
52
100
35
100
51
98,1
33
94,3
1
1,9
2
5,7
52
100
35
100
51
98,1
32
91,4
1
1,9
3
8,6
52
100
35
100

Tablo 10’ da dış kaynak kullanan ve kullanmayan işletmeler açısından taşıt sayıları görülmektedir. Hafif ticari araç açısından bu işletmeler
incelendiğinde; dış kaynak kullanan işletmelerden %25’inin, dış kaynak
kullanmayan işletmelerden %31,4’ünün hafif ticari aracı olmadığı görülmektedir. 1-5 adet arası taşıta, dış kaynak kullananlar %50 oranında, kullanmayanlar % 51,4 oranında sahiptir. Hafif ticari araç sahipliğinde diğer
taşıt adetleri de dış kaynak kullanan ve kullanmayan işletmeler açısından
aynı oranlardadır.
Kamyonet sahibi olmayan işletmelere bakıldığında, dış kaynak kullananların oranının %30,8; kullanmayanlarının oranının %42,9 olduğu görülmektedir. Hafif ticari araçta olduğu gibi kamyonette de dış kaynak kullanan ve kullanmayanlar açısından 1-5 adet sırasıyla %59,6 ve %51,4 ile
en çok paya sahiptir. Dış kaynak kullanan 2 işletmenin (%3,8) 11-15 adet
arası kamyoneti varken; dış kaynak kullanmayan bir işletmenin (%2,9) 16
ve üzerinde kamyoneti vardır.
Daha önce belirtildiği gibi taşıt cinsi nitelik itibariyle büyüdükçe, bu
taşıta sahip olmayan işletmelerin oranı da artmaktadır. Kamyon sayılarına
bakıldığında dış kaynak kullanan işletmelerden %46,2’sinin, kullanmayanlardan ise %48,6’sının kamyonu olmadığı görülmektedir. Burada dikkat çeken unsur, dış kaynak kullanan işletmelerin kamyonet ve kamyona
sahip olmama oranlarının; dış kaynak kullanmayanlara göre daha farklı
olmasıdır. Şöyle ki; dış kaynak kullanan işletmelerin %30,8’i kamyonet,
%46,2’si kamyon sahibi değildir. Dış kaynak kullanmayan işletmelerden
ise %42,9’u kamyonet, 48,6’sı kamyon sahibi değildir. Dolayısıyla dış
kaynak kullanmayan işletmelerde kamyonet ve kamyon sahibi olmama
eğilimi birbirine daha yakındır. Dış kaynak kullanan işletmelerden 3’ünün
(%5,8) 6-10 adet kamyonu varken, dış kaynak kullanmayan işletmelerin en
fazla 5 adet kamyonu vardır.
Dış kaynak kullanan işletmelerin tır sahipliğine bakıldığında, sadece
6 işletmenin (%11,5) tırı olduğu görülmektedir. Dış kaynak kullanmayan
işletmelerden ise 4’ünün (%11,4) tırı vardır. Sahip olunan tır sayısı ise 1-5
adet aralığındadır.
Gemi ve uçak sahipliğine bakıldığında ise dış kaynak kullanan işletmelerden 1’inin (%1,9) 1-5 adet arası gemiye; yine aynı işletmenin 1-5 adet
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arası uçağa sahip olduğu görülmektedir. Dış kaynak kullanmayanlardan
1-5 adet aralığında gemi sahibi olan 2 (% 5,7) işletme; uçak sahibi olan 3
(%8,6) işletme vardır. Bu işletmelerden ikisinin hem gemi hem uçağı vardır. Birinin ise gemisi bulunmaktadır.
Bu noktada, işletmelerin taşıt sayıları ile dış kaynak kullanma durumlarına ilişkin olarak H7 hipotezi kurulmuştur. Mann-Whitney U testi ile test
edilen bu hipotez, aşağıda görülmektedir.
H7: İşletmelerin sahip oldukları taşıtların sayısı ile dış kaynak kullanımı arasında farklılık vardır.
Tablo 11. Taşıt Sayıları ve Dış Kaynak Kullanımı
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Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
p

34

Taşıt Sayıları
811,000
1441,000
-,859
,390

Tablo 11’de görüldü gibi Mann-Whitney U testine göre p değeri, H7
için 0,390 olarak tespit edilmiştir. p>0,05 olduğundan H7 red edilmektedir.
Yani, işletmelerin sahip oldukları taşıtların sayısı ile dış kaynak kullanımı
arasında istatistiksel açıdan farklılık olmadığı görülmektedir.
Tablo 10’ da da (Dış Kaynak Kullanan ve Kullanmayan İşletmelerde
Taşıt Sayıları) incelendiği üzere, dış kaynak kullanan ve kullanmayan işletmelerin tüm taşıt türlerine sahip olma oranları birbirine oldukça yakındır. Hatta, hammadde malzeme ve mamul taşıması için daha fazla ihtiyaç
duyulan kamyonet, kamyon ve tıra sahip olma oranı, dış kaynak kullanan
işletmelerde kullanmayanlara göre daha fazladır.
Tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanan işletmelerin, sadece
günlük faaliyetlerini sürdürecek kadar taşıta sahip olmaları ve bu taşıtların da daha çok hafif ticari araç olması beklenmektedir. Diğer taraftan dış
kaynak kullanmayan işletmelerin daha çok nitelik itibariyle büyük taşıtlara sahip olması beklenmektedir. Ancak, araştırma sonuçları bu beklentiyi
doğrulamamaktadır. Dış kaynak kullanan işletmelerin, vergi avantajı sebebiyle veya lojistik firmasıyla ilgili doğabilecek bir aksaklık ihtimaline
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karşı taşıt sahibi oldukları düşünülebilir. Ayrıca, yüzyüze görüşülen işletmelerden alınan bilgiye göre bu işletmeler, taşıtlarını başka işletmelere kiralamaktadırlar. Sadece bu amaçla bile varlıkları arasında taşıt bulunduran
işletme mevcuttur.
b) Taşıma Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanma Durumu
Test Statistics(a)
Tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynaklardan yararlandığını belirten
52 işletmeye hammadde malzeme ve mamul taşıma faaliyetinde dış kaynaklardan yararlanma durumları sorulmuştur. Buna ilişkin frekans dağılımları Tablo 10’da ve Tablo 11’de görülmektedir.
Tablo 12. Hammadde ve Malzeme Taşıma Faaliyetinde Dış
Kaynaklardan Yararlanma
Hammadde ve Malzemelerin
Taşınması Faaliyeti
Dış Kaynak Kullanan İşletme
Dış Kaynak Kullanmayan İşletme
Toplam

Yurtiçi
Faaliyetlerde
Sayı Yüzde (%)
32
61,5
20
38,5
52
100

Yurtdışı
Faaliyetlerde
Sayı Yüzde (%)
25
48,1
27
51,9
52
100

Tablo 12’ ye bakıldığında, işletmelerden %61,5’inin yurtiçi hammadde
malzeme taşıma faaliyetlerinde dış kaynak kullandıkları; %48,1’inin ise
yurtdışı hammadde malzeme taşıma faaliyetlerinde dış kaynak kullandıkları görülmektedir.

Mamullerin Taşınması Faaliyeti
Dış Kaynak Kullanan İşletme
Dış Kaynak Kullanmayan İşletme
Toplam

Yurtiçi
Faaliyetlerde
Sayı

Yüzde (%)

41
11
52

78,8
21,2
100

Yurtdışı
Faaliyetlerde
Yüzde
Sayı
(%)
32
61,5
20
38,5
52
100
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Tablo 13. Mamul Taşıma Faaliyetinde Dış Kaynaklardan
Yararlanma Durumu
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Tablo 13’ den görüldüğü üzere, yurtiçi faaliyetlerde mamul taşımacılığını
dış kaynaklara devretme oranı %78,8 iken; yurtdışı faaliyetlerde %61,5’tir.
Hammadde malzeme taşımacılığını devredenlere oranla mamul taşımacılığını dış kaynağa devreden işletme daha fazladır.
Araştırmaya katılan işletmelerin yarısından fazlasının hem hammadde
malzeme hem de mamullerin yurtiçi taşıma faaliyetlerinde dış kaynak kullandıkları görülmektedir. Bunun yanında, yurtdışı mamul taşıma faaliyetlerinde dış kaynaklardan yararlanma oranı, yurtdışı hammadde malzeme
taşımacılığına göre daha fazladır.
Genel olarak işletmelerin, taşıma faaliyetlerinde dış kaynak kullanmayı tercih ettikleri söylenebilir. Ayrıca, taşıma faaliyetlerinde dış kaynak
kullanımının depolama faaliyetlerinde dış kaynak kullanımından daha
fazla tercih edildiği görülmektedir (Bkz. Tablo 5.-Hammadde ve Malzemelerin Depolanması Faaliyetinde Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Tablo
6.-Mamullerin Depolanması Faaliyetinde Dış Kaynaklardan Yararlanma).
Tablo 14: Taşıma Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanma Sebebi
Sebepler
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Maliyeti azaltmak
Ekipman yetersizliği
Personel sayısını azaltmak
Personel yetersizliği
Teknolojik altyapı yetersizliği
Toplam

36

Hammadde malzeme
taşınması

Mamul Taşınması

Sayı

Yüzde (%)

Sayı

30
5
1

83,3
13,9
2,8

32
7
3

Yüzde
(%)
76,2
16,7
7,1

36

100

42

100

Hammadde malzeme ve mamul taşıma faaliyetlerini dış kaynağa devretmiş olan işletmelere bunun sebebi sorulmuş ve Tablo 14’de sırasıyla
verilmiştir. Buna göre; hammadde malzeme taşıma faaliyetini dış kaynağa devretmiş olan işletmelerin %83,3’ü (30 işletme), bu devrin sebebinin
maliyeti azaltmak olduğunu belirtmiştir. %13,9’u (5 işletme) ekipman
yetersizliği, %2,8’i (1 işletme) ise personel sayısını azaltmak seçeneğini
işaretlemişlerdir. Mamul taşıma faaliyetini dış kaynağa devretmiş olan iş-
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letmelerden ise %76,2’si (32 işletme) maliyeti azaltmak, %16,7’si (7 işletme) ekipman yetersizliği ve %7,1’i (1 işletme) personel sayısını azaltmak
amacıyla bu faaliyette dış kaynak kullandıklarını belirtmişlerdir.
c) Taşıma Maliyetleri
Aşağıda ankete yanıt veren tüm işletmelerin taşıma maliyetlerini takip edip etmediklerine ilişkin frekans dağılımlarına hammadde malzeme
ve mamuller açısından ayrı ayrı yer verilmektedir. Ayrıca, tedarik zinciri
faaliyetlerinde dış kaynak kullanan ve kullanmayan işletmelerin taşıma
maliyetlerine verdikleri önemle ilgili oluşturulan hipotez testleri de sunulmaktadır.
Tablo 15. Hammadde Malzemelerin ve MamulerinTaşınması İle
İlgili Maliyetlerin Takip Edilme Durumu

Takip Ediliyor
Takip Edilmiyor
Toplam

Hammadde ve Malzemelerin
Taşınması Maliyeti
Sayı

Yüzde (%)

76
11
87

87,64
12,6
100

Mamullerin Taşınması
Maliyeti
Yüzde
Sayı
(%)
77
88,5
10
11,5
87
100

Tablo 15’ e göre, işletmelerin %87,64’ünün hammadde malzeme taşıma maliyetlerini takip ettikleri, %12,6 sının ise bu maliyetleri takip etmedikleri görülmektedir. Mamul taşıma maliyetlerinin takip edilme oranı
%88,5 iken, takip edilmeme oranı ise %11,5’dur.
Tüm işletmelerin taşıma maliyetlerini takip edip etmediklerinin tespitinden sonra dış kaynak kullanan ve kullanmayan işletmeler açısından taşıma maliyetlerine verilen önem incelenmiştir. Bununla ilgili olarak Tablo
16 ve Tablo 17’ de işletmelerin malzeme ve mamul taşıma maliyetlerine
önem verip vermediklerinin ölçüldüğü Bir Grupta Wilcoxon İşaretli Sıra
Testi sonuçları verilmiştir (α=0,05 ve test değeri, orta değer olan 3’dür).
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Tablo 16. Dış Kaynak Kullanan İşletmeler ve Hammadde
Malzeme-Mamul Taşıma Maliyetleri
Hipotezler
H8: Tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanan işletmeler, hammadde ve malzemelerin taşıma maliyetine önem
vermektedirler.
H9: Tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanan işletmeler, mamullerin taşma maliyetine önem vermektedirler.

N

Ortalama

Standart
Sapma

-P-

Sonuç

52

4,02

1,075

,000

Kabul

52

4,17

,879

,000

Kabul

NOT:
i) n=52,
		
ii) Ölçek; 1 Hiç önemli değil, 5 Çok önemli anlamındadır.
Tablo 16’ da, tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanan 52
işletme açısından hammadde malzeme ve mamul taşıma faaliyetinin maliyetinin önemli olup olmadığı H8 ve H9hipotezleri ile incelenmiştir. Bu
hipotezlerin p değerlerinin 0,000’dır. p<0,05 olduğundan “tedarik zinciri
faaliyetlerinde dış kaynak kullanan işletmeler, hammadde ve malzemelerin
taşıma maliyetine önem vermektedirler” ve “tedarik zinciri faaliyetlerinde
dış kaynak kullanan işletmeler, mamullerin taşıma maliyetine önem vermektedirler” hipotezleri kabul edilmektedir.
Tablo 17. Dış Kaynak Kullanmayan İşletmeler ve Hammadde
Malzeme-Mamul Taşıma Maliyetleri
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Hipotezler
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H10: Tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanmayan
işletmeler, hammadde ve malzemelerin taşıma maliyetine
önem vermektedirler.
H11: Tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanmayan
işletmeler, mamullerin taşıma
maliyetine önem vermektedirler.

N

Ortalama

Standart
Sapma

35

4,00

0,840

,000 Kabul

35

3,71

1,045

,001 Kabul

-P-

Sonuç

MALİ

ÇÖZÜM

NOT:
i) n=35,
		
ii) Ölçek; 1 Hiç önemli değil, 5 Çok önemli anlamındadır.
Tablo 17’ de, tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanmayan
35 işletmenin taşıma faaliyetinin maliyetlerine verdikleri önem ölçülmüş
ve bu işletmelerin hammadde malzeme ve mamul depolama maliyetlerine
önem verdikleri tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle, p değeri H10 ve H11
hipotezleri için sırasıyla 0,000 ve 0,001’dir. p<0,05 olduğundan; bu hipotezler kabul edilmektedir.
Taşıma faaliyeti ile ilgili bulguları özetlemek gerekirse; taşıma maliyetlerinin, işletmelerin çoğu tarafından takip edildiği ve işletmeler açısından bu maliyetlerin önem taşıdığı görülmektedir. Ayrıca, tedarik zinciri
faaliyetlerinde dış kaynak kullandığını belirten işletmelerin büyük çoğunluğunun taşıma faaliyetlerini dış kaynağa devrettikleri ve devretme sebebinin de genel olarak maliyet azaltmak olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla,
işletmelerin taşıma maliyetlerini dış kaynak kullanarak azaltmak istedikleri düşünülebilir.
6.3.3. Stok Yönetimi Faaliyeti İle İlgili Bulgular
a) Stok Yönetimi Faaliyetinde Dış Kaynak Kullanma Durumu
Tedarik zinciri faaliyetlerinde genel olarak işletmelerinden bağımsız, lojistik alanda uzmanlaşmış işletmelerden yararlandığını ifade eden 52
işletmenin, stok yönetimi faaliyetinde dış kaynak kullanıp kullanmadığını
sorulmuştur. İlgili frekans dağılımı aşağıda yer almaktadır.

Stok Yönetimi Faaliyeti
Dış Kaynak Kullanan İşletme
Dış Kaynak Kullanmayan
İşletme
Toplam

Yurtiçi
Faaliyetlerde
Yüzde
Sayı
(%)
4
7,7

Yurtdışı
Faaliyetlerde
Yüzde
Sayı
(%)
6
11,5

48

92,3

46

88,5

52

100

52

100
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Tablo 18. Stok Yönetimi Faaliyetinde Dış Kaynaklardan Yararlanma
Durumu
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Tablo 18’ e göre, yurtiçi stok yönetimi faaliyetlerinde dış kaynak kullanan işletme oranı %7,7 iken; yurtdışı faaliyetlerde %11,5’dir. Diğer birincil faaliyetler olan depolama ve taşıma faaliyetleriyle karşılaştırıldığında,
stok yönetiminde dış kaynak kullanma oranının oldukça düşük olduğu görülmektedir.
Ayrıca, stok yönetimi faaliyetini dış kaynağa devretmiş olan işletmelerin tümü maliyeti azaltmak amacıyla bu faaliyette dış kaynaklardan yararlandıklarını belirtmişlerdir.
b) Stoklarla İlgili Faktörlerin Önem Dereceleri
Daha önceki bölümlerde bahsedildiği üzere, üretimin kesintisiz sürdürülebilmesi için stoklarda yeterli miktar ve arzulanan kalitede hammadde
malzemenin; satışın kesintisiz sürdürülebilmesi için yine yeterli miktar ve
arzulanan kalitede mamulün bulundurulması gerekmektedir (Yükçü, 2007,
108). Bu açıdan bir işletmede stok yönetiminin önemi büyüktür. Bu amaçla, işletmelere stok yönetimine ilişkin çeşitli faktörlerin önem dereceleri sorulmuş ve 5’li likert ölçeği ile değerlendirilmiştir. Bu ölçekte 1 hiç
önemli değil ve 5 çok önemli anlamına gelmektedir.
Dış kaynak kullanan işletmelerin bu faktörlere verdikleri önem dereceleri Tablo 19’ da dış kaynak kullanmayan işletmelerin verdikleri önem
dereceleri Tablo 20’ de görülmektedir.
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Tablo 19. Tedarik Zinciri Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanan
İşletmelerin Stoklarla İlgili Faktörlere Verdikleri Önem Dereceleri
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Tedarik Zinciri Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanan İşletmelerin Stoklarla İlgili
Faktörlere Verdikleri Önem Dereceleri
Tedarik süresi (gün)
Stok devir hızı
Stokların ortalama olarak depoda kaldığı süre
(gün)
Ekonomik sipariş miktarı
Satılan mamullerin iadeleri
Asgari stok miktarı
Alınan hammadde ve malzemelerin iadeleri

Ortalama

Standart Sapma

4,25
4,21

0,789
0,893

4,02

0,960

3,98
3,98
3,96
3,88

0,779
0,779
0,907
0,983
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NOT:
i) n=52,
		
ii) Ölçek; 1 Hiç önemli değil, 5 Çok önemli anlamındadır.
Tablo 19’ a göre, dış kaynak kullanan işletmelerin en çok önem verdikleri faktör tedarik süresidir. Tedarik süresi, hammadde malzeme veya
mamullerin siparişinden işletmeye teslimine kadar geçen süredir (Yükçü,
2007, 108). Stok devir hızı ve stokların ortalama olarak depoda kaldığı
süre, tedarik süresinden sonra sırasıyla işletmelerin önem verdikleri faktörlerdendir. Stok devir hızı, satışların ortalama stoklara oranlanması sonucu elde edilen bir oran olup, işletmenin elindeki stokları ne kadar hızlı
paraya çevirdiğini gösterir. Bu oranın düşük olması, elde gereğinden fazla
stok bulundurulduğu anlamına gelmektedir (Çetiner, 2007, 151). Dolayısıyla dış kaynak kullanan işletmelerin hammadde malzeme ve/veya mamul
stoklarının sipariş verdikten sonra ne kadar sürede işletmeye ulaşacağına,
üretimin ya da satışın aksamaması hususuna ayrıca mamullerin ne kadar
hızlı bir şekilde paraya çevrildiği konusuna oldukça önem verdikleri görülmektedir.

Tedarik Zinciri Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanmayan İşletmelerin Stoklarla
İlgili Faktörlere Verdikleri Önem
Dereceleri
Tedarik süresi (gün)
Satılan mamullerin iadeleri
Stok devir hızı
Alınan hammadde ve malzemelerin iadeleri
Ekonomik sipariş miktarı
Asgari stok miktarı
Stokların ortalama olarak depoda kaldığı
süre (gün)

Ortalama

Standart Sapma

4,43
4,31
4,20
4,17
4,14
4,03

,778
,796
,964
,857
,845
,923

3,94

,968

NOT: i) n=35,
		
ii) Ölçek; 1 Hiç önemli değil, 5 Çok önemli anlamındadır.
Tablo 20’ de dış kaynak kullanmayan işletmelerin stoklarla ilgili fak-
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Tablo 20. Tedarik Zinciri Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanmayan
İşletmelerin Stoklarla İlgili Faktörlere Verdikleri Önem Dereceleri

41

MALİ

ÇÖZÜM

törlere atfettikleri önem dereceleri sırasıyla sunulmuştur. Dış kaynak kullanan işletmelerde olduğu gibi kullanmayanlar için de en önemli faktörün
tedarik süresi olduğu görülmektedir. Ancak, satılan mamul iadeleri ve alınan hammadde malzeme iadeleri, dış kaynak kullanan işletmelerin aksine
daha önemli kabul edilmiştir. Ayrıca dış kaynak kullanmayan işletmeler
için stokların ortalama olarak depoda kaldığı süre en az önemliyken; dış
kaynak kullanan işletmeler için üst sıralarda öneme sahiptir. Dolayısıyla,
dış kaynak kullanan işletmelerin, stok yönetimi açısından daha elzem faktörlere önem verdikleri söylenebilir.
c) Stok Yönetimi Maliyetleri
Ankete yanıt veren tüm işletmelerin stok yönetimi maliyetlerinin takibini yapıp yapmadıkları ile ilgili frekans dağılımları ile dış kaynak kullanan ve kullanmayan işletmeler açısından stok yönetimi maliyetlerine verilen önemle ilgili hipotezlere aşağıda yer verilmektedir.
Tablo 21. Stok Yönetimi Maliyetlerinin Takip Edilme Durumu
Stok Yönetimi Maliyeti
Takip Ediliyor
Takip Edilmiyor
Toplam

Sayı
73
14
87

Yüzde (%)
83,9
16,1
100

Mayıs - Haziran 2011

Tablo 21’ de görüldüğü gibi ankete katılan işletmelerden %83,9’u stok
yönetimi maliyetlerini takip etmektedir. İşletmelerin %16,1’i ise, bu maliyetlerin takip edilmediğini belirtmiştir.
İşletmelerin stok yönetimi maliyetlerine verdikleri önem ile ilgili hipotezlere ilişkin testler Tablo 22’de görülmektedir. Hipotezleri test etmek
amacıyla Bir Grupta Wilcoxon İşaretli Sıra Testi kullanılmıştır (α=0,05 ve
test değeri, orta değer olan 3’dür).
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Hipotezler
H12: Tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanan
işletmeler, stok yönetimi maliyetine önem vermektedirler.
H13: Tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanmayan
işletmeler, stok yönetimi maliyetine önem vermektedirler.

N

Ortalama

Standart
Sapma

-P-

Sonuç

52

3,92

1,218

,000

Kabul

35

4,09

,853

,000

Kabul

NOT:
i) n=35, n=52,
		
ii) Ölçek; 1 Hiç önemli değil, 5 Çok önemli anlamındadır.
Tablo 22’ de görüldüğü üzere, H12 ve H13 için p değerleri 0,000 olarak
tespit edilmiştir. p<0,05 olduğundan olduğu için her iki hipotez de kabul
edilmektedir. Dolayısıyla, bu test sonucunda dış kaynak kullanan ve de
kullanmayan işletmeler açısından stok yönetimi maliyetinin önemli olduğu
görülmektedir.
Stok yönetimi ile ilgili olarak yukarıda sunulan frekans dağılımları ve
hipotez testleri sonucunda; işletmelerin stok yönetimine önem verdikleri;
stok yönetimi maliyetlerini önemli buldukları ve de %83,9 oranında işletmenin bu maliyetleri takip ettikleri tespit edilmiştir. Tüm bu unsurları
önemli bulan işletmelerin stok yönetimi maliyetini azaltmak için çaba harcayacağı düşünülebilir. Ancak; Tablo 18’ den (Stok Yönetimi Faaliyetinde
Dış Kaynaklardan Yararlanma Durumu) görüleceği gibi stok yönetimi faaliyetini uzman işletmelere devreden yani bu konuda dış kaynak kullanan
işletme oranı oldukça düşüktür.
Stok yönetimi faaliyetine ve bu faaliyetin maliyetine önem veren işletmelerin bu maliyeti azaltmak amacına yönelik olarak dış kaynak kullanmayı tercih etmemeleri şaşırtıcıdır. Bu sonucun da işletmelerin dış kaynaktan
yararlanmanın faydaları konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları, bu
konuda hizmet veren işletmelerin farkında olmamaları ya da genel olarak
sektörde stok yönetimi konusunda dış kaynak kullanma geleneğinin olmaması sonucunda ortaya çıktığı düşünülebilir. Ayrıca işletmeler, stok yöne-
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Tablo 22: Stok Yönetimi Maliyetine Verilen Önem İle İlgili
Hipotezler
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timi konusunda yeteri derecede bilgiye sahip olduklarını ve de bu faaliyeti
en iyi şekilde yerine getirdiklerini düşünüyor olabilirler.
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7. SONUÇ
Araştırma bulguları, genel olarak tüm birincil tedarik zinciri faaliyetlerinin maliyetlerine önem verildiğini ve bu maliyetlerin takip edildiğini göstermektedir. Ancak; depolama ve stok yönetimi faaliyetlerinde dış
kaynak kullanım oranlarının çok düşük olduğu; sadece taşıma faaliyetinde
yüksek oranda dış kaynak kullanımının tercih edildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla işletmelerin, taşıma faaliyetini dış kaynağa devrettikleri, diğerlerini ise kendileri yürüttükleri taktirde daha az maliyete katlanacaklarını
düşündükleri söylenebilir.
İşletmelerin taşıma ve depolama faaliyetlerini işletme içinde yerine
getirebilecek kadar donanıma sahip oldukları tespit edilmiştir. Ancak, işletmelerin faaliyetlerini garantiye alma istekleri ve gelenekselci tutumları
sebebiyle, dış kaynak kullandıkları faaliyetlerde bile o faaliyet için gerekli
donanımı elden çıkarmadıkları kanaatine varılmıştır.
Araştırma sonuçlarına dayanarak işletmelerde, tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanımının yeterli düzeyde olmadığı ve dolayısıyla
işletmelerin dış kaynak kullanımının sağlayacağı rekabet avantajından
yararlanamadıkları tespit edilmiştir. Araştırmanın kapsadığı sektördeki işletmelere, tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanımı kararı verirlerken; faaliyetlerin maliyetlerini takip etmeleri ve sağlayacakları faydayla
mukayese etmeleri önerilmektedir.
Tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanımının incelendiği bu
araştırmanın sonuçları, araştırmanın anakütlesi olan İstanbul Sanayi Odası
tarafından 2008 yılında kamuoyunun bilgisine sunulan “Türkiye’nin Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” kapsamına giren ve tekstil
konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren işletmelere genellenebilir. İlgili
konu, diğer sektörler açısından farklı araştırmalarda ele alınabilir. Ayrıca,
tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanan ve kullanmayan birer
işletme ele alınarak karşılaştırmalı olarak inceleme yapılabilir.
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5510 SAYILI KANUNA GÖRE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ
EMEKLİLİK İŞLEMLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Yunus YELMEN*
I-Giriş:
5510 sayılı Kanunla, sigortalı olarak işe başlamadan önce malûl olan,
çalışma gücü kaybı oranı %60’ın altında bulunan, erken yaşlanan, maden
işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışan sigortalılar, fiili hizmet süresi zammı
uygulamasına göre çalışan sigortalılar ile kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanlar korunarak,
bunlara daha kolay şartlarla emekli olabilme olanağı sağlanmıştır.
Fiili hizmet süresi zammı uygulaması 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı
maddesinde düzenlenmiş olup, uygulamanın usul ve esasları “Fiili Hizmet
Süresi Zammı Uygulama Yönetmeliği”nde belirlenmiştir.Kanunun 4 (a) ve
(c) kapsamındaki sigortalılar için uygulanır.
Bu makalemizde, fiili hizmet süresi zammı uygulamasına göre çalışan
sigortalıların 5510 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığının bağlanmasında izlenecek usul ve esaslar incelenmeye çalışılacaktır.

*

Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi Çalışma Ekonomisi Bilim Uzmanı
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II- Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlanma Şartları:
Fiili hizmet süresi zammı uygulamasından Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan aşağıdaki çizelgenin “Kapsamdaki Sigortalılar” başlıklı sütununda belirtilen sigortalılar yararlandırılır.
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Kapsamdaki Kapsamdaki Sigortalılar
İşler/İşyerleri
1) Kurşun
1) Kurşun üretilen galenit, serüve arsenik
zit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına
işleri
ilişkin maden ocağı işlerinde çalışanlar.
2) Kurşunlu madenlerden yahut
içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve
benzeri maddelerden kurşun üretimi için
yapılan izabe işlerinde çalışanlar.
3) Antimuan, kalay, bronz ve
benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı
işlerinde çalışanlar.
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4) Kurşun izabe fırınlarının teksif
odalarında biriken kuru tozları kaldırma
işlerinde çalışanlar.
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Eklenecek
Gün Sayısı

60

90
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3) Cıva
üretimi
işleri
sanayii

1) Cam yapımında kullanılan
ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme,
karıştırma ve kurutma işlerinde (bu işleri
yapmak üzere tam kapalı odalar içinde
otomatik makineli tesisat veya çalışma
ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma
tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar.
2) Eritme işlerinde (otomatik
besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde)
çalışanlar.
3) Ateşçilik işlerinde çalışanlar.
4) Üfleme işlerinde (tamamen
otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde)
çalışanlar.
5) Basınçla yapılan cam işlerinde
(cam tazyiki işleri) çalışanlar.
6) Ayna camı sanatında potalı cam
dökümü işlerinde (potalar kalıp masasına
mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde)
çalışanlar.
7) Camı fırın başından alma işlerinde çalışanlar.
8) Yayma fırınlarında düzeltme
işlerinde çalışanlar.
9) Traş işlerinde çalışanlar.
10) Asitle hak ve cilalama işlerinde çalışanlar.
11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işlerde (çalışma
ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma
tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar.
12) Pota ve taş odalarında görülen
işlerde çalışanlar.
1) Cıva izabe fırınlarında görülen
işlerde çalışanlar.
2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışanlar.

60

90
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2) Cam
fabrika ve
atölyeleri
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4) Çimento
fabrikaları

5) Kok
fabrikalarıyla
termik
santraller
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6)Alüminyum
fabrikaları

300

1) İlkel maddeleri kırma, ufalama,
ezme, eleme ve karıştırma işlerinde çalışanlar.
2) Otomatik fırınlarda pişirme
60
işlerinde çalışanlar.
3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara
koyma işlerinde (otomatik olarak tozun etrafa
yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde) çalışanlar.
1) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme
işlerinde çalışanlar.
2) Kimyasal arıtma işlerinde çalışanlar.
3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işlerinde
çalışanlar.
60
4) Kok fabrikalarında kömür ve
ocak işlerinde çalışanlar.
5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve
kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.
6) Termik santrallerle her çeşit
buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde
çalışanlar.
1) Alüminyum oksit üretimi işlerinde çalışanlar.
2) Alüminyum bronzu hazırlama
işlerinde çalışanlar.
3) Alüminyum madeni üretimi
işlerinde çalışanlar.
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8) Döküm
fabrikaları

1) Demir izabe fabrikalarında
cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru
fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde
yapılan işlerinde çalışanlar.
2) Çelikhanelerin çelik yapılan
fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve
konvertörlerde yapılan işlerinde çalışanlar.
3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin
tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak
taşınmasına ilişkin işlerde çalışanlar.
4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun
taşınması ve işlenmesi işlerinde çalışanlar.
5) Haddehanelerde (soğuk demirle
çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda,
hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya
sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve
araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan
yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işlerinde çalışanlar.

90

1) Döküm kalıp ve maçalarının
yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.
2) Döküm şarjının hazırlanması ve
her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının
döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde
çalışanlar.
3) Maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar.

9) Asit
üretimi
yapan
fabrika ve
atölyeler

1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işlerinde çalışanlar.
2) Asidin yapılma safhalarındaki
işlerinde çalışanlar.
3) Baca gazlarından asit elde edilmesi işlerinde çalışanlar.

10) Yeraltı
işleri

Maden ocakları (elementer cıva
bulunduğu saptanan cıva maden ocakları
hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi
yer altında yapılan işlerde çalışanlar.

60

90

180
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7)Demir
ve çelik
fabrikaları
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11)Radyoaktif ve
radyoiyonizan maddelerle yapılan işler

Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan
işlerde çalışanlar.

12) Su altında veya
Su altında
basınçlı
hava içinde
çalışmayı
gerektiren
işler

1) Su altında basınçlı hava içinde
çalışmayı gerektiren işlerden 20-35 metreye kadar derinlik veya 2-3,5 kg/cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar.

60
_______

2) Su altında basınçlı hava içinde
çalışmayı gerektiren işlerden 35-40 (40
hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/
cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar.

90

90

3) Dalgıçlık işinde çalışanlar.

13) Türk
Silâhlı Kuvvetlerinde

Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar.

14)Emniyet
ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat
Teşkilatında

Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis,
komiser yardımcısı, komiser, baş komiser,
emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve
daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet
mensupları, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları.
Yangın söndürme işlerinde çalışanlar.
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15) İtfaiye
veya yangın
söndürme
işleri
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90

90

60

Kapsamdaki sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi; bu sigortalıların çalışmalarının yine çizelgede yer alan “Kapsamdaki
İşler/İşyerleri”nde geçmesi ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalmasına ve 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde yer alan primlerin ödenmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesine bağlıdır.
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Kontrol ve benzeri amaçlarla kısa süreli çalışanlarla bu işleri fiilen
yapmayıp işin yönetim görevini yapan sigortalılar fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaz.
III-Prim Oranları:
Fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işlerde çalışan 4 (a) sigortalılarından tahsil edilecek malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi;
- 60 gün ekleneceklere % 9 sigortalı, % 12 işveren hissesi olmak üzere
% 21,
- 90 gün ekleneceklere % 9 sigortalı, % 12,5 işveren hissesi olmak
üzere %21,5,
- 180 gün ekleneceklere %9 sigortalı, % 14 işveren hissesi olmak üzere
% 23’tür.

Örnek 1:
Çalıştığı İşyeri
: Kurşun ve arsenik işlerinde (5510/40-1)
Eklenecek FHSZ
: 60 gün
FHSZ Kapsamında Hizmet Süresi :7000
İlave Edilecek FHSZ : 7000 x 0,17 = 1190
Top. Prim. Gün Sayısı : 7000 + 1190 = 8190
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IV-Fiili hizmet süresi zammının (FHSZ) hesaplanması:
Fiili hizmet süresi zammı, sigortalıların Kanunun 40 ıncı maddesinin
ikinci fıkrasında belirtilen işyeri ve/veya işlerde geçen çalışma sürelerinin
her 360 günü için;
a) 60 gün eklenecekse (fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışılan
gün sayısı x 0,17),
b) 90 gün eklenecekse (fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışılan
gün sayısı x 0,25),
c) 180 gün eklenecekse (fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışılan
gün sayısı x 0,50),
formülü uygulanarak hesaplanır.
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Örnek 2:
Çalıştığı İşyeri
: Demir ve çelik fabrikasında (5510/40-7)
Eklenecek FHSZ
: 90 gün
FHSZ Kapsamında Hizmet Süresi :4430
İlave Edilecek FHSZ : 4430 x 0,25 = 1107,50 ==) 1107 (Artık
günler dikkate alınmaz.
Top. Prim. Gün Sayısı : 4430 + 1107 = 5537
Örnek 3:
Çalıştığı İşyeri
: Yeraltı işlerinde (maden ocağı) (5510/40-10)
Eklenecek FHSZ
: 180 gün
FHSZ Kapsamında Hizmet Süresi :1800
İlave Edilecek FHSZ : 1500 x 0,50 = 750
Top. Prim. Gün Sayısı : 1500 + 750 = 2250
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V-Fiili hizmet süresi zammının emeklilik işlemlerinde
değerlendirilmesi:
Kanuna göre hesaplanan fiili hizmet süresi zammı, uzun vadeli sigorta
kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir. Bu sürelerin, üç
yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilir.
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a) Prim ödeme gün sayısına ilavesi
Hesaplanan fiili hizmet süresi zammı, yukarıdaki tablonun (13) ve (14)
numaralı sırasında yer alan sigortalılar (Türk Silâhlı Kuvvetleri, Emniyet
ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında) için sekiz, diğer sigortalılar için beş yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir. Tablonun (10) numaralı sırasında yer
alan sigortalılar (Yeraltı işleri) için süre sınırı uygulanmaz.
Fiili hizmet süresi zamlarının sigortalıların prim ödeme gün sayılarına
ilave edilmesi için bu işlerde belirli bir süre çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Sigortaların farklı fiili hizmet süresi zammına tabi işyerinde çalışması
halinde, prim ödeme gün sayısına ilave için tüm işyerlerinde geçen hizmetler dikkate alınır.
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b) Yaş hadlerinden indirim yapılması:
Sigortalıların prim ödeme gün sayılarına ilave edilen fiili hizmet süresi
zamlarının üç yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilir. Sigortalıların yaş haddi indiriminden yararlanabilmeleri için ölüm ve
maluliyet halleri hariç olmak üzere Tablonun (10) numaralı sırasında yer
alan sigortalıların (Yeraltı işlerinde çalışanlar) en az 1800 gün, diğer sıralarda yer alan sigortalıların ise en az 3600 gün belirtilen işyeri ve işlerde
fiilen çalışmış olmaları şarttır.
Örnek 1 : Sigortalının, aylığa hak kazanma yaş haddi 60’dır. Kanunun 40 ıncı maddesinde yer alan tablonun (15) numaralı sırasında belirtilen
yangın söndürme işlerinde 5002 gün çalışması bulunmaktadır. Söz konusu
işyeri için 60 gün FHSZ verilmektedir.
FHSZ		
: 5002 x 0,17 = 850,34 =) 850
FHSZ Yarısı
: 850 / 2 = 425 gün (1 yıl 2 ay 5 gün)
Fiili hizmet süresi zammının yarısı 3 yılı geçmediğinden sigortalının
emeklilik için öngörülen yaş haddinden 1 yıl 2 ay 5 gün indirim yapılır.
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Örnek 1: Sigortalının Kanunun 40 ncı maddesinde yer alan tablonun
(4) numaralı sırasında belirtilen çimento fabrikası işyerinde 1200 gün, (6)
numaralı sırasında belirtilen alüminyum fabrikası işyerinde 1000 gün,
(10) numaralı sırasında belirtilen yeraltı işlerinde ise 1500 gün çalışmasının olması halinde,
Hizmet süresi
1200 gün
1000 gün 1500 gün = 3700 gün
İlave edilecek gün 200 gün
250 gün
750 gün
1200 gün prim ödeme gün sayısına ilave edilecektir.
Örnek 2: Sigortalının, Kanunun 40 ıncı maddesinde yer alan tablonun
(10) numaralı sırasında belirtilen yer altı işlerinde 9690 gün çalışmasının
bulunması halinde,
Hizmet süresi
9690 gün
		
İlave edilecek gün
9690 x 0,50 = 4845
Söz konusu sigortalılar için süre sınırı uygulanmayacağından toplam
prim ödeme gün sayısı 9690 + 4845 = 14535 olur.
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Emeklilik İçin Gerekli Yaş:			
60
					05 gün 02 ay
01
					
25 gün 09 ay 58 yaş. Sigortalı tahsis talebinde bulunduğu tarihte 58 yaş 09 ay ve 25 gün yaşına sahip
ise, yaş koşulu yerine gelmiş sayılır.
Örnek 2 : Sigortalının ilk sigortalılık başlangıcı 02/06/2011 olup, Kanunun 40 ıncı maddesinde yer alan tablonun (10) numaralı sırasında belirtilen yer altı tünel işlerinde 8240 gün çalışması bulunmaktadır. Aylığa hak
kazanma yaş haddi 55’dir.
FHSZ		
: 8240 x 0,50 = 4120
FHSZ Yarısı
: 4120 / 2 = 2060 gün (5 yıl 8 ay 20 gün)
Sigortalının yer altı işlerinde 1800 günden fazla çalışması bulunduğunda, yaş haddinden indirim yapılacak olup, indirimde bu işyerleri
için süre sınırı uygulanmaz.
Emeklilik İçin Gerekli Yaş:			
55
					20 gün 08 ay
05
					
10 gün 03 ay 49 yaş. Sigortalı tahsis talebinde bulunduğu tarihte 49 yaş 03 ay ve 10 gün yaşına sahip
ise, yaş koşulu yerine gelmiş sayılır.
Sigortaların farklı fiili hizmet süresi zammına tabi işyerinde çalışması halinde yaş haddinden indirim yapılması için gerekli olan 3600 günün
tespitinde tüm işyerlerinde geçen hizmetler dikkate alınır. Ancak yapılacak
yaş indirimine esas fiili hizmet süresi zammı hesaplanırken, yeraltı işyerlerindeki süreler ile diğerleri ayrı olarak değerlendirilir.
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VI-Sonuç:
5510 sayılı Kanunla, sigortalı olarak işe başlamadan önce malul olan,
çalışma gücü kaybı oranı %60’ın altında bulunan, erken yaşlanan, maden
işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışan sigortalılar, fiili hizmet süresi zammı
uygulamasına göre çalışan sigortalılar ile kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanlar korunarak,
bunlara daha kolay şartlarla emekli olabilme olanağı sağlanmıştır.
Fiili hizmet süresi zammı uygulamasından Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kapsamdaki Sigortalılar” başlıklı sütununda
belirtilen sigortalılar yararlandırılır.
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Kapsamdaki sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi; bu sigortalıların çalışmalarının yine çizelgede yer alan “Kapsamdaki
İşler/İşyerleri”nde geçmesi ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalmasına ve Kanunun 81 inci maddesinde yer alan primlerin ödenmesi şartlarının
birlikte gerçekleşmesine bağlıdır.
Kontrol ve benzeri amaçlarla kısa süreli çalışanlarla bu işleri fiilen
yapmayıp işin yönetim görevini yapan sigortalılar fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaz.
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TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM
ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER
BORÇLANILABİLİR

I-GENEL AÇIKLAMALAR:
5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”
ile kısa ve uzun vadeli sigorta kollarının uygulanması bakımından sigortalılık statüleri yeniden belirlenmiştir. Buna göre 01/10/2008 tarihi itibariyle
ilk defa hizmet akdine tabi olarak çalışanlar için sigortalılık statüsü 5510
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, kendi nam
ve hesabına bağımsız olarak çalışanlar için 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, (a) ve (b) bendi kapsamı dışında
kamu idarelerinde çalışanlar için 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalılık olarak kabul edilmiştir.
5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce ilgili sosyal güvenlik kanunlarına (506,1479,5434,2925,2926 sayılı Kanunlar) tabi olarak çalışanların sigortalılık süreleri ise 5510 sayılı Kanunda karşılık gelen sigortalılık
statülerine göre sigortalılık hizmeti olarak kabul edilmişlerdir. Yani hizmet
akdine tabi olarak çalışanların sigortalılık hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı sayılanların burada geçen hizmet süreleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi, kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışanların
sigortalılık hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 1479 sayılı Kanuna göre
sigortalı sayılanların buralarda geçen hizmet süreleri 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, kamu idarelerinde çalışanların sosyal güvenliklerini düzenleyen 5434 sayılı Kanuna tabi olanların
buralarda geçen hizmet süreleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süreleri olarak
kabul edilmiştir.
*

Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi
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5510 sayılı Kanunda sigortalılara ücretsiz doğum izni, analık izni,
avukatlık staj süresi, askerlik gibi bazı süreler için borçlanma hakkı verilmiştir. Bu uygulama sosyal güvenlik sistemimizde hizmet borçlanmaları
olara ifade edilmektedir. Hizmet borçlanması primi ödenmeyen sürelerin sonradan borçlanılarak sigortalılık hizmeti olarak sayılmasına imkan
veren bir uygulamadır. Hizmet borçlanmaları sonradan yapılan bir işlem
olması nedeniyle kısa vadeli sigorta kollarından ziyade uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan hak ve menfaatlerden yararlanabilmek için büyük
bir öneme sahiptir. Hizmet borçlanmalarının uzun vadeli sigorta kolları
arasında yer alan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından sigortalı veya
hak sahiplerine tahsis yapılıp yapılmayacağının tespitinde dikkate alınan
sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı gibi faktörlerin belirlenmesinde
etkisi büyüktür.
Kamuoyunda Torba Kanun olarak ifade edilen ve TBMM Genel Kurulunda 13/02/2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı “Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanarak 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 Mükerrer sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Torba Kanunda
kamu idarelerinin vadesi geçmiş olduğu halde ödenmemiş olan alacaklarının tahsilatını hızlandırılmasını sağlamak amacıyla söz konusu alacakların
yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerin yanında 5510 sayılı Kanun gibi bazı kanunlarda da değişiklik ve yeni düzenlemelere gidilmiştir.
5510 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişiklik ve yeni düzenlemeler
arasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (ssk) sigortalılık süresi olarak kabul edilecek prim ödenmeksizin geçirilen bazı sürelerin borçlanılmasına yönelik düzenlemelerde
yer almaktadır.
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II-BORÇLANMA HAKKI VERİLENLER:
1-Kısmi Süreli Çalışanların Eksik Sürelerini Borçlanmaları:
Bir kimsenin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendi kapsamında sigortalı sayılabilmesi için işveren, işveren vekili

ya da alt işveren tarafından işe alınarak hizmet akdine tabi olarak çalıştırılması gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine göre hizmet akdine tabi olarak çalışanların sigortalılıkları, çalışmaya başladıkları tarih itibariyle başlar ve hizmet akdinin
sona erdiği tarih itibariyle de sona erer. 5510 sayılı Kanununda işverenlerin
sigortalılığın başlangıcını “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi”, sigortalılığın
sona ermesini ise “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” ile Kuruma1 bildirmesi zorunlu tutulmuştur.
5510 sayılı Kanun gereğince primlerin hesabına esas tutulacak günlük
kazanç, sigortalının, bir ay için prime esas tutulan kazancının otuzda biri
olduğu, günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bazı günlerde
çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalının günlük
kazancının, o ay için prime esas tutulan kazancının ücret aldığı gün sayısına bölünerek hesaplanacağı, sigortalıların günlük kazançlarının hesabında
esas tutulan gün sayılarının, aynı zamanda prim ödeme gün sayılarını göstereceği ifade edilmiştir. Bir işyerinde sigortalılığın başladığı tarih ile sona
erdiği tarih arasında tam çalışma yapılabileceği gibi çalışılan işin koşulları
bakımından esnek bir çalışma modeli olan kısmi süreli çalışma da yapılabilir. Sigortalının bu süre zarfından tam çalışma yapması halinde prim
ödeme gün sayısı ayın kaç gün olduğuna bakılmaksızın her ay için prim
ödeme gün sayısı 30 gün olarak kabul edilecektir.
4857 sayılı “İş Kanununda” işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde
daha az belirlenmesi durumunda yapılan çalışmanın kısmi süreli olduğu
ifade edilmiştir. Bilindiği gibi 4857 sayılı İş Kanunun 63 üncü maddesinde, genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok kırk beş saat olduğu, aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin, işyerlerinde haftanın çalışılan
günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, tarafların anlaşması halinde
haftalık normal çalışma süresinin, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine,
günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği, bu
durumda, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresinin,
normal haftalık çalışma süresini aşamayacağı, denkleştirme süresinin top1

Bu yazıda geçen (Kurum) ibaresi (Sosyal Güvenlik Kurumu’nu) ifade eder.
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lu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabileceği hükmüyle de; haftalık
çalışma süresinin 45 saat olduğu, buradan günlük çalışma süresinin ise 7,5
saat olarak hesaplanması gerektiği açıktır. Buradan hareketle günlük çalışma süresinin 7,5 saat olarak kabul edilmesi ve aylık toplam çalışılan saat
sayısının 7,5’a bölünmesi suretiyle prim ödeme gün sayısının hesaplanması gerekmektedir. Bu durumda kısmı süreli çalışma; haftanın belli günleri
veya günün belli saatleri şeklinde olabilir. Kısmi süreli çalışan bir sigortalının o ay için Kuruma bildirilecek prim ödeme gün sayısı çalışma süresine
göre 30 günün altında olacaktır.
5510 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde 5754 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile ay içerisinde 30 günden az çalışan veya Kanunun 80
inci maddesi uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma
saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine
bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların 30 günden eksik sürelerini
isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek tamamlamaları imkanı verilmişti. İsteğe bağlı prim ödenmek suretiyle eklenen bu süreler, 5510 sayılı Kanunun
4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilmekteydi.
6111 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 41 inci
maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendi ile 4857 sayılı İş Kanununa
göre kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik sürelerini borçlanarak prim ödeme gün sayılarını 30 güne tamamlamalarına imkan verilmiştir. 30 günden eksik sürelerin
borçlanılabilmesi için sigortalı veya hak sahiplerinin yazılı olarak talepte
bulunmaları ve talep tarihinde 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre
belirlenen prime esas günlük kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak üzere,
kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden hesaplanacak
primlerini borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şarttır. 30 günden eksik sürelere ilişkin borçlanılacak sürelere ait genel sağlık
sigortası primlerinin daha önceden ödenmiş olması halinde, genel sağlık
sigortası primi ödenmiş sürelere ilişkin borçlanma tutarı % 32 olarak değil
% 20 oranı üzerinden hesaplanarak tahakkuk ettirilecektir. 6111 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile eksik sürelere ilişkin yapılan borçlanmalar
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında değil (a)
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bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir. 6111 sayılı
Kanunla yapılan düzenleme 25/02/2011 tarihinde yürürlüğe girdiğinden
bu tarihten sonraki 30 günden eksik sürelerin borçlanılarak sigortalılıktan
sayılması için söz konusu olabilecektir.
Örneğin bir işyerinde kısmi istihdam sözleşmesi ile çalışan ve adına 2011/Mart,Nisan,Mayıs ve Haziran aylarında 15 gün sigortalılık
hizmeti bildirilen sigortalının kısmi çalışılan sürelere ait eksik sürelerini 25.08.2011 tarihinde Kurama müracaat ederek borçlanmak istediğini kabul edelim. Bu durumda borçlanma başvurusunda bulunan
sigortalının borçlanma tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Borçlanma
Tutarı
(15x30x%32)
144,00 TL
144,00 TL
144,00 TL
144,00 TL

2- Uzman ve Usta Öğreticilerin Eksik Sürelerini Borçlanmaları:
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ( f ) bendi gereğince Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanlar, 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak
sayılmışlardır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün
ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı
çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların prim ödeme
gün sayısı 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (j)
bendi gereğince 30 günü aşmamak kaydıyla, bir takvim ayı içerisinde hak
kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç
alt sınırına bölünmesi sonucu bulunur. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda tam sayıdan sonraki küsuratlar dikkate alınmaz. Bu durumda bir takvim
ayı içindeki prim ödeme gün sayısı (Brüt Aylık Kazanç / Prime Esas Asgari
Günlük Kazanç = Prim Ödeme Gün Sayısı ) formülü ile hesaplanacaktır.
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Belirlenen
Bildirilen
Borçlanılacak
Yıl ve Ay
Günlük
Gün Sayısı Gün Sayısı
Kazanç
2011/Mart
15
15
30,00 TL
2011/Nisan
15
15
30,00 TL
2011/Mayıs
15
15
30,00 TL
2011/Haziran
15
15
30,00 TL
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6111 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 31 inci madde eklenmiştir. 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 31 inci
madde 25/02/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunduğundan Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim
kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların, bu durumlarının milli eğitim
il veya ilçe müdürlüklerince belgelendirmeleri kaydıyla, 25/02/2011 tarihinden önceki bu çalışmalarından dolayı ay içinde 30 günden eksik kalan
sürelerinin borçlanılarak prim ödeme gün sayılarının bir takvim ayı içinde
30 güne tamamlanmasına imkan verilmiştir. Borçlanılan bu süreler 5510
sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir. 30 günden eksik sürelerin
borçlanılabilmesi için sigortalı veya hak sahiplerinin yazılı olarak talepte
bulunmaları ve talep tarihinde 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre
belirlenen prime esas günlük kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri
şarttır.
Örneğin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir anaokulunda usta öğretici olarak çalışan ve 01/10/2006-31/03/2007 tarihleri arasında 30
günden eksik sürelerini borçlanmak için 25/04/2011 tarihinde Kuruma müracaat eden sigortalının borçlanma tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Bildirilen
Borçlanılacak Belirlenen
Borçlanma
Gün Sayısı Gün Sayısı
Günlük Kazanç Tutarı
2006/Ekim
10
20
26,55 TL
169,92 TL
2006/Kasım
15
15
26,55 TL
127,44 TL
2006/Aralık
20
10
26,55 TL
84,96 TL
2007/Ocak
15
15
26,55 TL
127,44 TL
2007/Şubat
10
20
26,55 TL
169,92 TL
2007/Mart
12
18
26,55 TL
152,93 TL
Mayıs - Haziran 2011
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3- Gözaltı veya Tutuklulukta Geçen Sürelerin Borçlanılması:
6111 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 36
ncı madde eklenmiştir. 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 36 ncı maddeyle

13/5/1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca kurulan sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan veya
tutuklananlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu 12 Eylül
1980 tarihinden itibaren haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlarına karar verilenlerin, gözaltında veya tutuklulukta geçen sürelerinin borçlanılarak sigortalılıktan sayılmasına olanak verilmiştir. Borçlanılan bu süreler
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir. Ancak, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki borçlanılan süreler sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmez. Gözaltı veya tutuklulukta geçen sürelerin borçlanılabilmesi için borçlanma yapacak kimselerin ya da hak sahiplerinin bu durumlarını belgelemeleri,
25/08/2011 tarihine kadar Kuruma müracaat ederek talepte bulunmaları ve
talep tarihinde 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime
esas günlük kazanç alt sınırının % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerinin
Kuruma ödenmesi gerekir. Bu durumda hesaplanacak borç tutarı ( Günlük
kazancın alt sınırı x Borçlanılacak gün sayısı x % 32 ) formülü ile hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplanan primler gözaltı veya tutukluluklarından dolayı
dava açıp tazminat alanlar için borcun tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde
kendilerince veya hak sahiplerince, tazminat almamış olanlar için ise Hazine
tarafından ödenir.
5510 sayılı Kanunun geçici 36 ncı maddesi gereğince gözaltı ya da
tutuklulukta geçen süreleri borçlanmak isteyenler, Kuruma borçlanma başvuru belgesi ile müracaatları sırasında Kara Kuvvetleri Adli Müşavirliğinden temin edecekleri sıkıyönetim mahkemesi kararlarına ekleyeceklerdir.
Kuruma sadece borçlanma başvuru belgesi ile müracaat edilmesi halinde
söz konusu belgeler Kara Kuvvetleri Adli Müşavirliğinden Kurumca temin
edilecektir.
Yapılan başvurunun şekline göre Kara Kuvvetleri Adli Müşavirliği
tarafından sigortalı beraat etmişse mahkeme kararı, takipsizlik verilmişse
savcılık kararı, mahkeme veya savcılık kararında cezaevine giriş ve çıkış tarihleri, yoksa diğer yazışma evrakları, dosyasında bulunması halinde
tazminat alınıp alınmadığına ilişkin yazı ve belgelerin onaylı bir suretinin
sigortalının 1402 sayılı Kanun kapsamına girip girmediğini belirten bir üst
yazı ile gönderilmesi gerekmektedir.
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5510 sayılı Kanunun geçici 36 ncı maddesine göre borçlanmalarda,
gözaltı ya da tutuklulukta geçen sürelerden önce sigortalı olma şartı aranmamaktadır. Yani borçlanma yapılacak olan süreden önce sigortalılık başlangıcı olmasa bile borçlanılan süre 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul
edilecektir. Borçlanılacak süre sigortalılık başlangıcından önceki bir süreye ait olsa bile sigortalılık başlangıç süresini geriye götürmeyecek sadece
prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınacaktır.
Kendi sigortalılıklarından dolayı 25/02/2011 tarihine kadar sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık bağlanmış olanlar ile 1402 sayılı
Kanuna göre gözaltı ya da tutuklulukta geçen süreleri herhangi bir şekilde
sigortalılık hizmeti olarak değerlendirmiş olanlar, 5510 sayılı Kanunun geçici 36 ncı maddesi uyarınca borçlanma imkanından yararlanamayacaklardır. Sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık bağlanamamış ya da
toptan ödeme yapılmak suretiyle geçmişe yönelik sigortalılık hizmetleri
tasfiye edilmiş olması nedeniyle 1402 sayılı Kanun kapsamında gözaltı ya
da tutuklulukta geçen sürelerini 5510 sayılı Kanunun geçici 36 ncı maddesi
gereğince borçlanmak suretiyle gelir veya aylığa hak kazanacak olanlara,
geçmişe yönelik aylık veya fark ödenmeyecektir.
Örneğin 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu gereğince 01/05/197920/06/1979 tarihleri arasında tutuklanan ve hakkında yapılan kovuşturma sonucu beraatına karar verilen şahsın 15/06/2011 tarihinde Kuruma müracaat ederek tutuklulukta geçen süreyi 5510 sayılı Kanunun
geçici 36 ncı maddesi gereğince borçlanmak istediğini ve beraat nedeniyle tazminat almadığını varsayalım. Bu durumda borçlanma tutarı
aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
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Bildirilen Gün Borçlanılacak Günlük Asgari Borçlanma
Sayısı
Günw Sayısı
Kazanç
Tutarı
1979/Mayıs
0
30
26,55 TL
254,88 TL
1979/Haziran
0
20
26,55 TL
169,92 TL

III-SONUÇ:
Hizmet akdine tabi olarak bir veya birden fazla işveren tarafından işe
alınarak çalıştırılanlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak kabul edilmişlerdir. 5510
sayılı Kanun yürürlüğe girmenden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanuna tabi olarak çalışanların bu kanuna tabi olarak geçen sigortalılık süreleri de 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilmiştir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre hizmet
akdine tabi olarak çalışanların sigortalılıkları, çalışmaya başladıkları tarih
itibariyle başlar ve hizmet akdinin sona erdiği tarih itibariyle de sona erer.
5510 sayılı Kanununda işverenlerin sigortalılığın başlangıcını “Sigortalı
İşe Giriş Bildirgesi”, sigortalılığın sona ermesini ise “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” ile Kuruma bildirmesi zorunlu tutulmuştur.
5510 sayılı Kanunla sigortalı ve/veya hak sahiplerine sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kapsamında bazı sosyal güvenlik yardımları
yapılması öngörülmüştür. Sosyal sigortalar kapsamında yapılacak sosyal
güvenlik yardımları oluşan risklerin niteliğine göre kısa vadeli ve uzun
vadeli sigorta kolları olmak üzere oluşturulan sigortacılık fonlarından finanse edilmektedir. Uzun vadeli sigorta kollarından sağlanacak olan sosyal
güvenlik yardımları sigortalı veya hak sahiplerine tahsise bağlı bir ödeme
çeşidi olan aylık ödemeleridir. Bu sigorta kollarından sigortalı veya hak
sahiplerine sağlanacak olan aylık ödemelerine hak kazanılıp kazınılamadığının tespitinde bu ödemenin hangi sigortalılık statüsüne bağlı olarak
yapılacağına göre farklı sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş
gibi bazı faktörlere bakılmaktadır. Uzun vadeli sigorta kollarından aylığa
hak kazanılması bakımından sigortalılık süresi malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başlanılan tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte bulunulan tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süreyi ifade etmektedir. Sigortalılık süresinin tamamen
çalışılarak, ya da prim ödenerek geçirilmiş olması zorunlu olmayıp, bu
sürenin başlangıcı ile sonu arasında aralıklı ya da birden fazla sigortalılık
statüsüne tabi olarak çalışılması da söz konusu olabilir. Aylığa hak kazanılması bakımından prim ödeme gün sayısı malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak geçen sürelere ait gün sayısını ifade etmektedir.
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Uzun vadeli sigorta kolları arasında yer alan malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortalarından sigortalı veya hak sahiplerine tahsis yapılabilmesi için dikkate alınan sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısını yükseltip yaş faktörünü azaltarak daha erken emekliliğe hak kazanılması bakımından hizmet
borçlanmalarının büyük bir öneme sahip olduğu açıktır. Hizmet borçlanması primi ödenmeyen sürelerin sonradan borçlanılarak sigortalılık hizmeti olarak sayılmasına imkan veren bir uygulamadır.
5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak
değerlendirilecek geriye dönük bazı sürelerin sigortalı veya hak sahipleri
tarafından Kuruma müracaat ederek borçlanılmasına imkan verilmiş olmakla birlikte 25 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunla aynı sigortalılık statüsüne ilişkin bazı
sürelerinde borçlanma kapsamına alınmasına yönelik bazı düzenlemelere
daha gidilmiştir. Yapılan düzenlemeler ile kısmi istihdam, puantaj kayıtları,
ev hizmetlerinde otuz günden az çalışma gibi 4857 sayılı İş Kanununa göre
kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların kısmi süreli çalıştıklara aylara
ilişkin eksik kalan sürelerini, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve
türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında
ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların, 25/02/2011 tarihinden önceki bu çalışmalarından dolayı ay içinde 30
günden eksik kalan sürelerini hizmet borçlanması yaparak 30 güne tamamlamaları ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca kurulan sıkıyönetim
mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu 12 Eylül
1980 tarihinden itibaren haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya
beraatlarına karar verilenlerin, gözaltında veya tutuklulukta geçen sürelerinin borçlanılarak sigortalılıktan sayılmasına olanak verilmiştir. 5510
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi bakımından prim ödenmeksizin
geçirilmiş bazı sürelerin borçlanılarak hizmetten sayılmasına ilişkin 6111
sayılı Kanunla yapılan bu düzenlemelerin dışında sigortalılığın başlangıcı
ile sona ermesi arasında hizmet satın alma diğer bir ifadeyle sigortalılık süresi boyunca kamuoyunda bilinenin aksine boşluk olan sürelerin borçlanı-
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larak primlerinin ödenmesi suretiyle sigortalılık hizmetinden sayılmasına
ilişkin bir durum söz konusu değildir. Kaldı ki sigortalılık süresi boyunca
geçirilen bu boşluklar sigortalı olarak çalıştığı halde kazanç ve günlerinin
işverenleri tarafından Kuruma eksik beyan edilmesinden ileri geliyor ise
Kuruma başvurarak yapılacak denetim ve kontroller sonucu tespit ettirmeleri, Kurumca tespit edilememesi halinde ise hizmetlerinin geçtiği yılın
sonundan başlayarak beş yıl içinde iş mahkemesine başvurarak alacakları
ilam ile ispatlamaları gerekmektedir.
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İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİNE DAYANAN
DEVAMSIZLIĞINDA İŞVERENLERİN HAKLARI VE
UYGULAMADAKİ SORUNLAR?

I.GİRİŞ:
Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır.
İş sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi
belirli olsun ya da olmasın karşı tarafa bir önel verilmeksizin derhal bildirimsiz fesihle sona erdirilebileceği gibi, süresi belirli değilse karşı tarafa
belirli bir önel verilerek veya önele ait ücretini peşin ödeyerek bildirimli
fesihle sona erdirilebilecektir.
4857 sayılı İş Yasası, bildirimli feshi hem işçi hem de işveren yönünden tek ve aynı maddede düzenlemesine karşın, bildirimsiz feshi işçi ve
işveren açısından ayrı maddelerde düzenlemiştir(4857/24, 25. Md. ).
4857 sayılı İş Yasasında devamsızlık nedeni ile hizmet akitlerinin feshi,
“ İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı “ başlıklı 25. Maddesinde iki farklı şekilde düzenlenmiştir. Birinci düzenleme; Sağlık Sebepleri
başlıklı 25/1. Maddesinin a. Fıkrasına göre; “ İşçinin kendi kastından
veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak
devamsızlığın ardı ardına üç işgünü veya bir ayda beş işgününden fazla
sürmesi, (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza,
doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17.
Maddedeki bildirim önellerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum
ve gebelik hallerinde bu süre 74. Maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeni ile işine gidemediği
süreler için ücret işlemez.” İkinci düzenleme; Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri başlıklı 25-II. maddesinin g
fıkrasına göre; “ işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe
*
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dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi
bir tatil gününden sonraki işgünü yahut bir ayda üç işgünü işine devam
etmemesi “ dir.
Makalemizde “İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİNE DAYANAN DEVAMSIZLIĞINDA İŞVERENLERİN HAKLARI VE UYGULAMADAKİ SORUNLARI” irdelemeye çalışacağız.
II. YASAL DÜZENLEME :
Hizmet akitlerinin feshinde işverenlerin hangi tür kayıt ve belge tutmaları gerektiği yasada açıkça yer almamış, sadece 19. Maddesinde “ işveren
fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan
bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile
ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25. Maddenin II. numaralı
bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır. “ şeklinde hüküm yer almıştır.
Bu bağlamda, bütün hizmet akitlerinin sona ermesinde genel hukuk hükümlerinin geçerli olduğu, olayı ortaya koyan kayıt ve belgelerin tutulması
gerektiği, kayıtların yasal düzenlemelere ve mantık esaslarına uygun olması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.
4857 sayılı İş Yasasında devamsızlık nedeni ile hizmet akitlerinin feshi, “ İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı “ başlıklı 25. Maddesinde iki farklı şekilde düzenlenmiştir. 4857 sayılı İş Yasasının 25-I ve
25-II-g. Maddelerinde düzenlenen hükümlere göre;
İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı;
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MADDE 25. - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı
hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini
beklemeksizin feshedebilir:
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I- Sağlık sebepleri:
1. İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması
halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir
ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
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2. İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve
işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.
(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza,
doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma
süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü
maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin
askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez. ……………
İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı
iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna
başvurabilir.
II- Ahlak ve İyi niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri;:
…………………………..
g- “ işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil
gününden sonraki işgünü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi
“ durumunda işverenin işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız
olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

A- Önemli Hususlar:
1- Yasal hükümler bağlamında haklı bir mazereti olmaksızın yapılan
devamsızlık ile sağlık nedenleri ile yapılan devamsızlık sonucunda yapılacak fesih arasında farklılıklar bulunmaktadır.
4857 sayılı İş Yasası’nın. Derhal fesih hakkını kullanma süresi başlıklı 26. Maddesine göre; “ 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve
iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için
tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit dav-
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III. ÖNEMLİ HUSUSLAR VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN
VEYA KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR:
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ranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş
günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra
kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık
süre uygulanamaz. Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan
tazminat hakları saklıdır. “
İşverenin Sağlık nedenleri ile Bildirimsiz Fesih Hakkı, yasanın 26.
maddesinde de belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere
dayanarak yasanın 25-II. Bendi bağlamında yapılan bir fesih olmadığından
6 işgünlük ve 1 yıllık hak düşürücü süre kapsamında olmayıp koşulların
oluşması halinde makul bir süre içinde yapılabilecek bir haktır. 4857 sayılı
İş Yasası’ nın 25-II-g bendine göre yapılan bildirimsiz ve tazminatsız fesih,
yasanın 26. maddesi hükümleri kapsamında olduğundan fesih hakkının belirtilen hak düşürücü süreler içinde kullanılması gerekmektedir.
2- Sağlık nedenleri ile işçinin iş sözleşmesinin işverence bildirimsiz
ve tazminatsız olarak feshedilmesi durumunda halen yürürlülükte bulunan
1475 sayılı İş Yasası’ nın 14. maddesine göre işçinin hizmet süresinin 1
yılı doldurması durumunda yasal kıdem tazminatı hakkı doğmakta olup
tahakkuk ve tediye edilmesi gerekmektedir. İşçi 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre de kanunun aradığı diğer koşulları taşıması halinde
İşsizlik Ödeneğinden yararlanacaktır. 5838 sayılı Yasa ile işverenin İşyerinden Ayrılma Bildirgesi (İAB) verme yükümlülüğü ortadan kalktığından
işçi, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna vereceği Sigortalı İşten Ayrılma
Bildirgesine göre bu hakkından yararlanma olanağına sahip olacaktır. 4857
sayılı İş Yasasının 25-II-g bendine göre yapılan bildirimsiz ve tazminatsız
fesihte ise koşulların tam olarak gerçekleşmesi ve kanıtlanması durumunda işçinin yasal kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneğinden yararlanma hakkı
olmayacaktır.
3- Sağlık nedenleri ile yapılan devamsızlık işçinin haklı bir mazeretine dayandığı kabul edilerek 4857 sayılı İş Yasası’ nın 25-II-g bendinde
belirtilen devamsızlık dışında değerlendirilmektedir. Ancak 4857 sayılı İş
Yasası’ nın 25-I. Maddesinde belirtilen koşulların varlığı halinde haklı bir
mazereti olsa bile işçi tarafından yapılan ve çalışma yaşamımızda“ Sağlık
Nedenleri İle Devamsızlık “ olarak adlandırılan devamsızlıklarda da işverene bildirimsiz ve tazminatsız olarak fesih hakkı tanınmıştır.

B- Uygulamada Karşılaşılan veya Karşılaşılabilecek Sorunlar:
SORU 1: İşçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi nedenlerle almış
olduğu rapor süresi bildirim önelinin tespitinde dikkate alınacak mıdır ?
CEVAP 1: Hayır alınmayacaktır. Raporun başladığı gün itibariyle işçinin mevcut hizmet süresine göre 4857 sayılı İş Yasasının 17. maddesine
göre bildirim öneli belirlenecek, alınan rapor süresi bu bildirim önelini 6
hafta aşıyorsa işverenin 4857 sayılı İş Yasasının 25-I. Maddesine göre sağlık nedenlerinden dolayı bildirimsiz ve tazminatsız fesih hakkı doğacaktır.
SORU 2: İşçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi nedenlerle
bildirim önelini altı hafta aşan bir raporunun olması durumunda işverenin
bildirimsiz fesih hakkı ne zaman başlayacaktır?
CEVAP 2: Rapor süresi içinde hizmet akitleri askıda olduğu için fesih
hakkı da askıdadır. Dolayısıyla işverenin bildirimsiz fesih hakkı rapor süresinin bitimi ile başlayacak ve sonuç doğuracaktır. Ancak işçi ile yapılan
sözleşme belirli süreli bir sözleşme ise ve sözleşme de rapor süresi içinde
bitiyorsa ayrıca fesih hakkının kullanılmasına gerek bulunmamaktadır.
SORU 3: İşçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi nedenlerle aldığı bildirim önelini altı hafta aşan bir raporunun tek bir rapor mu olması
gerekir ? Parça parça alınan raporların süresinin bildirim önelini altı hafta
aşması halinde de bildirimsiz ve tazminatsız fesih hakkı doğar mı?
CEVAP 3: İşverenin sağlık nedenleri ile işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak fesih hakkını düzenleyen 25-I.b bendinin alt
bendi hükmü incelendiğinde; “ İşçinin kendi kastından veya derli toplu
olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa
veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı
ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi nedeni dışında, işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş
sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki
çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.” İfadesinden işçinin söz konusu durumlar nedeni ile
işe devamsızlığının aralıksız mı aralıklı olacağı konusunda açıklığın olmadığı görülmektedir. Bu konuda yerleşik yargı ve doktrin kararları da bulunmamaktadır. Yerleşik yargı ve doktrin kararları oluşuncaya kadar bildirim
önelini 6 hafta aşan rapor süresinin verilen bir veya ara verilmeden verilen
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birkaç rapor süresi dikkate alınarak belirlenmesi, işverenin yönetim hakkı,
işçiden yeterince yararlanabilme, işyerinin faaliyet gösterme kabiliyetinin
ve verimliliğinin azalmaması hususları dikkate alınarak makul süre içindeki almış olduğu rapor gün sayısı toplanarak bildirim önelinin altı hafta aşan
süresinin belirlenmemesi gerekmektedir..
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III.SONUÇ :
4857 sayılı İş Yasası’nın 25. Maddesinde belirtilen iş sözleşmesinin
bildirimsiz ve tazminatsız fesih yolu ile sona erdirilebilmesi hükümleri
kamu düzeni ile ilgili emredici kurallar olup, işverenlerin iş disiplini sağlayabilmelerine olanak tanımaktadır. Söz konusu nedenlerin varlığı halinde
işverenler bildirimsiz fesih hakkını kullanabilecektir. Belirtilen bu hakkın
kullanılmasında mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Bildirimsiz fesih nedeninin geçerli kayıt ve belgeler ile ortaya konması, belirtilen süreler içinde de bu hakkın kullanılması uygun olacaktır.
Yönetme ve sadakat borçlarının bir sonucu olan bildirimsiz fesih hakkı
işverence mevzuat hükümlerine uygun olarak objektif iyi niyet kuralları
çerçevesinde kullanılmalı, maddi-manevi zararlar önlenebilmeli, işyeri disiplini ve otoritesi sağlanmalıdır.
4857 sayılı İş Yasası’ nın 25-I ve 25-II-g maddesinde gösterilen koşullar bağlamında haklı bir mazereti olmaksızın yapılan devamsızlıklar ile
sağlık nedenleri ile yapılan devamsızlıklarda işverenin işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.
Devamsızlık birinde haklı bir mazerete dayanmamakta, diğerinde ise haklı
bir mazerete dayanmış olsa bile yasada belirtilen durumun ( 4857–25-I.
Maddesi hükmünün) gerçekleşmesi halinde de işverene yine iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshetme hakkını tanımaktadır. Sadece
İş sözleşmesinin feshi sonucunda işçinin elde edeceği kazanımlarda farklılıklar olmaktadır. Makalemizde iki durum hakkında yasal düzenlemeler
bağlamında bilgiler verdikten sonra önemli hususlara ve uygulamada karşılaşılan veya karşılaşılabilecek sorunlara dikkate çekmeye çalıştık.
İş Hukukundaki genel prensip, işçi iddia eder, işveren ise işçinin iddiasının aksini ispatla yükümlüdür şeklindedir. Bu doğrultuda işverenlerin
işçilerin iddiaları karşısında haksız duruma düşmemeleri, haksız durumda
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bulunan işçiye yasal tazminatlarını da ödemek durumunda kalmamaları
için gerekli kayıt ve belgeleri tutmaları uygun olacaktır.
Her fesihte olduğu gibi işverenlerin Medeni Yasanın 2. maddesinde öngörülen iyi niyet ölçüleri doğrultusunda haklarını kullanmaları gerekmektedir. 4857 sayılı İş Yasası’ nın 18, 19, 20 ve 21. maddelerinde düzenlenen
ve çalışma yaşamımızda İş Güvencesi düzenlemeleri olarak bilinen hükümler doğrultusunda, verilecek mahkeme kararları ile yeni maliyetleler
ile karşı karşıya kalmamaları, istihdam etmek istemedikleri işçileri tekrar
çalıştırmak zorunda olmamaları için iş sözleşmelerinin feshinde yasal hükümler doğrultusunda hareket etmeleri, gerekli kayıt ve belgeleri tutmaları
ve yasada açıkça düzenlenmeyen ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ile
ilgili belli bir araştırma sonucunda elde edilecek doğru ve mantıklı yorumlar sonucunda hareket etmeleri yerinde olacaktır.
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İŞ KANUNU GEREĞİ KIDEM TAZMİNATINA
HAK KAZANAMAMA HALLERİ

Öz
İşçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin 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.
Kıdem tazminatı işçinin son aldığı brüt ücret üzerinden hesaplanacaktır. Her 365 günlük süre hesaplamada bir yıl olarak dikkate alınmaktadır.
Kıdem tazminatı hesabında ücret dışındaki parasal hakların son bir yılda
ödenenler toplamının 365’e bölünmesi suretiyle sonuca gidilmesi gerekir
(Yrg.9.HK:2005/467). Artan süreler ise orantı yapılarak kıdem tazminatı
hesabına yansıtılacaktır. Kıdem tazminatı niteliği itibarıyla Borçlar Kanunu,125.maddesi uyarınca 10 yıllık zaman aşımına tabidir (Özdemir,2009).
Arızi nitelikte ücret ekleri kıdem tazminatının hesabında nazara alınmaz. Örneğin fazla mesai, mamul yardımı, tahsil yardımı, işyerinde giyilmek ve kullanılmak üzere verilen iş eşyaları, primler, ücretli izin parası, çalışılan hafta tatili
ücreti, yolluk, otel ve ev gideri olarak ödenen paralar, gezici görev ödencesi,
belirli sürelerde verilen özendirme ikramiyesi (teşvik ikramiyesi), avans ödemesi gibi daimilik arz etmeyen ödemeler geniş anlamdaki ücret kavramına dâhil
olmadıkları için kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmazlar (Yrg. HGK.
2004/124).
İş Kanunu kıdem tazminatının ödenmesinde banka zorunluluğu getirmemiştir. Ancak işçiye yapılacak kıdem tazminat ödeme miktarı 8.000
TL’den fazla ise Vergi Usul Kanunu gereği yapılan ödeme kanaatimce
tevsik kapsamında mütalaa edileceğinden banka, özel finans kurumu veya
PTT aracılığıyla ödenmesi zorunludur.
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Giriş
Kıdem tazminatı işçinin iş sözleşmesinin sona eriş biçimine bağlı olarak ve işçinin çalıştığı süre dikkate alınarak ücret tutarına göre ödenen kıdem tazminatı “İş Hukukuna has, işçinin işini kaybetme olgusuna dayalı,
kıdem esası üzerine kurulu özel bir tazminat türü” şeklinde tanımlanabilir
(Özdemir,2010).
4857 sayılı İş Kanunu 120 ve geçici 6.maddesi gereği “Kıdem tazminatı
için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı
İş Kanunu 14.maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır”
hükmünü içeren yasal düzenlemede bir değişiklik olmamıştır.
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Kıdem Tazminatı
Yürürlükte bulunan mülga 1475 sayılı İş Kanunu 14.maddesi hükmüne
göre işçilerin iş sözleşmelerinin:
a. İşveren tarafından bu Kanunun 17.maddesinin II numaralı
bendinde (4857 sayılı İş Kanunu 25/II. maddesi)gösterilen sebepler dışında,
b. İşçi tarafından bu Kanunun 16.maddesi(4857 sayılı İş Kanunu 24. maddesi) uyarınca,
c. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,
d. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme
almak amacıyla;(İşçinin faydalanabilmesi için aylık veya toptan
ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. İşçinin ölümü halinde bu şart aranmaz).
e. Yaş şartı dışında diğer şartları veya yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle
feshedilmesi,
f. Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi
arzusu ile sona erdirmesi,
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Kıdem Tazminatının Ödenmesi
İşçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem
tazminatı ödenir (Yrg.9.HK:2003/16733). Bir yıldan artan süreler için de
aynı oran üzerinden ödeme yapılır.
İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden
akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne 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 iş sözleşmesi sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır.
Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez. Kıdem tazminatının hesaplanması son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı
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g. İşçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde,
İşçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin 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.
İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden
akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne 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.
Kıdem tazminatı niteliği itibarıyla Borçlar Kanunu,125.maddesi uyarınca 10 yıllık zaman aşımına tabidir (Yrg.9.HK:2003/14156).
Önceki dönem çalışmalarının kıdem tazminatı ödenerek tasfiye edilmesi
halinde aynı dönem daha sonraki hizmet süresine eklenmez ve kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz (Yrg.9.HK:2003/23602).Sonraki çalışmalar yeni bir hizmet akdi olarak kabul edilmelidir (Yrg.9.HK:2003/23630).
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hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan
günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur.
Son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas
ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan
ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.
Kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücret belirlenirken, işçinin
son bir yıl içindeki ücret ve diğer haklarının toplanarak 365’e bölünerek günlük miktarları bulunmalı ve hesaplama buna göre yapılmalıdır
(Yrg.9.HK:2006/21052).
Kıdem Tazminatına Hak Kazanılamayan Haller
1.En Az 1 Yıl Çalışma
İşçilerin iş sözleşmesi işçi yönünden haklı nedenle sona erse dahi kıdem
tazminatı alabilmesi için en az 1 yıl çalışması şarttır.1 yıldan 1 gün bile eksik
çalışma olsa kıdem tazminatına hak kazanamazlar (Yrg.9.HK:2005/4441).
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2.Evlilik ve Askerlik Belgesi İbrazı
Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmesini fesih
etmesi ve kıdem tazminatını işverenden talep etmesi gerekir. Yazılı talebinde işçi
evlendiğini belgeleyecektir, aksi halde kıdem tazminat hakkkından yararlanamaz (Yrg.9.HK:2006/18186).
İş sözleşmesini muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle sona erdiren işçide askere gideceğini belgelemek zorundadır. Aksi halde kıdem tazminat
hakkından yararlanamayacaktır.
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3.İşyeri Devri
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. Devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihin-
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4.Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Son Bulması
Türk hukukunda yargı kararları ile de açıklandığı üzere iş ilişkilerinde
asıl olan belirsiz süreli iş sözleşmeleridir. Belirli bir süre konan sözleşmeler, belirli süreli iş sözleşmeleridir. Belirli süreli iş sözleşmesinin varlığını
ileri süren taraf bunu ispat ile yükümlü tutulmuştur.
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de 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.
İşyerinin devri işverenin yönetim hakkının son aşaması olup, işyeri
devri çalışma koşullarında değişiklik anlamına da gelmez. İşyeri devri işçiye haklı nedenle fesih hakkı tanımaz (Yrg.9.HK:2008/29715).
İşyerinin önceleri gerçek kişi ya da kişilerce işletilmesinin ardından
şirketleşmeye gidilmesi halinde, bu işlem de bir tür işyeri devridir. Önceki
gerçek kişi olan işverenlerin devralan tüzel kişi ortakları olması bu devir
ilişkisini ortadan kaldırmayacaktır (Yrg.9.HK:2007/20491).
Özelleştirme işlemi sonuca kamuya ait hislerin devri de işyeri devri
olarak değerlendirilemez. Belirtilen işlemde, işyeri aynı tüzel kişilik altında faaliyetini sürdürmekte sadece kamuya ait hisselerin bir kısmı ya da tamamı el değiştirmiş olmaktadır. Bununla birlikte tamamı kamuya ait olan
bir işyerinin özelleştirme işlemi sonucu başka bir işverene geçmesi işyeri
devri olarak değerlendirilmelidir (Yrg.9.HK:2007/19682).
Devir ilişkisinde; tüzel kişi şirket olan işverenin işyerini bir gerçek
şahsa devretmesi, devralanın şirketin hissedarlarından biri olması da mümkündür. Adi ortaklardan bir ya da bazılarının hisselerini devri de sorumlulukların belirlenmesi noktasında işyeri devri olarak kabul edilmelidir
(Yrg.9.HK:2009/11809).
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Belirli süreli, diğer ifadeyle geçici çalışmalarda kararlaştırılan sürenin sonunda sözleşme bir fesih işlemine gerek olmaksızın kendiliğinden
sona ermekte ve iş sözleşmesi süreli olduğundan ihbar ve kıdem tazminatı hakkı da doğmamaktadır. Belirli süreli iş sözleşmeleri iş güvencesi kapsamı dışında olduğundan süre sonunda veya sürenin bitmesinden
önce yapılan fesihlerde işe iade davası da açılamaz. Belirtilen nedenlerle
belirli süreli çalışma işçi lehine çalışma biçimi değildir. İşçi İş Kanununun sağladığı iş güvencesinden ve tazminatlardan mahrum kalmaktadır
(Yrg.9.HK:2005/3625).
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5.İşverenin Haklı Nedenle İşten Çıkarması
İş Kanunu 25.maddesinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi belirtilmiştir.
Yasal düzenleme gereği ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller;
a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut
gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda
bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız
ihbar ve isnatlarda bulunması.
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut
işverenin başka işçisine sataşması veya 84.maddeye aykırı hareket
etmesi.
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık
yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve
bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
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Sonuç
İş Kanununa özgü, işçi yönünden çalışma yaşamının en önemli düzenlemesi olan kıdem tazminatı uygulaması devam ediyor ve kaldırılmasına
yönelik bir yasal düzenleme de henüz yoktur.
Kıdem tazminatı ile ilgili hususlar kamu düzeni ile ilgili olup hak etmeyen kimseye işverenin rızası ile de olsa kıdem tazminatı ödenemez (Yrg.9.HK:2004/8296). İstifa ve işçinin neden olmaksızın ayrılması kıdem tazminatına hak kazandırmaz (Yrg.9.HK:2005/37913).
Ücretsiz izinde geçen süreler kıdem tazminatı hesabında nazara alınamaz
(Yrg.9.HK:2006/17346).
Kıdem tazminatına iş sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekir (Yrg.9.HK:2004/3905). Devamlılık arz etmeyen arızi
ödemelerin ihbar ve kıdem tazminatlarına esas ücretlerin belirlenmesinde
nazara alınması mümkün değildir (Yrg.9.HK:2005/4541).
İşçinin işyerindeki kıdeminin bir yıldan az olması, belirli süreli iş sözleşmesinin süresinde sona ermesi, iş sözleşmesinin erkek işçi için muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle, kadın işçi için evlilik nedeniyle son bulması
durumunun ispatlanmaması, işyeri devri ile ahlak ve iyi niyet kurallarına
aykırılık nedeniyle iş sözleşmesinin son bulması durumunda kıdem tazminatına hak kazanılamayacaktır.
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g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe
dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa
herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine
hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
i) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp
da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
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EMEKLİ ŞİRKET ORTAKLARINDAN HANGİ KAYIT VE
BELGELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ
KESİLECEĞİNİN AÇIKLANMASI
Vakkas DEMİR*

* SGK Müfettişi
1 Komandite ortakların şirketteki sorumluluğu sınırsızdır. Komanditer ortaklarınki ise
sınırlıdır.
2 Anonim şirketlerin kurucu ortakları 1 Ekim 2008’den sonra herhangi bir şirkette 4/a
sigortalısı olabildikleri gibi ortağı oldukları şirketlerde de 4/a sigortalısı olabilmektedirler.

Mayıs - Haziran 2011

I- GİRİŞ:
Ülkemizdeki şirketler şahıs şirketleri (kolektif şirket, adi komandit şirket, donatma iştiraki) ve sermaye şirketleri (anonim şirket, limited şirket,
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Üstte belirttiğimiz şirketlerin bütün ortakları (sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komanditer1 ortakları hariç) 5510 sayılı yasanın
bütün hükümleriyle birlikte yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008’den önce,
1479 sayılı esnaf Bağ-Kur yasasının 24 üncü maddesinin (I) numaralı bendi kapsamında zorunlu olarak Bağ-Kur sigortalısı sayılmaktaydılar.
5510 sayılı yasanın bütün hükümleriyle birlikte yürürlük tarihi olan
1 Ekim 2008’den sonra ise, üstte saydığımız şirketlerin bütün ortakları
(sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komanditer ortakları
ile anonim şirketlerin kurucu ortakları2 hariç) 5510 sayılı kanunun 4 üncü
maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında zorunlu olarak 4/b sigortalısı sayılmışlardır.
SSK’dan, Bağ-Kur’dan veya Emekli Sandığı’ndan emekli olan kişiler,
emeklilikten sonra değişik gerekçelerle şirket ortağı olmaktadırlar. Emekli
olan kişiler şirket ortağı olurlarsa, SGK tarafından “çalışıyor” kabul edilmekte ve bu kişilerden sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesintisi yapılmaktadır.
Bu çalışmamızda, emekli şirket ortaklarına SGK tarafından çıkartıla-
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cak SGDP borcunun hangi kayıt ve belgeler esas alınarak tespit edildiği ve
bu konuya ilişkin detaylar üzerinde duracağız.

Mayıs - Haziran 2011

II- EMEKLİ ŞİRKET ORTAKLARINDAN HANGİ TARİHLER
ARASINDA SGDP KESİLMESİ GEREKTİĞİ:
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A- BAĞ-KUR’DAN EMEKLİ OLAN ŞİRKET ORTAKLARI İÇİN 1
EKİM 2008 ÖNCESİ DURUM:
Sosyal güvenlik destek primi Bağ-Kur’a ilk olarak, 08.09.1999 tarihli
ve 4447 sayılı kanunun 38 inci maddesiyle 01.10.1999’dan itibaren getirilmiştir.
Mülga 1479 sayılı yasanın 4447 sayılı kanunun 38 inci maddesiyle değişik ek 20 nci maddesinin konumuzla ilgili hükümleri; “Bu Kanuna göre
yaşlılık aylığı bağlananlardan, 24 üncü maddenin (I) numaralı bendinde
belirtilen çalışmalarına devam edenlerin veya daha sonra çalışmaya başlayanların,… aylıklarından,… % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi
kesilir.” şeklindedir.
Üstteki madde metni hükümlerine göre, Bağ-Kur’dan yaşlılık aylığı
(malûllük aylığı değil) alan şirket ortaklarının emekli aylıklarından 1 Ekim
1999’dan başlayarak SGDP kesilmesi gerekmektedir.
Bağ-Kur’dan emekli (yaşlılık aylığı) olanlardan SGDP kesilmesiyle
ilgili hükümleri düzenleyen ek 20 nci maddenin ilk fıkrası, 02.08.2003 tarihli ve 4956 sayılı yasanın 44 üncü maddesiyle değiştirilerek konumuzla
ilgili kısmı; “Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananlardan, ticari kazanç
veya serbest meslek kazancı dolaysıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefiyeti devam edenlerden…% 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir.” şeklini almıştır.
Üstteki madde metni hükümlerine göre, Bağ-Kur tarafından yaşlılık
aylığı bağlanan kişilerden yalnızca gelir vergisi mükellefi olanlardan
SGDP kesileceği hüküm altına alınmıştır. Madde metninde, 24 üncü maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen çalışmaların tamamından (vergi
mükellefileri, vergiden muaf meslekler, şirket ortakları) SGDP kesileceği
hüküm altına alınmamıştır.
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Bu nedenle, Bağ-Kur’dan yaşlılık aylığı alan şirket ortaklarından
01.10.1999’dan başlayarak SGDP kesintisi yapılmalı, yapılan bu kesinti 02.08.2003 tarihi itibariyle sona erdirilmelidir.
Bağ-Kur’dan emekli (yaşlılık aylığı) olanlardan SGDP kesilmesiyle
ilgili hükümleri düzenleyen ek 20 nci maddenin ilk fıkrasının birinci cümlesi, 22.01.2004 tarihli ve 5073 sayılı yasanın 15 inci maddesiyle ikinci
kez değiştirilerek, maddenin konumuzla ilgili kısmı; “Bu Kanuna göre
yaşlılık aylığı bağlananlardan, 24 üncü maddenin (I) numaralı bendinde
belirtilen çalışmalarına devam edenlerin veya daha sonra çalışmaya başlayanların,… aylıklarından,… % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi
kesilir.” şeklini almıştır.
Üstteki madde metni hükümlerine göre, Bağ-Kur’dan yaşlılık aylığı
alan şirket ortaklarından 28.01.2004 tarihinden3 başlamak üzere, SGDP
kesileceği bir kez daha hükme bağlanmıştır.
Özetle, Bağ-Kur’dan yaşlılık aylığı alan şirket ortaklarından SGDP
kesilmeye ilk olarak 01.10.1999’da başlanılıp, 02.08.2003’de sona erdirilmesi ve 28.01.2004’de yeniden başlatılması gerekmektedir. Ancak, günümüz SGK uygulamalarında üstteki kanun hükümleri göz ardı edilerek, 02.08.2003-28.01.2004 tarihleri arasındaki yaklaşık 6 aylık ara
devrede de SGDP kesintisi otomatikman yapılmaktadır.
Bağ-Kur’dan yaşlılık aylığı alan emekli şirket ortaklarından SGDP
kesilmesiyle ilgili 22.01.2004 tarihinde yapılan son düzenleme, 1 Ekim
2008’e kadar başka hiç bir değişikliğe uğramadan Bağ-Kur tarafından uygulanmıştır.

3 Ek 20 nci maddenin birinci fıkrası birinci cümlesi 28.01.2004’te yürürlüğe girdiği için
bu tarih esas alınmıştır.
4 2926 sayılı yasa kapsamından malûllük ve yaşlılık aylığı alan kişiler de aynen diğer
sosyal güvenlik kuruluşlarından (SSK, Emekli Sandığı) aylık alanlar gibi kabul edilmektedirler.

Mayıs - Haziran 2011

B- SSK VE EMEKLİ SANDIĞI’NDAN EMEKLİ OLAN ŞİRKET
ORTAKLARI İÇİN 1 EKİM 2008 ÖNCESİ DURUM:
SSK veya Emekli Sandığı’ndan4 malûllük veya yaşlılık aylığı almak
suretiyle emekli olan şirket ortaklarından SGDP kesilmeye ilk olarak,
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Mayıs - Haziran 2011

28.01.2004 tarihinden itibaren başlanmıştır. 22.01.2004 tarihli ve 5073
sayılı yasanın 15 inci maddesinin mülga 1479 sayılı yasanın ek 20 inci maddesine eklediği üçüncü fıkranın konumuzla ilgili kısımları; “Diğer sosyal
güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, 24
üncü maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen çalışmaya başlayanlar,…
bu Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen onikinci gelir basamağının
%10’u oranında sosyal güvenlik destek primi öderler.” şeklindedir.
SSK’dan veya Emekli Sandığı’ndan malûllük veya yaşlılık aylığı
alan emekli şirket ortaklarından SGDP kesilmesi konusunda 28.01.2004
tarihinde getirilen uygulama, başka hiç bir değişiklik olmadan 1 Ekim
2008’e kadar Bağ-Kur tarafından aynen devam ettirilmiştir.
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C- BAĞ-KUR, SSK VE EMEKLİ SANDIĞI’NDAN EMEKLİ OLAN
ŞİRKET ORTAKLARI İÇİN 1 EKİM 2008 SONRASI DURUM:
5510 sayılı kanunun bütün hükümleriyle birlikte yürürlük tarihi olan
1 Ekim 2008’den itibaren; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan
(kurucu ortakları değil) ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketlerin komandite (komanditer ortak değil) ortakları ile diğer şirket ve
donatma iştiraklerinin tüm ortakları, 5510 sayılı yasanın 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında, zorunlu olarak 4/b sigortalısı sayılmışlardır.
1 Ekim 2008’den önce Bağ-Kur’dan, SSK’dan veya Emekli Sandığı’ndan
yaşlılık veya malûllük aylığı almak suretiyle emekli olduktan sonra, üstte
belirttiğimiz şirket ortaklığı devam eden kişilerden 1 Ekim 2008’den sonra
da SGDP kesintisi yapılması gerekmektedir.
1 Ekim 2008’den sonra ilk defa 5510 sayılı yasa kapsamında sigortalı olup ta yaşlılık aylığı almak suretiyle emekli olduktan sonra, üstte
belirttiğimiz şirketlere ortak olan kişilerden de SGDP kesintisi yapılması
gerekmektedir. Ancak, 1 Ekim 2008’den sonra ilk defa sigortalı olduktan
sonra malûllük aylığı alarak emekli olan kişiler emeklilikten sonra çalışmaya başladıklarında aylıkları kesildiğinden, bu durumda olanlar 1 Ekim
2008’den sonra SGDP’li olarak çalışamazlar.
Anonim şirketlerin kurucu ortakları 1 Ekim 2008’den sonra 4/b sigortalısı sayılmadıkları için, 1 Ekim 2008’den önce Bağ-Kur’dan, SSK’dan
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veya Emekli Sandığı’ndan emekli olup ta herhangi bir anonim şirketin kurucu ortağı oldukları için SGDP kesintisi yapılan kişiler, eğer anonim şirkette yalnızca kurucu ortak olup ta yönetim kurulu üyelikleri yoksa,
bu kişilerden 1 Ekim 2008’den sonra SGDP kesilmemesi gerekmektedir.5

5 Bu paragraftaki bilgiler SGK’nın 2009/37 sayılı genelgesinin 5.7.1 başlıklı bölümünde
aynen vardır.
6 SGDP borçları birikmiş olan Bağ-Kur’luların geriye doğru SGDP borçları emekli aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilirken, emekli aylıklarının en fazla dörtte birine
tekabül eden tutarı oranında her ay kesinti yapılabilmektedir.

Mayıs - Haziran 2011

III- EMEKLİ ŞİRKET ORTAKLARINDAN YAPILACAK SGDP
KESİNTİSİNİN MİKTARI:
T.C. Emekli Sandığı, SSK ve mülga 2926 sayılı yasa kapsamından
emekli (malûllük veya yaşlılık aylığı) olup, emeklilikten sonra yazımızın
üstteki bölümlerinde belirttiğimiz şirket ortağı olanların 1 Ekim 2008’e
kadarki (1 Ekim 2008’den önceki) SGDP borçları, emekli aylıklarından kesilmeyip şahısların SGK’ya gelerek müracaatta bulunmaları
halinde tespiti yapılıp tahsil edilmektedir. 1 Ekim 2008’den sonraki
SGDP borçları ise, SGK tarafından emekli aylıklarından re’sen kesilmektedir.
1 Ekim 2008’den önce Bağ-Kur’dan (1479 sayılı yasadan) yaşlılık aylığı alarak emekli olan şirket ortaklarının, gerek 1 Ekim 2008 öncesi SGDP
borçları, gerekse 1 Ekim 2008 sonrası SGDP borçları emekli aylıklarından kesilmektedir.6
Bağ-Kur’dan (1479 sayılı yasadan) emekli (yaşlılık aylığı) olup,
emeklilikten sonra şirket ortağı olanlardan 1 Ekim 2008’e kadar kesilmesi
gereken aylık SGDP miktarı, aldıkları emekli aylığı miktarının yüzde 10’u
tutarındaydı. Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından (eski SSK, mülga 2926
sayılı Bağ-Kur veya Emekli Sandığı) malûllük veya yaşlılık aylığı alıp,
emeklilikten sonra şirket ortağı olarak çalışanlardan 1 Ekim 2008’e kadarki
SGDP borçlarının aylık miktarı ise, 12 nci gelir basamağının yüzde 10’u
tutarındaydı. 12 nci gelir basamağının yüzde 10’u yıllara göre şu tutarlara;
01.09.2003-31.12.2003 devresi için 43.506.930 TL, 01.01.2004-03.12.2004
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devresi için 52.208.316 TL, 01.01.2005-31.12.2005 devresi için 57.429.48
TL, 01.01.2006-31.12.2006 devresi için 62,40 YTL, 01.01.2007-30.06.2007
devresi için 66,11 YTL, 01.07.2007-31.12.2007 devresi için 68,75 YTL ve
01.01.2008-30.06.2008 devresi için 71,50 YTL’ye tekabül etmektedir.
Gerek 1479 sayılı esnaf Bağ-Kur yasası kapsamından, gerekse eski
SSK, mülga 2926 sayılı Bağ-Kur yasası veya Emekli Sandığı kapsamından
1 Ekim 2008’den önce emekli (malûllük veya yaşlılık aylığı) olduktan
sonra 1 Ekim 2008’den sonra üstte belirttiğimiz şirketlere ortaklığı devam
eden kişilerden kesilecek SGDP miktarı, almakta oldukları aylıklarının
2008 yılında % 12’si, 2009 yılında % 13’ü, 2010 yılında % 14’ü ve 2011
yılı ile müteakip yıllarda da % 15’i oranındadır.

Mayıs - Haziran 2011

IV- EMEKLİ ŞİRKET ORTAKLARINDAN HANGİ KAYIT VE
BELGELERE GÖRE SGDP KESİLECEĞİ:
Şirket ortaklarından hangi kayıt ve belgelere göre SGDP kesileceğini,
şirket ortaklarının hangi kayıt ve belgelere göre sigortalı olarak kabul
edildikleri hususu belirlemektedir. Buna dair açıklamalarımız aşağıda yer
almaktadır.
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A- ŞAHIS ŞİRKETİ ORTAKLARININ DURUMU:
Şahıs şirketi ortaklarının Bağ-Kur sigortalılık süreleri, 1 Ekim 2008’den
önce vergi, ticaret sicil ile ticaret ve sanayi odasındaki kayıtlara göre
tespit edilmekteydi. 1 Ekim 2008’den sonra ilk defa şahıs şirketi ortaklığından dolayı 4/b sigortalısı olacaklarda ise, sigortalılığa esas kayıt olarak
yalnızca vergi mükellefiyet kayıtları esas alınmaya başlanmıştır.
Emekli şahıs şirketi ortaklarından hangi kayıt ve belgelere göre SGDP
kesilmesi gerektiği aşağıda maddeler halinde izah edilmiştir.
1) Bağ-Kur’a girişi 04.10.2000’den önce olan, 1 Ekim 2008’den önceki
herhangi bir tarihte emekliye ayrılan şahıs şirketi ortağının 04.10.2000’den
önce başlayan vergi, ticaret sicil ile ticaret ve sanayi odasındaki kaydından
hangisi daha geç sona eriyorsa, o tarihe kadar SGDP kesilmesi gerekmektedir;
Örnek olarak, 15.10.1996’da emekli olan kolektif şirket ortağı Bay
A’nın; 01.11.1989 tarihinde başlayıp, 14.03.2007’de sona eren vergi kay-

dı, 05.11.1991’de başlayıp 15.08.2007’de sona eren ticaret sicil kaydı,
20.11.1991’de başlayıp 05.01.2008’de sona eren ticaret veya sanayi odası
kaydı bulunmaktadır. Emekli şahıs şirketi ortağı Bay A’nın sigortalılığa
esas üyelik kayıtlarından en geç sona ereni ticaret ve sanayi odası kaydı
olduğu için, en fazla 05.01.2008’e kadar SGDP kesilmesi gerekecektir.
2) Şahıs şirketi ortaklarına ticaret ve sanayi odası kaydına göre en fazla
1 Ekim 2008’e kadar hizmet verildiği için, 1 Ekim 2008’den sonra devam
eden ticaret ve sanayi odası kayıtlarına göre en fazla 1 Ekim 2008’e kadar
SGDP kesilmesi gerekmektedir;7
Örnek olarak, 2000 yılında Bağ-Kur’dan emekli olan Bay B’nin;
01.10.1990’da başlayıp, 14.03.2007’de sona eren vergi kaydı, 07.12.1990’da
başlayıp 15.08.2007’de sona eren ticaret sicil kaydı, 20.11.1991’de başlayıp
05.01.2010’da sona eren ticaret veya sanayi odası kaydı bulunmaktadır.
Bu bilgilere göre, emekli şahıs şirketi ortağı Bay B’nin sigortalılığa esas
üyelik kayıtlarından en geç sona ereni ticaret ve sanayi odası kaydı olmasına rağmen, kendisinden en fazla 01.10.2008’e kadar SGDP kesilecektir.
3) Şahıs şirketi ortaklarının Bağ-Kur’a tescili 04.10.2000’den önce
olsa bile ticaret ve sanayi odası kaydı başlangıcı 04.10.2000’den sonra ise,
04.10.2000’den sonra bu kayıt sigortalılıkta esas alınmadığı için, bu kayda
göre SGDP kesintisi de yapılmaması gerekmektedir;
Örnek olarak, 2003 yılında Bağ-Kur’dan emekli olan Bay C’nin;
10.10.1985’te başlayıp, 14.03.2004’de sona eren vergi kaydı, 07.10.1986’da
başlayıp 15.08.2005’de sona eren ticaret sicil kaydı, 20.08.2001’de başlayıp 05.01.2010’da sona eren ticaret veya sanayi odası kaydı bulunmaktadır. Bu bilgilere göre, emekli şahıs şirketi ortağı Bay C’nin sigortalılığa
esas ticaret ve sanayi odasındaki kaydı 04.10.2000’den sonra başladığı için
bu kayda göre SGDP kesilemez. Bay C’den en geç 15.08.2005’e kadar
SGDP kesilmesi gerekmektedir.
4) Bağ-Kur’a tescili 04.10.2000’den sonra olan emekli şirket ortaklarından yalnızca ticaret sicil ve vergi kaydına göre SGDP kesilmekte olup
ticaret ve sanayi odası kayıtlarına göre SGDP kesilmemesi gerekmektedir;
7 Bu paragrafta yer alan bilgiler SGK’nın 2009/37 sayılı genelgesinin 3.2.3.10 başlıklı
bölümünde aynen mevcuttur.
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Örnek olarak, 2002 yılında Bağ-Kur’a girişi olan ve 2007’de BağKur’dan emekli olan Bay D’nin; 12.10.2002’te başlayıp, 09.06.2007’da
sona eren vergi kaydı, 15.10.2002’de başlayıp 10.09.2007’de sona eren
ticaret sicil kaydı, 17.10.2002’de başlayıp 05.08.2008’de sona eren ticaret
veya sanayi odası kaydı bulunmaktadır. Bu bilgilere göre, emekli şahıs
şirketi ortağı Bay D’nin Bağ-Kur girişi 04.10.2000’den sonra olduğundan
ticaret ve sanayi odası kaydına göre SGDP kesilemez. Bay D’nin sigortalılığa esas kayıt türlerinden en geç sona ereni 10.09.2007 tarihli ticaret sicil
kaydı olduğu için en fazla bu tarihte kadar SGDP kesilmesi gerekecektir.
5) 01.10.2008’den önce Bağ-Kur’lu olup ta 01.10.2008’den sonra
emekli olan şahıs şirketi ortaklarından ticaret sicil ve vergi kaydına göre
SGDP kesilmesi gerekmektedir;
Örnek olarak, 2006 yılında Bağ-Kur’dan emekli olan kolektif şirket
ortağı Bay E’nin 2007 yılında vergi kaydı, 2011 yılında da ticaret sicil kaydı sona ermiştir. Bay E’nin şirketteki ortaklığı devam etmekte olup hisse
devri durumu olmamıştır. Bu durumda Bay E’den SGK tarafından 2011
yılına kadar SGDP kesilmesi gerekmektedir.
6) 01.10.2008’den sonra 4/b sigortalısı olup 01.10.2008’den sonra
emekli olan şahıs şirketi ortaklarından yalnızca vergi kaydına göre SGDP
kesilmesi gerekmektedir;
1 Ekim 2008’den sonra şahıs şirketi ortaklarının sigortalılıklarında yalnızca vergi kayıtları esas alındığı için, 1 Ekim 2008’den sonra ilk defa sigortalı olduktan sonra emekli olan şahıs şirketi ortaklarının yalnızca vergi
kayıtları devam ediyorsa SGDP kesilmesi gerekmektedir.

Mayıs - Haziran 2011

B- SERMAYE ŞİRKETİ ORTAKLARININ DURUMU:
Sermaye şirketi ortaklarından hangi kayıt ve belgelere göre SGDP kesileceği hususu açıklanırken, uygulamada en çok karşılaşılan limited şirketler ve anonim şirketlerin durumu ele alınacaktır.
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BA- Emekli Limited Şirket Ortaklarından Hangi Kayıt ve Belgeye
Göre SGDP Kesileceği:
1) Emekli limited şirket ortaklarının ticaret sicildeki kayıtları devam
ettiği sürece hem 1 Ekim 2008’den önce hem 1 Ekim 2008’den sonra
SGDP kesilmesi gerekmektedir.
2) Limited şirket ortaklarının sigortalılıklarında ticaret ve sanayi odası
kayıtları dikkate alınmadığından bu kayıtlara göre emekli limited şirket
ortaklarından SGDP kesilmemesi gerekmektedir.
3) Hissesini devreden emekli limited şirket ortağından ortaklar kurulu
karar tarihi itibariyle SGDP kesintisinin sona ermesi gerekir.
4) Limited şirketler kurumlar vergisi mükellefi olduklarından ve söz
konusu vergi kaydının ortakların şahıslarıyla ilgisi olmadığından limited
şirketlerin vergi mükellefiyet kayıtlarına göre SGDP kesintisi yapılmaması gerekir.
5) Limited şirketteki hissesini devreden kişilerin ticaret sicildeki kayıtları devam etse bile ortaklar kurulu karar tarihi itibariyle SGDP kesintilerinin sona ermesi gerekmektedir.8
6) Hakkında mahkeme tarafından iflas açılmış olan herhangi bir limited şirketin emekli olan ortağı, SGK’dan talep ederse mahkemece iflasın
açılmasına karar verilen tarihe kadar SGDP kesilir. Buna yönelik bir talebin olmaması halinde, emekli şirket ortağından mahkemece iflasın kapatılmasına karar verilen tarihe kadar SGDP kesilir.
7) Hakkında tasfiyenin açılmasına mahkemece karar verilen bir limited
şirketin emekli ortağı, SGK’dan talep ederse, mahkeme tarafından tasfiyenin açılmasına karar verilen tarihe kadar SGDP kesilir. Hakkında tasfiyeye
başlanılmasına şirketin ortaklar kurulu tarafından karar verilen bir limited
şirketin ortağından, tasfiyenin başlamasına şirketin ortaklar kurulunca karar verilen tarihe kadar SGDP kesilir. Münfesih duruma düşen bir limited
şirketin emekli ortağı SGK’ya talepte bulunursa, şirketin münfesih duruma
düştüğü tarihe kadar SGDP kesilir. Emekli şirket ortağının SGK’dan böyle
bir talebi yoksa, tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğuna tescil
edildiği tarihe kadar SGDP kesilmesi gerekir.
8

Bu ifademizi, SGK’nın 2009/37 sayılı genelgesinin 3.5.3. başlıklı bölümü teyit etmektedir.
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BB- Emekli Anonim Şirket Ortaklarından Hangi Kayıt ve Belgeye
Göre SGDP Kesileceği:
1) Anonim şirketlerin kurucu ortakları 1 Ekim 2008’den sonra 4/b sigortalısı sayılmadığından bu kişilerden ancak 1 Ekim 2008’e kadar SGDP
kesintisi yapılabilir.
2) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan
ortaklarının sigortalılıkları, genel kurul tutanağına veya ticaret sicil kayıtlarına istinaden yapıldığı için, emekli anonim şirket kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortaklarından 1 Ekim 2008’e kadar ticaret sicildeki
kayıtları devam ettiği sürece SGDP kesilmesi gerekmektedir.
3) Anonim şirketlerin hissedar ortakları Bağ-Kur (4/b) sigortalısı sayılmadıkları için bu kişilerden kesinlikle SGDP kesintisi yapılmaması gerekmektedir.
4) Anonim şirketin yönetim kurulu üyesi olan bir kişi aynı zamanda
şirketteki hissesini de devretmişse, yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığı
tarih ticaret siciline ne zaman işlenilmişse o tarih itibariyle 5510 sayılı
kanun kapsamındaki sigortalılığı sona erdirildiğinden, bu durumdaki bir
emekli yönetim kurulu üyesinden de sigortalılığının sona erdirildiği tarih
itibariyle SGDP kesintisinin sona erdirilmesi gerekmektedir. SGK tarafından bu kişilerden hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı, ticaret
sicil gazetesi, hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesi
ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretleri hisse devrinin gerçek olup olmadığı için istenilmektedir.
5) Anonim şirketteki yönetim kurulu üyesinin 5510 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılığı, şirketteki pay sahipliğinden değil yönetim kurulu üyeliği görev ve sıfatından dolayı olduğundan, SGDP kesintileri görev
veya sıfatın devam edip etmemesine göre belirlenmektedir.
6) Anonim şirketler kurumlar vergisi mükellefi olduklarından ve söz
konusu vergi kaydının şirket ortaklarının şahıslarıyla ilgisi olmadığından,
limited şirketlerin vergi mükellefiyet kayıtlarına göre SGDP kesintisi yapılmaması gerekir.
7) İflas, tasfiye ve münfesih durumdaki anonim şirketin yönetim kurulu üyelerinden hangi koşullarda SGDP kesileceği, limited şirket ortaklarıyla aynı olduğundan yazımızda mükerrerliğe yer vermemek için yeniden
izahı yapılmamıştır.
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Son bir husus ile yazımızı noktalayalım. Şöyle ki; eğer bir limited
şirket veya anonim şirket pasif halde ise, yani şirketin faaliyetleri devam etmeyip sadece ismi resmi kayıtlar üzerinde var ise, bu durumdaki şirketin emekli ortaklarından da, ticaret sicil kayıtları devam ettiği
müddetçe SGK tarafından SDGP kesintisi yapılmaktadır.
V- SONUÇ:
Bu makale çalışmamızda, emekli olan şirket ortaklarından hangi koşullarda, hangi kayıt ve belgelere göre sosyal güvenlik destek primi kesileceğine ilişkin açıklamalarda bulunduk. Bu makale çalışmasında yer alan
açıklama ve izahlar, kendi bireysel çalışmalarımız ile SGK İl Müdürlüklerinin yaptıkları uygulamaları içermektedir.
Emekli şirket ortaklarından hangi kayıt ve belgelere göre SGDP kesileceği hususunda günümüz itibariyle SGK’da net şekilde uygulama birliği
bulunmamaktadır.
Bu konuda SGK merkez teşkilatının uygulama birliğini sağlayıcı bir
düzenleme yapıp bir an önce taşradaki il müdürlüklerine talimat veya genelge olarak göndermesi gerektiğini düşünüyoruz.
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MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK
PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ
KANUNU’NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN
UYGULANMASI SORUNU
Selahattin BAYRAM*

II- ÖZETLE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 18
inci maddesinde geçici iş göremezlik ödeneği düzenlenmiştir.
Söz konusu madde incelendiğinde;
• Kurumca yetkilendirilmiş hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınması,
• İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan
sigortalıya her gün için,
*

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi
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I- GİRİŞ
4857 sayılı İş Kanunu’nun 48 inci maddesinde; “ İşçilere geçici iş
göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik
süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden
ödenir.
Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu
tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir.” hükmü ve 49 uncu maddesinde; “ … Hasta,
izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak
ödenen aylık ücretli işçilere 46, 47 ve 48 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir günlük ücreti ödenir.”
hükmü öngörülmüştür. Söz konusu hükümlerin maktu aylık alan sosyal
güvenlik destek pimine göre çalışanlarda uygulanması usulünü yazımızda
değerlendireceğiz.
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• 4/a bendi kapsamında olanlar ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle
iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi
bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden
başlamak üzere her gün için,
• 4 üncü maddenin a bendi ile b bendinde belirtilen muhtarlar ile
aynı bendin 1, 2 ve 4 numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı
kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90
gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan
önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde
ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave
edilerek çalışmadığı her gün için,
• 4 üncü maddenin birinci fıkrasının a bendi ile b bendinde belirtilen
muhtarlar ile aynı bendin 1, 2 ve 4 numaralı alt bentleri kapsamındaki
sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen
süreler için, geçici iş göremezlik ödeneği ödendiği,
• İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı
halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde 17 nci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancın yarısının,
ayaktan tedavilerde ise üçte ikisinin ödeneceği, hususları anlaşılmaktadır.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin ( 12/05/2010-27579 RG) 38
inci maddesinde; “ Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya
sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışmama halidir.
Geçici iş göremezlik ödeneği, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve
analık hallerinde Kanunda belirtilen geçici iş göremezlik sürelerinde verilen ödenektir.” hükmü öngörülmüştür.
Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesine dair usul ve esaslar belirtilmiştir.

III- ÖZETLE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ
Sosyal Güvenlik Destek Primi ile ilgili düzenlemeler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 30 uncu ve geçici
14 üncü maddelerinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 58, 108
ve geçici 18 inci maddelerinde düzenlenmiş, ayrıca, 28/09/2008 tarih ve
27011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
Maddesinin Birinci Fıkrasının a ve b Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar
ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğin bazı kısımlarında
da konudan bahsedilmektedir.
01/10/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Destek Primi uygulaması açısından 01/10/2008 tarihi ve sonrasında
ilk defa sigortalı olanlar yönünden ayrı bir düzenleme, 01/10/2008 tarihinden önce sigortalı olanlar için ise ayrı bir düzenleme olmak üzere yeni bir
sistem getirilmiştir.
01/10/2008 tarihi ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar açısından (4/b
kapsamında kendi adına/bağımsız çalışacaklar dışında) sosyal güvenlik
destek primi uygulaması sona erdirilmiş olup, 01/10/2008 tarihi ve sonrasında ilk defa sigortalı olacaklardan yaşlılık aylığı almakta iken tekrar
çalışmaya başlayanların ( 4/b kapsamındakiler hariç ) aylıkları kesilecek
ve normal sigortalılar gibi tüm sigorta kollarına tabi tutulacaklardır.
01/10/2008 tarihinden önce sigortalı olup da 4/a kapsamında çalışanlar
için %30 olan sosyal güvenlik destek primi oranı, 01/10/2008 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere, işyerinin tehlike sınıf ve koduna göre %1
ila %6,5 arasında değişen oranda kısa vadeli sigorta kolları ( İş Kazası
ve Meslek Hastalıkları) primi eklenecek şekilde artırılmıştır. Dolayısıyla,
bunlardan prime esas kazançlarının % 31’i ile % 36,5’u oranında sosyal
güvenlik destek primi alınacaktır. Daha önceden olduğu gibi bu % 30’luk
kısmın % 7,5’u sigortalı hissesi, kalanının tamamı ise işveren hissesidir.
İşveren sigortalı hissesine düşen payı sigortalının ücretinden/aylığından
keserek kendi hissesine düşen kısmı da ekleyip SGK’ya ödeyecektir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
30 uncu maddesinde, 01/10/2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan
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kişilerden yaşlılık (emeklilik) aylığı almakta iken 4/b (Bağ-Kur) kapsamında (kendi adına ve hesabına) çalışanlardan almakta oldukları aylıklarının % 15’i oranında sosyal güvenlik destek primi kesileceği belirtilmiş,
aynı Kanunun Geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
ise kademeli bir geçiş öngörülmüş, bu doğrultuda sosyal güvenlik destek
primi oranı 01/10/2008 – 31/12/2008 tarihleri arasında % 12, 01/01/2009
– 31/12/2009 tarihleri % 13, 01/01/2010 – 31/12/2010 tarihleri arasında
% 14 olarak uygulanmıştı. Bu şekilde uygulanan kademeli geçiş süreci
31/12/2010 tarihinde tamamlandı ve yaşlılık (emekli) aylığı almakta iken
4/b kapsamında çalışanlardan 01/01/2011 tarihinden itibaren % 15 aylıklarının oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecek, artık Kanunda
herhangi bir değişiklik yapılmadıkça bu % 15’lik kesinti oranı bu şekilde
kalacaktır. Ayrıca yaşlılık/emeklilik aylığından kesilecek olan bu tutar, 4/b
kapsamındaki sigortalılara ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamayacaktır.
01/10/2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlarda 4/b kapsamında çalışmaya başlayanlar ( tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışanlar hariç) için, 01/01/2011 tarihinden itibaren %15 oranında sosyal güvenlik destek primi ödenmekte olan aylıklarından kesilir,
bunlardan ayrıca kısa vadeli sigorta kolları alınmayacağından kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar ( iş kazası ve meslek hastalığı
halinde geçici iş göremezlik ödeneği ya da sürekli iş göremezlik geliri,
hastalık ve analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi gibi )
yapılmayacaktır.
01/10/2008 tarihinden önce sigortalı olanlardan yaşlılık aylığı almakta iken 4/a kapsamında çalışmaya başlayanlardan alınan sosyal güvenlik
destek primi %31 ila %36,5 arasında olup, sosyal güvenlik destek primi
ödenmiş ya da bildirilmiş süreler, Kanuna göre sigortalılık süresinden
sayılmayacak, hizmet birleştirmesi kapsamına girmeyecek, bu primlerle
ilgili olarak toptan ödeme yapılmayacak, ancak iş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalı bu sigorta kolunun sağladığı gerekli yardımlardan
yararlanacaktır.

IV- MAKTU AYLIKLA İŞÇİ ÜCRETİNİN ÖDENMESİ
4857 sayılı İş Kanunu’nun 32 nci maddesinde özetle;
* Ücretin bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler
tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olduğu,
* Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın kural olarak Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına
ödeneceği,
* Emre muharrer senetle ( bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı
temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret
ödemesi yapılamayacağı,
* Ücretin en geç ayda bir ödeneceği, iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresinin bir haftaya kadar indirilebileceği,
hususları öngörülmektedir.
Mer-i İş Kanunu’nun 49 uncu maddesinin son fıkrasında aylık ücretli işçiden söz edilmekle birlikte kanunda açıkça tanımlanmamıştır. Aylık
ücrete öğretide maktu aylık da denilmektedir. ( CANİKLİOĞLU, s.130)
Aylık (maktu ) ücret ile ödeme şeklinin ayda bir olması karıştırılmamalıdır.
Maktu ücret (Aylık Ücret)’den 4857 sayılı İş Kanununun 49. maddesinin
4. fıkrasında bahsedilmekle birlikte açıkça tanımlanmamıştır. Ancak, en
önemli özelliği, işçinin istirahatlı ya da izinli olduğu ve hatta diğer herhangi bir nedenle işine devam edemediği durumlarda bile çalışanın ücretinden
hiçbir kesinti yapılmaması, çalışana aylığının noksansız olarak ödenmesidir. Bu ücret sistemi istisnadır. Asıl olan saatlik, günlük, haftalık ve aylık
zaman dilimlerine göre çalışmak ve ücreti de ayda bir almaktır. İş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde açık bir hükmün bulunmaması halinde
maktu ücret ödendiğini iddia eden ispatla yükümlüdür. Maktu ücrette ilgili
ayın uzunluğu önemli olmayıp, 30 gün üzerinden çalışana ödeme yapılmaktadır. Yargıtay 9.HD.30.10.2001, 14351/16856 sayılı kararında davacı
işçinin 31 gün çeken aylarda kendisine 30 gün üzerinden ücret ödendiğini,
buna göre bir günün eksik hesaplandığını yani ödenmediğini ileri sürerek
alacak talebinde bulunması üzerine, Yargıtay taraflar arasında düzenlenmiş
yazılı bir hizmet akdinin mevcut olmadığı, ücret bordrolarından ücretin
günlük yada haftalık ödendiği sonucunun çıkarılamadığı, bordroların aylık
düzenlendiği, bu durumunda ücretlerin aylık ödendiği ve aylık miktarları-
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nın maktu olduğu, bazı ayların 30 bazı ayların 31 ve bazı aylarında daha az
günden oluşabileceği, bu bakımdan 31 gün çeken aylar için bir gün eksik
ücret ödendiği sonucuna varılamayacağına karar vermiştir.
Maktu ücret (Aylık Ücret)’den 4857 sayılı İş Kanununun 49. maddesinin 4.
fıkrasında bahsedilmekle birlikte açıkça tanımlanmamıştır. Ancak, en önemli
özelliği, işçinin istirahatlı ya da izinli olduğu ve hatta diğer herhangi bir nedenle işine devam edemediği durumlarda bile çalışanın ücretinden hiçbir kesinti
yapılmaması, çalışana aylığının noksansız olarak ödenmesidir. Bu ücret sistemi istisnadır. Asıl olan saatlik, günlük, haftalık ve aylık zaman dilimlerine göre
çalışmak ve ücreti de ayda bir almaktır. İş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde açık bir hükmün bulunmaması halinde maktu ücret ödendiğini iddia
eden ispatla yükümlüdür. Maktu ücrette ilgili ayın uzunluğu önemli olmayıp,
30 gün üzerinden çalışana ödeme yapılmaktadır. Yargıtay 9.HD.30.10.2001,
14351/16856 sayılı kararında davacı işçinin 31 gün çeken aylarda kendisine
30 gün üzerinden ücret ödendiğini, buna göre bir günün eksik hesaplandığını
yani ödenmediğini ileri sürerek alacak talebinde bulunması üzerine, Yargıtay
taraflar arasında düzenlenmiş yazılı bir hizmet akdinin mevcut olmadığı, ücret
bordrolarından ücretin günlük yada haftalık ödendiği sonucunun çıkarılamadığı, bordroların aylık düzenlendiği, bu durumunda ücretlerin aylık ödendiği
ve aylık miktarlarının maktu olduğu, bazı ayların 30 bazı ayların 31 ve bazı
aylarında daha az günden oluşabileceği, bu bakımdan 31 gün çeken aylar için
bir gün eksik ücret ödendiği sonucuna varılamayacağına karar vermiştir.
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V- MAKTU (AYLIK) ÜCRET ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ
KANUNU’NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu’nun
18 inci maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 38 ve 40 ıncı
maddelerinde geçici iş göremezlik ödeneği ile ilgili esas ve usuller belirtilmiştir.
Sosyal Güvenlik Destek Primi ile ilgili düzenlemeler ise, 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 30 uncu ve geçici
14 üncü maddelerinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 58, 108

ve geçici 18 inci maddelerinde düzenlenmiş, ayrıca, 28/09/2008 tarih ve
27011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
Maddesinin Birinci Fıkrasının a ve b Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar
ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğin bazı kısımlarında
da konudan bahsedilmektedir.
01/10/2008 tarihinden önce sigortalı olup da 4/a kapsamında çalışanlar
için %30 olan sosyal güvenlik destek primi oranı, 01/10/2008 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere, işyerinin tehlike sınıf ve koduna göre %1
ila %6,5 arasında değişen oranda kısa vadeli sigorta kolları ( İş Kazası
ve Meslek Hastalıkları) primi eklenecek şekilde artırılmıştır. Dolayısıyla,
bunlardan prime esas kazançlarının % 31’i ile % 36,5’u oranında sosyal
güvenlik destek primi alınacaktır. Daha önceden olduğu gibi bu % 30’luk
kısmın % 7,5’u sigortalı hissesi, kalanının tamamı ise işveren hissesidir.
İşveren sigortalı hissesine düşen payı sigortalının ücretinden/aylığından
keserek kendi hissesine düşen kısmı da ekleyip SGK’ya ödeyecektir.
01/10/2008 tarihinden önce sigortalı olanlardan yaşlılık aylığı almakta iken 4/a kapsamında çalışmaya başlayanlardan alınan sosyal güvenlik
destek primi %31 ila %36,5 arasında olup, sosyal güvenlik destek primi
ödenmiş ya da bildirilmiş süreler, Kanuna göre sigortalılık süresinden
sayılmayacak, hizmet birleştirmesi kapsamına girmeyecek, bu primlerle
ilgili olarak toptan ödeme yapılmayacak, ancak iş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalı bu sigorta kolunun sağladığı gerekli yardımlardan
yararlanacaktır. Keza, 5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin 2
nci fıkrasında da bu husus öngörülmektedir.
Yaşlılık (emekli) aylığı almakta iken 4/b kapsamında çalışanlardan
01/01/2011 tarihinden itibaren % 15 aylıklarının oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Ayrıca, kısa vadeli sigorta kolları alınmayacağından kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar ( iş kazası
ve meslek hastalığı halinde geçici iş göremezlik ödeneği ya da sürekli iş
göremezlik geliri, hastalık ve analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği
ödenmesi gibi ) yapılmayacaktır.
Görüldüğü üzere, sosyal güvenlik destek primine göre çalışanlardan
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01/10/2008 tarihinden önce sigortalı olup, yaşlılık aylığı almakta iken 4/a
kapsamında çalışmaya başlamış ve sosyal güvenlik destek primi %31 ila
%36,5 arasında olanlara iş kazası veya meslek hastalığı halinde geçici iş
göremezlik ödeneği ödenmesi söz konusudur. Bunun dışındakilere geçici
iş göremezlik ödeneği ödemesi söz konusu olmamaktadır.
Aylık (Maktu) ücret alan işçilerin durumu ise yukarıda da izah edildiği
üzere hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenmektedir. Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 48 inci
maddesinin ikinci fıkrasında öngörüldüğü üzere hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretinden mahsup edilecektir. Buradan anlaşılması gereken husus,
örneğin işçiye aylık 1000 TL. ücret ödeniyorsa işçinin hastalık nedeniyle
200 TL. geçici iş göremezlik ödeneğini Kurumdan alması halinde işveren
işçiye maktu aylık almasına rağmen, 1000-200=800 TL. ödeme yapacaktır.
Burada, işçiye hastalık nedeni ile ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin
Kanun gereği 3 üncü günden itibaren ödenmesi ve ilk 2 gün için herhangi
bir ödeme yapılmaması durumu ayrı bir inceleme konusu olduğundan bu
hususa girilmeyerek basit usulle örnekleme yapıldığını belirtelim.
Yukarıda da belirtildiği üzere sosyal güvenlik destek primine göre çalışanlardan 01/10/2008 tarihinden önce sigortalı olup, yaşlılık aylığı almakta
iken 4/a kapsamında çalışmaya başlamış ve sosyal güvenlik destek primi
%31 ila %36,5 arasında olanlara iş kazası veya meslek hastalığı halinde
geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi dışında sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlara hastalıkları halinde herhangi bir geçici iş göremezlik
ödeneği ödemesi söz konusu olmamaktadır.
Mer-i İş Kanunu’nda açıkça hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli
olduğu hallerde dahi aylık (maktu) ücretin işçiye tam olarak ödenmesi gerektiği, tek istisnasının hastalık nedeni ile işçiye geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi halinde ödenen bu tutarın aylık (maktu) ücretten mahsup
edileceği hususu belirtilmiştir.
Dolayısıyla, yaşlılık aylığı almasına rağmen, sosyal güvenlik destek
primi ödeyerek çalışmaya devam eden aylık (maktu) ücret alan işçinin
hastalanması halinde herhangi bir geçici iş göremezlik ödeneği almaması
nedeniyle ücretinden herhangi bir kesinti yapılmadan yararlanmaya devam
edecektir.
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VI- SONUÇ:
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu’nun
18 inci maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 38 ve 40 ıncı
maddelerinde geçici iş göremezlik ödeneği ile ilgili esas ve usuller belirtilmiştir.
Sosyal Güvenlik Destek Primi ile ilgili düzenlemeler ise, 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 30 uncu ve geçici
14 üncü maddelerinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 58, 108
ve geçici 18 inci maddelerinde düzenlenmiş, ayrıca, 28/09/2008 tarih ve
27011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
Maddesinin Birinci Fıkrasının a ve b Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar
ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğin bazı kısımlarında
da konudan bahsedilmektedir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında açıkça hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylık
(maktu) ücretin işçiye tam olarak ödenmesi gerektiği, tek istisnasının ise
aynı Kanunun 48 inci maddesinin 2 nci fıkrasında hastalık nedeni ile işçiye geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi halinde ödenen bu tutarın aylık
(maktu) ücretten mahsup edileceği hususu belirtilmiştir.
Bu nedenlerle,
Yaşlılık aylığı almasına rağmen, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam eden aylık (maktu) ücret alan işçinin hastalanması
halinde herhangi bir geçici iş göremezlik ödeneği almaması nedeniyle ücretinden herhangi bir kesinti yapılmadan yararlanmaya devam edecektir.

359

MALİ

ÇÖZÜM

Mayıs - Haziran 2011

gortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair
Tebliğ. Ankara: Resmi Gazete ( 27011 sayılı )
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (12.05.2010). Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Ankara:Resmi Gazete (27579 sayılı )
T.C. Yasalar ( 10.06.2003 ). 4857 sayılı İş Kanunu. Ankara:Resmi Gazete ( 25134 sayılı )
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6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ
OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE
DÜZENLENDİ
S. Mehmet KELEŞ*

2. Hizmet Çakışması ne demektir.
Hizmet çakışması aynı anda birden fazla sigortalılık türüne tabi olacak
şekilde çalışmak, dolayısıyla aynı anda birden fazla statüde sigortalı olmak
demektir. Öncelikle, birden fazla statüde sigortalı olunabilir mi, olunursa
bunların hangisi ya da hangileri geçerli olur? Sorularına cevap verelim.
Evet, Sosyal güvenliğin tekliği ilkesi gereği aynı anda birden fazla statüde prim ödenmez. Ödenirse de geçersiz olan sigortalılık türü için ödenen
primler iptal olur. Burada ifade edilen hususlar 01.03.2011 tarihine kadar
geçerli olup, bu tarihten sonrası için 6111 sayılı yasa ile değiştirilmiştir.
Yasa ile yapılan değişiklikler aşağıda açıklanacaktır.
01.03.2011 tarihinden önce aynı anda hem 4/a hem de 4/b kapsamında
prim ödenmesi durumunda geçerli olan statüdeki primler değerlendiriliyor,
geçersiz olan statüde ödenen primler ise iptal-iade ediliyordu.
*

Bozüyük Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür V.
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1. Giriş
Aynı anda birden fazla statüde sigortalı olmayı gerektirecek şekilde
çalışması bulunanların hizmetleri çakışmaktadır. Hizmet akdi ile bir veya
daha fazla işverene bağlı olarak çalışan sigortalı aynı zamanda bir şirket
ortağı da olabilmektedir. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı birleşmeden
önce sigortalıların hangi kuruma tabi olacağı tartışma konusu olurken,
Kurumların Sosyal Güvenlik Kurumu çatısında birleşmesi ve 5510 sayılı
yasanın yürürlüğe girmesinden sonra hangi statüde sigortalı olacağı tartışılmaya başlanmıştır. Emekli sandığına tabi olarak çalışmalar önceki tüm
uygulamalarda ve günümüzdeki uygulamada hep öncelikli sigortalılık olarak değerlendirildiğinden Makalemizde sadece Bağ-kur (4/b) ve SSK (4/a)
çakışmalarını inceleyeceğiz.

361

Mayıs - Haziran 2011

MALİ

ÇÖZÜM

362

3. 01.03.2011 tarihinden önceki uygulamada geçerli olan sigortalılık
statüsünün belirlenmesi
6111 sayılı yasa ile aşağıda açıklanan değişiklikler 01.03.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önceki hizmet çakışmalarında önce
başlayan geçerli olur ilkesi hakimdi ve belirtilen tarihten önceki çakışan
süreler için hala bu ilke uygulanmaktadır. Önce 4/a kapsamındaki çalışmalar başlamış ise, sigortalı vergi mükellefi olarak bir işyeri açsa ya da bir
şirkete ortak olsa 4/a sigortalılık sonlanmadan 4/b kapsamına alınmıyordu.
Yine bağımsız olarak çalışan ve bu çalışması gereği 4/b kapsamına alınan
bir sigortalı, bir işverene bağımlı olarak hizmet akdi ile çalışmaya başlasa 4/b kapsamındaki sigortalılığı sonlanmadan 4/a kapsamında sigortalı
olamıyordu. Önce başlayan statüde olması gerektiği halde, bu kapsamda
tecilini yaptırmayıp, diğer kapsamda sigortalı olarak bildirilenler içinde
aynı uygulama geçerlidir.
Örnek: 01.11.2007 tarihinde vergi mükellefi olarak bakkal dükkanı
açan Ahmet bey, vergi mükellefi olduğu tarih itibari ile 4/b kapsamında
sigortalı olarak tescil olması gerektiği halde, kendi tescilini yaptırmamış,
SGK da Ahmet Bey’in vergi mükellefiyetini tespit edemediğinden 4/b
kapsamında resen tescil etmemiştir. Ahmet Bey 13.06.2009 tarihinde bir
fabrikada hizmet akdi ile çalışmaya başlamıştır. İşveren fabrika, Ahmet
Bey’i işe başladığı tarihten itibaren 4/a kapsamında sigortalı olarak bildirmektedir.
Ahmet Bey bakkalını 16.12.2010 tarihinde kapatmış aynı tarih itibari
ile vergi kaydının da sildirmiştir. Vergi kaydının terkine ilişkin vergi yoklama tutanağı SGK ya ulaşmış, yapılan kontrolde Ahmet Bey’in 01.11.2007
– 16.12.2010 tarihleri arasında vergi mükellefi olduğu, 4/b kapsamında
tescilinin bulunmadığı, 13.06.2009 tarihinden itibaren 4/a kapsamında sigortalı olarak bildiriminin yapıldığı tespit edilmiştir.
Bu durumda SGK nın yapacağı işlemler şu şekilde olacaktır. Ahmet
Bey, 5510 sayılı yasanın geçici 8. maddesi gereği 01.10.2008 tarihi itibari ile 4/b kapsamında tescil edilecektir. 4/a kapsamında 13.06.2009 –
16.12.2010 tarihleri arasında yapılan bildirimleri İPTAL edilecek, iptal
edilen 4/a hizmetlerine ait primler işveren tarafından ödenmiş ise Ahmet
Bey’in 4/b hizmetleri nedeniyle oluşan borçlarına mahsup edilecektir.

4. 01.03.2011 tarihinden sonrası için 6111 sayılı yasa ile yapılan
değişiklik
6111 sayılı yasanın 33. maddesi ile 5510 sayılı yasanın sigortalılık
hallerinin birleşmesi başlıklı 53. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğe göre 01.03.2011 tarihinden itibaren, 4/a ve 4/b hizmetlerin
çakışması durumunda 4/a sigortalılık statüsünün geçerli olacağı belirtilmiştir. Yapılan bu düzenleme ile bugüne kadar uygulanan önce başlayan
geçerlidir ilkesi terk edilerek 4/a sigortalılık türüne 4/b ye göre üstünlük
sağlanmıştır. Hiç kuşkusuz bu uygulama sigortalıların lehine bir düzenlemedir. Bu düzenleme ile şirket ortakları ve işyeri sahibi kişiler, işlerini resmi olarak terk etmeden, hizmet akdi ile çalışmaları durumunda 4/a kapsamında sigortalı olabileceklerdir. Resmi olarak denildi, çünkü bu durumda
olanlar işlerini fiili olarak zaten terk etmiyorlardı. Sadece 4/a kapsamında
sigortalı olabilmek için işyerlerini resmi olarak eşine veya bir tanıdığına
devrediyorlardı.
01 Mart 2011 tarihinde sonraki uygulamada şunu unutmamak gerekir.
5510 sayılı yasanın 53. maddesi 2. fıkrası hükmünde bir değişiklik yapılmamıştır. 2. fıkraya göre, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden
dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı
bildirilemezler.
Örnek: Kendine ait bir şarküterisi bulunan Metin Bey, 01.10.2008
tarihinden buyana 4/b kapsamında sigortalıdır. Metin Bey işyerini kapatmadan 04.04.2011 tarihinde hizmet akdi ile (ABC) işyerinde çalışmaya
başlamıştır. Bu durumda işe giriş bildirgesi verilirken SGK e-sigorta ekranında “5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendine tabi sigortalılığınız sona erdirilmiştir. 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (b) bendine tabi ayrıca prim ödemeye devam etmek istiyor iseniz sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat
etmeniz gerekmektedir” uyarısı vermektedir. Metin Bey’in önce başlayan
4/b sigortalılığı 5510 sayılı yasanın değişik 53. maddesi gereği 03.04.2011
tarihi itibari ile durdurularak, 4/a sigortalılığı başlatılmıştır.
Uyarı metninden de anlaşılacağı üzere 4/b sigortalılığı durdurularak
4/a kapsamına alınan sigortalı talep ederse aynı zamanda 4/b kapsamında
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da prim ödeyebilecektir. Bu şekilde ödenen primler iş kazası ve meslek
hastalığı yönünden 4/b kapsamında, hastalık ve analık ile uzun vadeli sigorta kolları yönünden 4/a kapsamında sigortalılık olarak değerlendirilecektir. 4/a sigortalılığı geçerli sayılarak 4/b kapsamında da prim ödemek
isteyenlerin ödeme talebinde bulunduğu halde 1 aylık yasal sürede ödenmeyen primlerin ödenme hakkı ortadan kalkmaktadır.
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5. Kısmi süreli çalışanların 4/a ve 4/b hizmetlerinin çakışması
4/b kapsamında sigortalı iken 4/a kapsamında kısmi süreli çalışanlarında sigortalılık yönünden 4/a hizmetleri geçerli sayılacaktır. Eksik gün
bildirim nedeni 06 (Kısmi istihdam), 07 (Puantaj kayıtları) ve 17 (Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) olan sigortalıların aynı zamanda 4/b
kapsamında sigortalılık hallerinin bulunması durumunda, 4/a kapsamındaki sigortalılığı sona ermedikçe ay içerisinde eksik kalan günlerinde 4/b
kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır.
Örnek: Ayda 15 gün (VYZ Ltd. Şti.) de hizmet akdi ile kısmi süreli olarak
çalışan Nermin Hanım, 06.04.2011 tarihinde vergi kaydı yaptırarak tuhafiye
dükkanı açmıştır. Nermin hanımın 4/a kapsamındaki bildirimleri ayda 15 gün
olarak yapılmakta, eksik gün nedeni olarak da 06 kısmi istihdam bildirilmektedir. Nermin hanımın kısmi olarak da olsa 4/a kapsamındaki sigortalılığı sonlanmadan 4/b kapsamında zorunlu sigortalı olmayacak, ancak talep ederse 4/b
kapsamında da prim ödeyebilecektir. 4/b kapsamında ödediği primler hastalık
ve analık sigortaları ile uzun vadeli sigortalar yönünden 4/a kapsamında değerlendirilecek, iş kazası ve meslek hastalığı yönünden ise 4/b kapsamında
sigortalılık olarak değerlendirilecektir.
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6. Sonuç
6111 sayılı torba yasa ile 5510 sayılı yasanın 53. maddesinde yapılan
değişiklik neticesinde bu güne kadar uygulanan Sosyal Güvenliğin tekliği
ilkesi ve önce başlayan geçerli olur ilkesi terk edilmiş, yeni bir anlayış
ortaya konulmuştur. Yeni anlayışa göre önce başlayan yada baskın olan
çalışmaya bağlı sigortalılık türü değil, 4/a kapsamındaki sigortalılık türüne öncelik verilmiştir. Sosyal güvenlik Kurumu tarafından sağlanan yardımlardan 4/a kapsamında olanların, 4/b kapsamında olanlara göre daha
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avantajlı olarak faydalandıkları göz önüne alındığında getirilen bu yeni anlayışın vatandaş odaklı çözüm sunan, sorunları biriktirmek yerine çözüme
kavuşturan bir anlayışın sonucu olduğu görülmektedir.
Hem 4/a hem 4/b ye tabi olabilecek durumda olanların talepleri halinde 4/b kapsamında da prim ödeme hakkına sahip olmaları ve bu şekilde
de ödenen primlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yönünden 4/b
kapsamında, diğer kısa vadeli sigortalar ile uzun vadeli sigortalar yönünden 4/a kapsamında değerlendirilmesi de olumlu bir yaklaşımın eseridir.
Ancak bu durumda olanlara talepleri halinde, sadece iş kazası ve meslek
hastalığı yönünden de 4/b kapsamında prim ödeme imkanı getirilmesinin
daha yerinde bir uygulama olacağı kanaatini taşımaktayız.
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01.01.10 - 30.06.10

01.07.10 - 31.12.10

01.01.11 - 30.06.11

01.07.11 - 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 - 30/06/2011 Tarihleri Arası
p) 01/07/2011 - 31/12/2011 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
2.731.85 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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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

Mayıs - Haziran 2011

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

370

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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‹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
0,65
0,71
0,71

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

Y›lda
Y›lda
Y›lda
Y›lda

‹HBAR TAZM‹NAT TUTARI
2 haftal›k ücret
4 haftal›k ücret
6 haftal›k ücret
8 haftal›k ücret
%3
-
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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
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11- SS VE GSS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI (TL)
(01.07.2011 - 31.12.2011 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.

2.511,00
1.674,00
837.00

11.2) Ayl›k prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen ﬂekil ve usulde verilmemesi:
Her fiil için 1.674,00 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,

167.40
104.63

418.50

1.674,00
837.00

1.674,00

4.185,00

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

837.00

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

837.00

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,

1.674,00
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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

10.044,00
5.022,00
2.511,00

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 (10.044,00 TL’yi aﬂmamak üzere)
- Bilanço esas› d›ﬂ›nda deffter tutanlara (5.022,00 TL’yi aﬂmamak üzere)
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara (2.511,00 TL’yi aﬂmamak üzere)
- Bilanço esas›na göre defter tutulmas› gerekirken iﬂletme hesab› esas›na göre defter tutulmas› halinde

418.50
418.50
418.50
10.044,00

10.044,00
5.022,00
2.511,00

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,

1.674,00

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

1.674,00

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,

4.185,00

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,

8.370,00

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

4.185.00

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

1.674,00

Pratik Bilgiler

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,

418.50

Mayıs - Haziran 2011

11.9) Geçersiz say›lan her bir ücret tediye bordosu için
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12 - SON 5 YIL ‹ÇER‹S‹NDE GEÇERL‹ ASGAR‹ ÜCRETLER
(01.01.2005’den ‹tibaren)
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

8/8/11

10:57 AM

Page 350

ÇÖZÜM

sosyal güvenlik

1- SSK pratik bilgiler :Layout 1

Pratik Bilgiler
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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15 - 4857 SAYILI ‹ﬁ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI
Kanun Mad. Ceza Mad. Fiil

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
.20 ren
1
.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/›

Mayıs - Haziran 2011

20/j

378

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

17 - 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
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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18 - 5953 Sayılı Basın İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları

4. MADDE (İş Akdi)

801

863.00

26. MADDE

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
hesabına yatırılmaksızın ödemek)

30. MADDE

25. MADDE (Kazançların Azaltılması)

Pratik Bilgiler

2011 YILINDA
UYGULANACAK
CEZA M‹KTARLARI (TL)

KANUN MADDESİ

Mayıs - Haziran 2011

2010 YILINDA
UYGULANACAK
CEZA M‹KTARI (TL)

CEZA MADDESİ
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vergi

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

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

2011 y›l› ‹çin
%20
%15
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

1.410 TL Fazlası
4.130 TL Fazlası
12.230 TL Fazlası
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I- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI ORANLAR VE TUTARLAR
I- A GEL‹R VE KURUMLAR VERG‹S‹ ORANLARI
2011 Y›l› Ücret D›ﬂ› Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlar›
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
2011 Y›l› Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
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
2010 Y›l› Ücret D›ﬂ› Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlar›
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
2010 Y›l› Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
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›
GE ‹c‹ VERG‹ ORAnLARI
2010 y›l› ‹çin
Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar ‹çin
%20
Gelir Vergisine Tabi Olanlar ‹çin
%15

383
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Pratik Bilgiler

vergi

DE⁄ERLEME ORANLARI

384

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
31.03.2010
Dönemi İçin
% 2.33
01.01.2010
30.06.2010
Dönemi İçin
% 4.99
01.01.2010
30.09.2010
Dönemi İçin
% 6.42
01.01.2010
31.12.2010
Dönemi İçin
% 7.7
01.01.2011
31.03.2011
Dönemi İçin
% 2.34
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Tevkifat Oran› %
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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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vergi

Bent
12
13

14
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15

386

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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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›

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

vergi

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

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

Mart - Nisan 2011

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.

387
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II- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI CEZALAR
II-A USULSUZLUK 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

Mart - Nisan 2011

Pratik Bilgiler

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

388

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

vergi

190 TL
380 TL
760 TL

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 a s › h al i n d e . ( M ü k . M d. 3 5 5) ( 0 1 . 0 1 . 2 0 1 1 ’ de n İ t i b a 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

Sonras›

1070 TL
530 TL
260 TL

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
15 Gün
214 TL
106 TL
52 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

Mart - Nisan 2011

1 4 - B i l di r i m v e y a F o r m l a r ı n D ü z e l t i l m e s i ( M ü k . M d . 3 5 5 ) ( 01 . 0 1 . 2 0 1 1’ d e n İ t i b a r e n )
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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vergi

Pratik Bilgiler
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)

Mart - Nisan 2011

Matrah

390

‹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.
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XII - Bildirim ve Süreler

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‹

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

3100 S.K. 50 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹ﬁLEM YÖNERGES‹
3100 S.K. 50 NOLU
TEBL‹⁄ ‹ﬁLEM YÖNERGES‹

vergi

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

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‹

Pratik Bilgiler

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

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

Mart - Nisan 2011

B‹LD‹R‹LMES‹ GEREKEN OLAY
‹ﬁE BAﬁLAMA
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VERG‹ TÜRÜ
GEÇ‹C‹ VERG‹

vergi

BEYANNAMES‹

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

Mart - Nisan 2011

Pratik Bilgiler

KURUMLAR VERG‹S‹
BEYANNAMES‹
MÜNFER‹T BEYANNAME

392

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

Beyanname verme
süresi içinde
GVK.Md. 120
Beyanname verme süresi
içinde KVK. Md. 29

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

Beyanname verme süresinde
KVK. Md.21
Beyanname verme
süresinde KVK. Md. 21

Devir tarihine kadar olan
ve birleﬂmenin öncesi dönen
beyannameleri birleﬂmenin
Ticaret Sicil Gazetesinde
ilan edildi€i tarihten itibaren
30 gün içinde KVK. Md. 20

HER ‹K‹ BEYANNAME
ÜZER‹NDEN TARH ED‹LEN
VERG‹LER Beyanname
verme süresi içinde
KVK. Md. 21

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

Beyanname verme süresi
içinde GVK. Mük. Md.11
30 Nisan KVK. Md. 21

Beyannamenin verildi€i ay›n
sonuna kadar KVK. Md.21
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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

Mart - Nisan 2011

VERG‹ TÜRÜ
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VERASET VE ‹NT‹KAL
VERG‹ BEYANNAMELER‹

Pratik Bilgiler

vergi

VERG‹ TÜRÜ

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

Mart - Nisan 2011

Ba - Bs
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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
için 15.000 YTL' aﬂan k›sm› beyan edilir.
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
GEL‹RLER‹, KAZANÇLARI, YABANCI FON GEL‹RLER‹, sat›m kazanc› ise 2007 y›l›
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.

Mart - Nisan 2011

H‹SSE SENED‹ ALIM SATIM KAZANCI
ÖZEL SEKTÖR TAHV‹L‹
‹MKB ‹ﬁLEM GÖREN;
H‹SSE SENETLER‹ ALIM SATIM KAZANCI
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Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

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›.

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

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.

‹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

Yap› Denetim Hizmetler

Tevkifat Oran›
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vergi

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

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

Tevkifat Oran›

398

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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XV- KDV Tevkifat Oranlar›
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)

Pratik Bilgiler

Tevkifat Oran›
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Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

400

Büyük ve Küçükbaﬂ hayvanlar›n etlerinin
(Sakatat ve ba€›rsak dahil)

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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XVI - Dava Açma Süreleri
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

DAVA AÇILACAK MAHKEME
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vergi

XVII- Vergi Türleri

402

VERG‹ KODU
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‹

Mart - Nisan 2011

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

XVII- Vergi Türleri
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XVII- Vergi Türleri
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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

vergi
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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

2011
0.41
0.73
0.42
0.87
2.42
-1.43

Mayıs - Haziran 2011

Pratik Bilgiler

I- Devlet statistik Enstitüsü Verilerine Göre
TEFE - ÜFE Oranları (%) (*) (**)

endeks

10:58 AM

(*) 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
2.6
1.6
2.1
2.65
- 0.03
- 1.05
- 1.52
0.79
1.85
3.23
0.75
0.13

8/8/11

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 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1.96 - 0.05 0.42 0.23 0.58
2.36 0.7 0.55 0.75 1.00 0.80 0.29 1.85
0.26 0.95 2.56 1.17 1.66
1.72 0.6 0.02 0.22 0.43 1.29 -0.34 1.45
0.25 0.97 3.17 0.29 1.94
1.22 0.89 0.26 0.27 0.92 0.96 1.10 0.58
1.94 0.80 4.50 0.65 2.35
0.61 0.59 0.71 1.34 1.21 1.68 0.02 0.60
2.77 0.39 2.12 -0.05 -1.15
0.15 0.38 0.92 1.88 0.50 1.49 0.64 -0.36
4.02 - 0.11 0.32 0.94 -0.50
0.01 - 0.13 0.10 0.34 - 0.24 -0.36 0.11 -0.56
0.86 0.06 1.25 -0.71 -0.16
0.22 - 0.57 0.85 - 0.73 0.58 0.25 -0.48
- 0.75 0.85 -2.34 0.42 1.15
0.58 0.85 - 0.44 0.02 -0.24 -0.30 0.40
- 0.23 1.02 -0.90 0.62 0.51
0.94 1.02 1.29 1.03 0.45 0.39 1.23
0.45 - 013 0.57 0.28 1.21
2.22 1.79 1.27 1.81 2.60 2.41 1.83
- 0.29 0.89 -0.03 1.29 -0.31
1.54 1.40 1.29 1.95 0.83 1.27 0.03
- 0.12 0.15 -3.54 0.66 1.31
0.45 0.42 0.23 0.22 -0.41 0.53 -0.30
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410

2005
10.70
10.58
11.33
10.17
5.59
4.25
4.26
4.32
4.38
2.57
1.60
2.66

ÜFE (**)
2006 2007 2008
5.11 9.37 6.44
5.26 10.13 8.15
4.21 10.92 10.50
4.96 9.68 14.56
7.66 7.14 16.53
12.52 2.89 17.03
14.34 2.08 18.41
12.32 3.72 14.67
11.19 5.02 12.49
10.94 4.41 13.29
11.67 5.65 12.25
11.58 5.94 8.11
2009 2010 2011 2004
7.90 6.30 10.80 16.22
6.43 6.82 10.87 14.28
3.46 8.58 10.08 11.83
-0.35 10.42 8.21 10.18
-2.46 9.21 9.63 8.88
-1.86 7.64 10.19 8.93
-3.75 8.24
9.57
-1.04 9.03
10.04
0.47 8.91
9.00
0.19 9.92
9.86
1.51 8.17
9.79
5.93 8.87
9.32

2005
9.23
8.69
7.94
8.18
8.70
8.95
7.82
7.91
7.99
7.52
7.61
7.72

Tüketici (*)
2006 2007
7.93 9.93
8.15 10.16
8.16 10.86
8.83 10.72
9.86 9.23
10.12 8.60
11.69 6.90
10.26 7.39
10.55 7.12
9.98 7.70
9.86 8.40
9.65 8.39
2008
8.17
9.10
9.15
9.66
10.74
10.61
12.06
11.77
11.13
11.99
10.76
10.06

2009 2010 2011
9.50 8.19 4.90
7.73 10.13 4.16
7.89 9.56 3.99
6.13 10.19 4.26
5.24 9.10 7.17
5.73 8.37 6.24
5.39 7.58
5.33 8.33
5.27 9.24
5.08 8.62
5.53 7.29
6.53 6.40

endeks

10:58 AM

(*) 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.

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

I-B B‹R ÖNCEK‹ YILIN AYNI AYINA GÖRE DE⁄‹fi‹M (YILLIK)

Pratik Bilgiler

8/8/11

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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Pratik Bilgiler
I- Devlet statistik Enstitüsü Verilerine Göre
TEFE - ÜFE Oranları (%) (*) (**)

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

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

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 Eşya Fiyatları Endeksi ve
Üretici Fiyatları 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

10:58 AM

Pratik Bilgiler

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
13.254.42 13.482.86 13.647.36 13.730.69 13.751.52 13.752.24

8/8/11

Mayıs - Haziran 2011
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ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler

411

412

OCAK

96.99
107.17
118.64
124.70
136.39
145.18
156.65
166.52
184.51

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Y›l

ﬁUBAT

MART

100.84
108.03
120.27
125.33
139.02
153.62
158.94
172.58
189.98

N‹SAN

100.02
110.49
121.72
127.76
140.13
160.53
159.97
176.64
191.14

MAYIS

99.04
115.50
121.96
131.30
140.68
163.93
159.89
174.61
191.43

98.80
116.43
121.38
136.58
140.53
164.46
161.40
173.73
191.44

HAZ‹RAN

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

10:58 AM

99.12
107.40
118.77
125.02
137.68
148.90
158.48
169.29
187.69

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

Pratik Bilgiler

8/8/11

Ay
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Pratik Bilgiler
II- Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ve
Üretici Fiyatları Endeksi

10:59 AM
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Pratik Bilgiler

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

Mayıs-Haziran 2011

GÖREV
UNVANI/
KADRO
DERECESİ

415

4- gu?ndelikler :Layout 1

8/8/11

10:59 AM

Page 450

ÇÖZÜM

Mayıs-Haziran 2011
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gündelikler

Pratik Bilgiler

416

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

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
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

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

döviz kurları

PRATİK BİLGİLER

418

ABD Doları					

1.5338
1.5494
1.5667
1.5802
1.5748

1.5869
1.5782
1.5743
1.5736
1.6001

1.6001
1.5934
1.5972
1.5916
1.6003
1.5939

10
11
12
13
14.15.16

17
18
19
20
21.22.23

24
25
26
27
28.29.30
31

1.6078
1.6011
1.6049
1.5993
1.6080
1.6016

1.5946
1.5858
1.5819
1.5812
1.6078

1.5412
1.5569
1.5743
1.5878
1.5824

1.5214
1.5200
1.5300
1.5380
1.5441
1.5435

1.5990
1.5923
1.5961
1.5905
1.5992
1.5928

1.5858
1.5771
1.5732
1.5725
1.5990

1.5327
1.5483
1.5656
1.5791
1.5737

1.5130
1.5116
1.5216
1.5295
1.5356
1.5350

1.6102
1.6035
1.6073
1.6017
1.6104
1.6040

1.5970
1.5882
1.5843
1.5836
1.6102

1.5435
1.5592
1.5767
1.5902
1.5848

1.5237
1.5223
1.5323
1.5403
1.5464
1.5458

1.6819
1.6796
1.6734
1.6820
1.7060
1.7018

1.6725
1.6688
1.6670
1.6765
1.6819

1.6477
1.6690
1.6986
1.6725
1.6801

1.6525
1.6533
1.6534
1.6582
1.6392
1.6376

1.6742
1.6719
1.6657
1.6743
1.6982
1.6940

1.6648
1.6611
1.6593
1.6688
1.6742

1.6401
1.6613
1.6908
1.6648
1.6724

1.6449
1.6457
1.6458
1.6506
1.6317
1.6301

1.7031
1.7007
1.6944
1.7032
1.7275
1.7232

1.6935
1.6898
1.6880
1.6976
1.7031

1.6685
1.6900
1.7200
1.6935
1.7012

1.6733
1.6741
1.6742
1.6790
1.6598
1.6582

0.30044
0.30089
0.30117
0.30244
0.30559
0.30535

0.30070
0.30013
0.30084
0.30133
0.30044

0.29620
0.29831
0.30214
0.30042
0.30177

0.30162
0.30072
0.30204
0.30519
0.30603
0.29924

0.30192
0.30237
0.30265
0.30393
0.30709
0.30685

0.30218
0.30161
0.30232
0.30281
0.30192

0.29766
0.29978
0.30363
0.30190
0.30326

0.30311
0.30220
0.30353
0.30669
0.30754
0.30071

0.30261
0.30307
0.30335
0.30463
0.30780
0.30756

0.30288
0.30230
0.30302
0.30351
0.30261

0.29834
0.30047
0.30433
0.30259
0.30396

0.30381
0.30290
0.30423
0.30740
0.30825
0.30140

2.2406
2.2439
2.2460
2.2556
2.2786
2.2769

2.2422
2.2383
2.2439
2.2475
2.2406

2.2091
2.2249
2.2529
2.2402
2.2503

2.2514
2.2547
2.2568
2.2665
2.2896
2.2879

2.2530
2.2491
2.2547
2.2583
2.2514

2.2198
2.2356
2.2638
2.2510
2.2612

2.2605
2.2537
2.2635
2.2873
2.2936
2.2424

2.2390
2.2423
2.2444
2.2540
2.2770
2.2753

2.2406
2.2367
2.2423
2.2459
2.2390

2.2076
2.2233
2.2513
2.2386
2.2487

2.2480
2.2413
2.2510
2.2747
2.2810
2.2300

Alış		 Satış		 Alış
2.2496
2.2429
2.2526
2.2763
2.2826
2.2316

Satış

2.2548
2.2581
2.2602
2.2699
2.2930
2.2913

2.2564
2.2525
2.2581
2.2617
2.2548

2.2231
2.2390
2.2672
2.2544
2.2646

2.2639
2.2571
2.2669
2.2907
2.2970
2.2458

döviz kurları

0.30023
0.30068
0.30096
0.30223
0.30538
0.30514

0.30049
0.29992
0.30063
0.30112
0.30023

0.29599
0.29810
0.30193
0.30021
0.30156

0.30141
0.30051
0.30183
0.30498
0.30582
0.29903

IV. T.C. MERKEZ BANKASI MART 2011 DÖVİZ VE EFEKTİF KURLARI

Pratik Bilgiler

1.6929
1.6906
1.6843
1.6930
1.7172
1.7129

1.6834
1.6797
1.6779
1.6875
1.6929

1.6585
1.6799
1.7097
1.6834
1.6911

1.6633
1.6641
1.6642
1.6690
1.6499
1.6483

Euro			

Pratik Bilgiler

Mayıs - Haziran 2011

1.5141
1.5127
1.5227
1.5306
1.5367
1.5361

Alış		 Satış		 Alış		 Satış		 Alış		 Satış		 Alış		Satış		 Alış		 Satış		 Alış		 Satış		

30.1.2
3
4
5
6
7.8.9

Mayıs 2011

		 Danimarka Kronu				

		Efektif				 Döviz				 Efektif				 Döviz				 Efektif

Avustralya Doları			

Tarihi		 Döviz				
Efektif				Döviz		

Uygulama 		

MALİ

ÇÖZÜM

419

420

İngiliz Sterlini					

İsveç Kronu				

Kanada Doları			

2.5098 		2.5229			2.5080			2.5267		1.7485
1.7598		1.7459		1.7624		0.24449		0.24703		 0.24432		
2.5344		2.5476			2.5326			2.5514		1.7630		1.7744		1.7604		1.7771		0.24684 		0.24941		 0.24667		
2.5754		2.5889			2.5736			2.5928		1.7770 		1.7884		1.7743		1.7911		0.25022 		0.25282		 0.25004		
2.5719		2.5853			2.5701			2.5892		1.7771
1.7885		1.7744		1.7912		0.24824 		0.25082		 0.24807		
2.5613		2.5747			2.5595			2.5786		1.7777 		1.7892		1.7750		1.7919		0.24913 		0.25172		 0.24896		

2.5691		2.5825			2.5673			2.5864		1.7834 		1.7949		1.7807		1.7976		0.24751 		0.25009		 0.24734		
2.5648		2.5782			2.5630			2.5821		1.7777 		1.7892		1.7750 		1.7919		0.24734 		0.24991		 0.24717
2.5484		2.5617			2.5466			2.5655		1.7845 		 1.7960		1.7818 		1.7987		0.24849 		0.25108		 0.24832		
2.5546		2.5680			2.5528			2.5719		1.7845 		1.7960		1.7818		1.7987		0.25010 		0.25270		 0.24992
2.5808		2.5943			2.5790			2.5982		1.8086		1.8202		1.8059		1.8229		0.24975		0.25235		 0.24958		

2.5808		2.5943			2.5790 		2.5982		1.8086		1.8202		1.8059		1.8229		0.24975		0.25235		 0.24958		
2.5706		2.5840			2.5688			2.5879		1.8051		1.8167		1.8024		1.8194		0.25019 		0.25279		 0.25001		
2.5856		2.5991			2.5838			2.6030		1.8183		1.8300		1.8156		1.8327		0.25030		0.25290		 0.25012		
2.5931		2.6067			2.5913			2.6106		1.8246		1.8364		1.8219		1.8392		0.25174		0.25436		 0.25156		
2.6292		2.6429			2.6274			2.6469		1.8639		1.8759		1.8611		1.8787		0.25456		0.25721		 0.25438		
2.6248		2.6385			2.6230			2.6425		1.8707		1.8827		1.8679		1.8855		0.25454		0.25719		 0.25436		

10
11
12
13
14.15.16

17
18
19
20
21.22.23

24
25
26
27
28.29.30
31

0.25293		1.6357
0.25337		1.6312
0.25348		1.6318
0.25495		1.6285
0.25780		1.6385
0.25778		1.6343

0.25067		1.6308
0.25048		1.6212
0.25166		1.6192
0.25328		1.6274
0.25293		1.6357

0.24760		1.5912
0.24998		1.6118
0.25340		1.6440
0.25140		1.6354
0.25230		1.6363

1.6431
1.6386
1.6392
1.6359
1.6459
1.6417

1.6382
1.6285
1.6265
1.6348
1.6431

1.5984
1.6191
1.6514
1.6428
1.6437

1.6003
1.6019
1.6080
1.6140
1.6039
1.5993

1.6296
1.6252
1.6258
1.6225
1.6324
1.6283

1.6248
1.6152
1.6132
1.6214
1.6296

1.5853
1.6058
1.6379
1.6293
1.6302

1.5872
1.5888
1.5949
1.6008
1.5908
1.5862

Alış		 Satış		 Alış

0.25397		1.5931
0.25308		1.5947
0.25368		1.6008
0.25473		1.6067
0.25407		1.5967
0.24913		1.5921

Alış		 Satış		 Alış		 Satış		 Alış		 Satış		 Alış		Satış		 Alış		 Satış		 Alış		 Satış		

2.5222		2.5354			2.5204 		2.5392		1.7418 		1.7530		1.7392		1.7556		0.25078 		0.25339		 0.25060		
2.5223		2.5355			2.5205			2.5393		1.7408		1.7520		1.7382		1.7546		0.24990		0.25250 		 0.24973 		
2.5126 		2.5257			2.5108			2.5295		1.7573
1.7686		1.7547		1.7713		0.25049
0.25310		 0.25031		
2.5271 		2.5403			2.5253			2.5441		1.7734		1.7848		1.7707		1.7875		0.25153		0.25415		 0.25135		
2.5347 		2.5479			2.5329			2.5517		1.7873 		1.7988		1.7846 		1.8015		0.25088		0.25349		 0.25070		
2.5172 		2.5304			2.5154			2.5342		1.7576		1.7689		1.7550		1.7716		0.24600		0.24856		 0.24583		

30.1.2
3
4
5
6
7.8.9

Mayıs 2011

		

döviz kurları

1.6493
1.6448
1.6454
1.6421
1.6522
1.6479

1.6444
1.6347
1.6327
1.6410
1.6493

1.6045
1.6253
1.6577
1.6490
1.6499

1.6064
1.6080
1.6141
1.6201
1.6100
1.6054

Satış

		Efektif				 Döviz				 Efektif				 Döviz				 Efektif

İsviçre Frangı			

Pratik Bilgiler

Tarihi		 Döviz				
Efektif				Döviz		

Uygulama 		

Mayıs - Haziran 2011

MALİ

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler

IV. T.C. MERKEZ BANKASI MAYIS 2011 DÖVİZ VE EFEKTİF KURLARI

Kuveyt Dinarı					

S.Arabistan Riyali				

Japon Yeni			

1.9802
1.9499
1.9582
1.9443
1.9765

döviz kurları

1.9524
1.9226
1.9307
1.9170
1.9488

IV. T.C. MERKEZ BANKASI MAYIS 2011 DÖVİZ VE EFEKTİF KURLARI

Pratik Bilgiler

0.42838		 1.9597		1.9727
0.42602		 1.9297		1.9425
0.42498		 1.9379		1.9508
0.42479		 1.9241		1.9369
0.43193		 1.9560		1.9690

Pratik Bilgiler

Mayıs - Haziran 2011

0.28654		0.28442		0.28720		 0.42442		0.42519		 0.42124		
0.28386		0.28176 0.28451		 0.42209 0.42285		 0.41892		
0.28457		0.28246 0.28522		 0.42106		0.42182		 0.41790		
0.28793		0.28580 0.28859		 0.42087		0.42163		 0.41771		
0.28672		0.28460 0.28738		 0.42794		0.42871		 0.42473		

1.8902		1.9171
1.9099		1.9370
1.9262		1.9536
1.9405		1.9681
1.9423		1.9700

5.7371		 5.8127		5.6510		 5.8999		 0.28480		 0.28672		0.28460 0.28738		 0.42794		0.42871		 0.42473		 0.43193		 1.9560		1.9690
1.9488 1.9765
5.7174		5.7927		
5.6316		
5.8796		
0.28532		
0.28724		
0.28512		
0.28790		
0.42617		
0.42694		
0.42297		0.43014		
1.9432		
1.9561		
1.9360		
1.9635
5.7330		5.8085		
5.6470		
5.8956		
0.28599		
0.28792		
0.28579		
0.28858		
0.42718		
0.42795		
0.42398		0.43116		
1.9436		
1.9565		
1.9364		
1.9639
5.7172		 5.7925		5.6314		 5.8794		 0.28838		 0.29033		0.28818		0.29100		 0.42569		0.42646		 0.42250		 0.42966		 1.9408		1.9537
1.9336 1.9611
5.7483		 5.8240		5.6621		 5.9114		 0.29252		 0.29449		0.29232		0.29517		 0.42801		0.42878		 0.42480		 0.43200		1.9713 1.9844
1.9640 1.9919
5.7441		 5.8198		5.6579		 5.9071		 0.29297		 0.29495		0.29276		0.29563		 0.42629		0.42706		 0.42309		 0.43026		1.9681 1.9812
1.9608 1.9887

5.8557		 0.28462
5.8298		 0.28196
5.8153		 0.28266
5.8171		 0.28600
5.8999		 0.28480

0.41403		 1.8972		1.9098
0.41825		 1.9170		1.9297
0.42293		 1.9334		1.9462
0.42656		 1.9477		1.9606
0.42510		 1.9495		1.9625

24
25
26
27
28.29.30
31

5.7692		5.6088		
5.7436		5.5839		
5.7294		5.5701		
5.7311		5.5718		
5.8127		5.6510		

0.28160		0.27951		0.28225		 0.41021 0.41095		 0.40713		
0.28565		0.28354		0.28631		 0.41439 0.41514		 0.41128		
0.29035		0.28820		0.29102		 0.41902		0.41978		 0.41588		
0.28810		0.28597		0.28876		 0.42262 0.42338		 0.41945		
0.28846		0.28633		0.28912		 0.42118 0.42194		 0.41802		

5.6942		
5.6689		
5.6549		
5.6566		
5.7371		

5.6823		 0.27971
5.7401		 0.28374
5.8084		 0.28840
5.8456		 0.28617
5.8236		 0.28653

17
18
19
20
21.22.23

5.5983		5.4426		
5.6553		5.4981		
5.7226		5.5635		
5.7592		5.5990		
5.7375		5.5780		

5.5255		
5.5818		
5.6482		
5.6843		
5.6629		

Satış

10
11
12
13
14.15.16

Alış		 Satış		 Alış

5.4724 		 5.5445		5.3903		 5.6277		 0.28815		 0.29009		0.28795		0.29076		 0.40494 0.40567 0.40190 0.40871		 1.8571 1.8694
1.8502		1.8765
5.4653		 5.5373		5.3833		 5.6204		 0.28737 0.28931		0.28717 0.28998		 0.40457		0.40530		 0.40154		 0.40834		 1.8534 		1.8657		 1.8465 		1.8728
5.4993		5.5717		
5.4168 		
5.6553		
0.28845		
0.29040		
0.28825 		
0.29107		
0.40724 		
0.40797		
0.40419		0.41103		
1.8780		
1.8905		
1.8711		
1.8977
5.5221		5.5948		
5.4393		
5.6787		
0.28921		
0.29116		
0.28901		
0.29183		
0.40936		
0.41010		
0.40629		0.41318		
1.8850		
1.8975		
1.8780 		
1.9047
5.5520		5.6251		
5.4687		
5.7095		
0.28806		
0.29000		
0.28786 		
0.29067		
0.41099		
0.41173		
0.40791		0.41482		
1.9161		
1.9288 		
1.9090		
1.9361
5.5357		 5.6086		5.4527		 5.6927		 0.27995		 0.28184		0.27975 0.28249		 0.41083 0.41157		 0.40775		 0.41466		 1.9080		1.9207		 1.9009 		1.9280

Alış		 Satış		 Alış		 Satış		 Alış		 Satış		 Alış		Satış		 Alış		 Satış		 Alış		 Satış		

30.1.2
3
4
5
6
7.8.9

Mayıs 2011

		

		Efektif				 Döviz				 Efektif				 Döviz				 Efektif

Norveç Kronu			

Tarihi		 Döviz				
Efektif				Döviz		

Uygulama 		

MALİ

ÇÖZÜM

421

422

ABD Doları					

Alış		 Satış		 Alış		 Satış		 Alış		 Satış		 Alış		Satış		 Alış		 Satış		 Alış		 Satış		

Alış		 Satış		 Alış

Satış

1.5653			 1.5728		1.5642			1.5752		1.6515		1.6623			1.6439		1.6723		0.30134		0.30282			0.30113			
1.5695			 1.5771		1.5684			1.5795		1.6679		1.6788			1.6602		1.6889		0.30394		0.30544			0.30373			
1.5879			 1.5956		1.5868			1.5980		1.6938		1.7049			1.6860		1.7151		0.30504		0.30654			0.30483			
1.6075			 1.6153		1.6064			1.6177		1.6888		1.6998			1.6810		1.7100		0.30416		0.30566			0.30395			
1.5967			 1.6044		1.5956			1.6068		1.6855		1.6965			1.6777		1.7067		0.30445		0.30595			0.30424			

1.6026			 1.6103		1.6015			1.6127		1.6834		1.6944			1.6757		1.7046		0.30565		0.30716			0.30544			
1.5956			 1.6033		1.5945			1.6057		1.6850		1.6960			1.6772		1.7062		0.30704		0.30855			0.30683			
1.6068			 1.6145		1.6057			1.6169		1.6993		1.7104			1.6915		1.7207		0.30996		0.31149			0.30974			
1.6183			 1.6261		1.6172			1.6285		1.6991		1.7102			1.6913		1.7205		0.30888		0.31040			0.30866			
1.6233			 1.6311		1.6222			1.6335		1.7104		1.7216			1.7025		1.7319		0.30979		0.31132			0.30957			

14
15
16
17
18.19.20

21
22
23
24
25.26.27

0.30787		 2.2803			2.2913			 2.2787		2.2947
0.30926		 2.2907			2.3017			 2.2891		2.3052
0.31221		 2.3121			2.3233			 2.3105		2.3268
0.31111		 2.3040			2.3151			 2.3024		2.3186
0.31204		 2.3109			2.3220			 2.3093		2.3255

0.30352		 2.2479			2.2587			 2.2463		2.2621
0.30614		 2.2675			2.2784			 2.2659		2.2818
0.30725		 2.2755			2.2865			 2.2739		2.2899
0.30636		 2.2691			2.2800			 2.2675		2.2834
0.30665		 2.2713			2.2823			 2.2697		2.2857

0.31043		 2.2980			2.3091			 2.2964		2.3126
0.31159		 2.3068			2.3179			 2.3052		2.3214
0.31231		 2.3125			2.3237			 2.3109		2.3272
0.31043		 2.2990			2.3101			 2.2974		2.3136
0.30667		 2.2710			2.2820			 2.2694		2.2854

1.6354			 1.6433		1.6343			1.6458		1.7052		1.7164			1.6974		1.7267		0.31117		0.31270			0.31095			 0.31342		 2.3211			2.3323			 2.3195		2.3358
1.6324			 1.6403		1.6313			1.6428		1.7049		1.7161			1.6971		1.7264		0.31239		0.31393			0.31217			 0.31465		 2.3303			2.3415			 2.3287		2.3450
1.6302			 1.6381		1.6291			1.6406		1.7262		1.7375			1.7183		1.7479		0.31489		0.31644			0.31467			 0.31717		 2.3492			2.3605			 2.3476		2.3640

1.5718			 1.5794		1.5707			1.5818		1.6857		1.6967			1.6779		1.7069		0.30820		0.30972			0.30798			
1.5735			 1.5811		1.5724			1.5835		1.6809		1.6919			1.6732		1.7021		0.30935		0.31087			0.30913			
1.5791			 1.5867		1.5780			1.5891		1.6749		1.6859			1.6672		1.6960		0.31006		0.31159			0.30984			
1.5728			 1.5804		1.5717			1.5828		1.6627		1.6736			1.6551		1.6836		0.30820		0.30972			0.30798			
1.5697			 1.5773		1.5686			1.5797		1.6632		1.6741			1.6555		1.6841		0.30447		0.30597			0.30426			

28
29
30

Euro			

1.5859			1.5935		1.5848			1.5959		1.6904 		1.7015			1.6826		1.7117		0.30631 		0.30782			0.30610			 0.30853		2.2844			2.2954			2.2828		2.2988
1.5826			 1.5902		1.5815			1.5926		1.6968		1.7079			1.6890		1.7181		0.30601		0.30752			0.30580			 0.30823		 2.2818			2.2928			 2.2802		2.2962
1.5841			 1.5917		1.5830			1.5941		1.6846		1.6956			1.6769		1.7058		0.30664		0.30815			0.30643			 0.30886		 2.2865			2.2975			 2.2849		2.3009
1.5773			 1.5849		1.5762			1.5873		1.6788		1.6898			1.6711		1.6999		0.30647		0.30798			0.30626			 0.30869		 2.2850			2.2960			 2.2834		2.2994

7
8
9
10
11.12.13

1
2
3
4.5.6

Haziran 2011

		 Danimarka Kronu				

		Efektif				 Döviz				 Efektif				 Döviz				 Efektif

Avustralya Doları			

Tarihi		 Döviz				
Efektif				Döviz		

Uygulama 		

Mayıs - Haziran 2011

MALİ

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler

IV. T.C. MERKEZ BANKASI HAZİRAN 2011 DÖVİZ VE EFEKTİF KURLARI

İngiliz Sterlini					

İsveç Kronu				

Kanada Doları			

2.5478			 2.5611		 2.5460			2.5649		1.8622		1.8742			1.8594		1.8770		0.24521		 0.24776			0.24504			
2.5742			 2.5877		 2.5724			2.5916		1.8686		1.8806			1.8658		1.8834		0.24752		 0.25010			0.24735			
2.5867			 2.6002		 2.5849			2.6041		1.8656		1.8776			1.8628		1.8804		0.24755		 0.25013			0.24738			
2.5900			 2.6035		 2.5882			2.6074		1.8870		1.8992			1.8842		1.9020		0.24544		 0.24799			0.24527			
2.5770			 2.5905		 2.5752			2.5944		1.8797		1.8918			1.8769		1.8946		0.24573		 0.24829			0.24556			

2.5889			 2.6024		 2.5871			2.6063		1.8899		1.9021			1.8871		1.9050		0.24705		 0.24962			0.24688			
2.5843			 2.5978		 2.5825			2.6017		1.8883		1.9005			1.8855		1.9034		0.24847		 0.25106			0.24830			
2.5953			 2.6089		 2.5935			2.6128		1.9054		1.9177			1.9025		1.9206		0.25108		 0.25369			0.25090			
2.5874			 2.6009		 2.5856			2.6048		1.9204		1.9328			1.9175		1.9357		0.24999		 0.25259			0.24982			
2.5966			 2.6102		 2.5948			2.6141		1.9360		1.9485			1.9331		1.9514		0.25043		 0.25304			0.25025			

14
15
16
17
18.19.20

21
22
23
24
25.26.27

Alış		 Satış		 Alış

Satış

0.25019		 1.6297			 1.6371			 1.6237		1.6433
0.25164		 1.6338			 1.6412			 1.6278		1.6474
0.25427		 1.6515			 1.6590			 1.6454		1.6653
0.25317		 1.6617			 1.6692			 1.6556		1.6755
0.25362		 1.6567			 1.6642			 1.6506		1.6705

0.24833		 1.6030			 1.6102			 1.5971		1.6163
0.25068		 1.6116			 1.6189			 1.6056		1.6251
0.25071		 1.6401			 1.6475			 1.6340		1.6538
0.24856		 1.6333			 1.6407			 1.6273		1.6469
0.24886		 1.6264			 1.6338			 1.6204		1.6400

0.25713		 1.6031			 1.6103			 1.5972		1.6164
0.25784		 1.6137			 1.6210			 1.6077		1.6272
0.25773		 1.6116			 1.6189			 1.6056		1.6251
0.25583		 1.6075			 1.6148			 1.6016		1.6209
0.25197		 1.6123			 1.6196			 1.6063		1.6258

0.25883		 1.6334			 1.6408			 1.6274		1.6470
0.25848		 1.6347			 1.6421			 1.6287		1.6483
0.25668		 1.6207			 1.6280			 1.6147		1.6342
0.25585		 1.6118			 1.6191			 1.6058		1.6253

döviz kurları

IV. T.C. MERKEZ BANKASI HAZİRAN 2011 DÖVİZ VE EFEKTİF KURLARI

Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler

Mayıs - Haziran 2011

2.6103			 2.6239		 2.6085			2.6278		1.9550		1.9676			1.9521		1.9706		0.25062		 0.25323			0.25044			 0.25381		 1.6541			 1.6616			 1.6480		1.6679
2.6046			 2.6182		 2.6028			2.6221		1.9547		1.9673			1.9518		1.9703		0.25044		 0.25305			0.25026			 0.25363		 1.6542			 1.6617			 1.6481		1.6680
2.6111			 2.6247		 2.6093			2.6286		1.9549		1.9675			1.9520		1.9705		0.25350		 0.25614			0.25332			 0.25673		 1.6697			 1.6772			 1.6635		1.6836

2.5786			 2.5921		 2.5768			2.5960		1.8767		1.8888			1.8739		1.8916		0.25390		 0.25654			0.25372			
2.5835			 2.5970		 2.5817			2.6009		1.8835		1.8956			1.8807		1.8984		0.25460		 0.25725			0.25442			
2.5844			 2.5979		 2.5826			2.6018		1.8852		1.8973			1.8824		1.9001		0.25449		 0.25714			0.25431			
2.5834			 2.5969		 2.5816			2.6008		1.8727		1.8848			1.8699		1.8876		0.25261		 0.25524			0.25243			
2.5546			 2.5680		 2.5528			2.5719		1.8608		1.8728			1.8580		1.8756		0.24880		 0.25139			0.24863			

7
8
9
10
11.12.13

28
29
30

2.6167			 2.6304		 2.6149			2.6343		1.8585		1.8705			1.8557		1.8733		0.25558		 0.25824			0.25540			
2.5997			 2.6133		 2.5979			2.6172		1.8652		1.8772			1.8624		1.8800		0.25523		 0.25789			0.25505			
2.5912			 2.6047		 2.5894			2.6086		1.8763		1.8884			1.8735		1.8912		0.25345		 0.25609			0.25327			
2.5728			 2.5862		 2.5710			2.5901		1.8703 1.8823			1.8675		1.8851		0.25263		 0.25526			0.25245			

Alış		 Satış		 Alış		 Satış		 Alış		 Satış		 Alış		Satış		 Alış		 Satış		 Alış		 Satış		

1
2
3
4.5.6

Haziran 2011

		

		Efektif				 Döviz				 Efektif				 Döviz				 Efektif

İsviçre Frangı			

Tarihi		 Döviz				
Efektif				Döviz		

Uygulama 		

MALİ

ÇÖZÜM

423

424

Kuveyt Dinarı					

5.6872			
5.6892			
5.7093			
5.6888			
5.6735			

5.6511			
5.6748			
5.7309			
5.7807			
5.7520			

5.7816			
5.7606			
5.8051			
5.8405			
5.8563			

7
8
9
10
11.12.13

14
15
16
17
18.19.20

21
22
23
24
25.26.27

Japon Yeni			

5.8578		5.6949			 5.9457		0.28744		0.28938		0.28724		0.29005		0.42862		0.42939			 0.42541			
5.8365		5.6742			 5.9240		0.28853		 0.29048		0.28833 0.29115		 0.42675		 0.42752			 0.42355			
5.8816		5.7180			 5.9698		0.29234		0.29431		0.29214		0.29499		0.42974		0.43051			 0.42652			
5.9174		5.7529			 6.0062		0.29450		0.29649		0.29429		0.29717		0.43282		0.43360			 0.42957			
5.9334		5.7685			 6.0224		0.29623		0.29823		0.29602		0.29892		0.43416		0.43494			 0.43090			

5.7255		5.5663			 5.8114		0.28519		0.28711		0.28499		0.28777		0.41865		0.41940			 0.41551			
5.7495		5.5897			 5.8357		0.28967		0.29162		0.28947		0.29229		0.41978		0.42054			 0.41663			
5.8064		5.6449			 5.8935		0.29035		0.29231		0.29015		0.29298		0.42470		0.42547			 0.42151			
5.8568		5.6940			 5.9447		0.28803		0.28997		0.28783		0.29064		0.42994		0.43072			 0.42672			
5.8278		5.6657			 5.9152		0.28796		0.28990		0.28776		0.29057		0.42705		0.42782			 0.42385			

5.7621		5.6019			 5.8485		0.29303		0.29501		0.29282		0.29569		0.42039		0.42115			 0.41724			
5.7641		5.6039			 5.8506		0.29365		0.29563		0.29344		0.29631		0.42084		0.42160			 0.41768			
5.7845		5.6237			 5.8713		0.29280		0.29477		0.29260		0.29545		0.42234		0.42310			 0.41917			
5.7637		5.6035			 5.8502		0.29128		0.29324		0.29108		0.29391		0.42066		0.42142			 0.41751			
5.7482		5.5884			 5.8344		0.28835		0.29029		0.28815		0.29096		0.41983		0.42059			 0.41668			

5.7945		5.6334			 5.8814		0.29424		0.29622		0.29403		0.29690		0.42415		0.42491			 0.42097			
5.7804		5.6197			 5.8671		0.29447		0.29646		0.29426		0.29714		0.42327		0.42403			 0.42010			
5.7880		5.6271			 5.8748		0.29361		0.29559		0.29340		0.29627		0.42367		0.42443			 0.42049			
5.7591		5.5989			 5.8455		0.29237		0.29434		0.29217		0.29502		0.42186		0.42262			 0.41870			
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0.43261		1.9932			2.0064			 1.9858		2.0140
0.43073		1.9865			1.9997			 1.9791		2.0073
0.43374		1.9999			2.0132			 1.9925		2.0209
0.43685		2.0040			2.0173			 1.9966		2.0250
0.43820		2.0171			2.0305			 2.0096		2.0382
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0.43103		1.9833			1.9965			 1.9760		2.0041
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ÖNEMLİ DUYURU
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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, fikri sorumluluk kendilerine aittir.
Dergimizde yayımlanan yazılardan “Mali Çözüm Dergisi” kaynak gösterilmek koşuluyla alıntı yapılabilir.
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MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ YAYIN POLİTİKASI

Mayıs-Haziran 2011

1. YAYIN İLKELERİ
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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.
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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:

Mayıs-Haziran 2011

Özün Amaç ve Niteliği:
• Bir metinde işlenen konuların ana ögelerini ortaya çıkarmayı amaçlar.
• 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 üstünde yoğunlaşmalıdır.
Tekbiçim özelliği kazanmış testler, teknikler ve araçlar tam adıyla verilmelidir.
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Giriş Tümcesi:
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.
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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 fiyatlaması 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)
KİTAP İÇİNDEN BÖLÜM
Akdoğan, 1999, 119).

YAYIMLANMAMIŞ TEZ
(Gücenme, 1993, 48)
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YAZARI OLMAYAN KİTAPLAR
(Muhasebe denetimi, 1997, 37)
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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)
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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 find 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.
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
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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 specified. Number of the key words can be 1-6.
• After English “abstract” “key words” about the subject are specified 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 specification: line spacing: double
space, font: Times 11, paper size: A4, page limit: 15 pages.
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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:
Purpose and characteristics of an abstract
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• An abstract aims marking main elements of the subjects in a text.
• Purpose, extent (Unless the study’s title doesn’t reflect the purpose and
extend of the content), method (Methods, techniques and processes used in
text have to be summarized), observations, applications, findings (findings 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

Abstract, usually consists of one paragraph.
If there is a different subject in the work, second paragraph should be
used.
Phrases should be short, appropriate to grammatical rules, fluent and perceptible.
Phrases shouldn’t be inverted; and should be except message expression
characteristic.
In so far as using abbreviations must not be prefered.
To order of author’s ideas must be abided.
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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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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): 7-12.
A BOOK, TWO AUTHORS
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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.

AN 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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Akdoğan, Nalan “Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Standardı” Türkiye
Muhasebe Standartları Sempozyumu IV., (3-7 Ekim 1999) İstanbul s.99-121.
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KARBON (SERA GAZI) MUHASEBESİ
CARBON (GREEN HOUSE GAS) ACCOUNTING
Doç.Dr. Süleyman UYAR*
Dr. Emre CENGİZ**

Abstract
The study aims to introduce carbon Exchange processes as an emerging tool for preventing global climate change and give information about
the changes that the system will occur in the accounting practices. Carbon
exchanges processes increase day by day and many enterprises have obligations about this matter. In this system where there is an assumption
that carbon emission that is released to atmosphere can be solved with
free market dynamics, there are carbon rights and obligations emerging.
According to the accounting system, the amount of carbon dioxide that is
released to air should be tracked and reported. The arrangements should be
* Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi
** Akdeniz Üniversitesi ALTSO MYO
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Öz
Bu çalışmanın amacı küresel iklim değişikliğini önlemede bir araç
olarak ortaya çıkan karbon piyasası işlemlerini tanıtmak ve bu sistemin
muhasebe uygulamalarında meydana getireceği değişmeler hakkında bilgi
vermektir. Karbon piyasası işlemlerinin her geçen gün artmakta ve birçok
işletmenin bu konuda yükümlülükleri bulunmaktadır. Atmosfere bırakılan
karbon salımının serbest piyasa dinamikleri ile çözülebileceğinin varsayıldığı bu sistemde, karbon hak ve yükümlülükleri ortaya çıkmaktadır.
Muhasebe sistemi açısından havaya salınan karbondioksit miktarının takip
edilmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Muhasebe standartlarında konu ile ilgili düzenleme yapılmalı, mevcut sistemde ihtiyaç duyulan
hesaplar açılmalı ve işletme bütçeleri içerisinde karbon bütçesine yer verilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Karbon Salımı, Karbon Muhasebesi

47

MALİ

ÇÖZÜM

Mayıs - Haziran 2011

made about the subject in the accounting standards, the necessary accounts
in the actual system should be arranged and the carbon budget should have
take place in the master business budget.
Keywords: Carbon Emission, Carbon Accounting
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1. Giriş
Günümüzde insanların en büyük arzusu sağlıklı bir ortamda uzun yıllar yaşamak ve güzel yaşam standartlarına sahip olmaktır. Sürekli olarak
daha rahat yaşama arzusu çevresel kaynakların bilinçsiz tüketilmesine ve
kirletilmesine neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan karbon salınımı ve küresel ısınma çeşitli çevresel felaketleri beraberinde getirmektedir. Bu tür küresel sorunlar herkesi olduğu gibi muhasebecileri
ve muhasebe sistemini de ilgilendirmektedir. Muhasebe sistemi açısından
karbon ayak izlerinin takip edilmesi ve kayıt altına alınması gerekir. Karbon salınımının ölçüsü olan karbon ayak izi; enerji tüketen bir faaliyetin
ortaya çıkardığı karbondioksit (CO2) miktarıdır.
Küresel iklim değişikliğini engellemede bir araç olarak ortaya çıkan
karbon piyasası işlemleri her geçen gün büyümektedir. Karbon piyasaları özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temiz enerjiye yönelik yatırımlarında önemli bir proje ve finansman tekniği olarak kullanılmaktadır.
Küresel iklim değişikliğinin bu hızla devam ettiği varsayıldığında yakın
bir gelecekte söz konusu piyasanın en büyük emtia piyasası olması kaçınılmazdır. Örneğin, 2020 yılında bu piyasaların 3,1 trilyon dolarlık piyasa
hacmine ulaşması beklenmektedir.
Muhasebe uygulamasında çevresel sorunlar daha fazla dikkate alınmaya başlanmıştır. Örneğin çevre muhasebesi ve çevre denetimi ve karbon
(sera gazı) muhasebesi bu uygulamalardan bazılarıdır. Özellikle karbon
muhasebesi, muhasebe ve finansman konusunda çalışanlar için çok eski
sayılmayan bir kavramdır. Karbon muhasebesinin temelini havaya salınan karbondioksit miktarının izlenmesi ve kayıt altına alınarak sonuçların
raporlanması oluşturur. Muhasebe uygulamaları ve maliyet muhasebesinin bir ayağı olarak çevre muhasebesi içinde karbondioksit salınımı takip
edilebilir. Mamul ve hizmetlerin karbon ayak izlerinin belirlenmesinde
maliyet muhasebesi kuralları uygulanabilir. Hesap planı oluşturulurken
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2. Kyoto Protokolü
Son yıllarda iklimde yaşanan sert ve anlamsız değişmeler insanların
aklına “küresel ısınma mı var veya iklimler artık değişiyor mu?” sorusunu getirmektedir. İklimlerin değiştiği bir gerçek, eğer değişmemiş olsaydı
hala buzul çağını yaşıyor olmaz mıydık? Fosil kökenli yakıtların kullanımındaki artışa bağlı olarak çevrenin kirletiliyor olması buna bağlı anormal iklim değişikliklerini beraberinde getirmektedir. Örneğin 1990-2000
yılları arasında hava kaynaklı doğal afetlere bağlı olarak yaklaşık 600.000
kişi hayatını kaybetmiş, toplam yarım trilyon dolara yakın maddi kayıp
meydana gelmiştir (Kayhan, 2011, 2-4).
Fosil yakıtların kullanımdan kaynaklanan karbondioksit salımı (emisyonu) her geçen gün artmaktadır. Örneğin Avrupa’da üretilen bir otomobil kilometre başına ortalama 163 gram karbondioksit gazı üretmektedir.
Bunun 2012 yılına kadar 120 grama düşürülmesi hedeflenmiştir (Aytulun,
2011). Karbon salınımına bağlı olarak ortaya çıkan küresel iklim değişikliğinin; daha sıcak günlerin yaşanması, ağır ve fazla miktarda yağışlar,
kuraklık artışı, yoğun tropikal kasırgalar ve deniz suyu seviyesinin yükselmesi gibi olumsuz etkiler oluşturması beklenmektedir. Bu bağlamda küresel iklim değişikliğinin aşağıdaki sorunları beraberinde getireceği tahmin
edilmektedir (Kayhan, 2011, 15; Tunahan, 2010, 199):
• Tropikal kasırgaların sayısı ve kuvveti artabilir,
• Meteorolojik karakterli doğal afetlerin (don, ani ve kuvvetli yağış,
dolu, yıldırım, fırtına, çığ, vb.) sayısında ve kuvvetinde artış olabilir,
• Kuraklıklara bağlı olarak tarımsal faaliyetler zarar görebilir,
• Sıcaklıklara bağlı alarak orman yangınları artabilir,
• İklimsel etkiler nedeniyle çeşitli sağlık problemleri yaşanabilir,
• Soğutma ve ısıtma gibi konfor sıcaklıklarını sağlayarak sağlıklı kalabilmek amacıyla yüksek enerji tüketimi oluşabilir,
• Buzulların erimesiyle yükselecek deniz sevisi kıyı ve düşük kotlu
bölgelerde sıkıntı oluşturabilir,
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bu konuyla ilgili ihtiyaç duyulan hesaplar açılabilir, söz konusu işlemler
kayıtlanabilir ve işletme bütçeleri içerisinde karbon bütçesine yer verilebilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; karbon piyasalarını ve bu piyasaların
muhasebe uygulamalarına yansımalarını açıklamaktır
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• Okyanus akıntılarının karakteristiğinde meydana gelecek değişiklik
iklimlerin özelliklerini değiştirebilir,
• Atmosferdeki aşırı kirlenmeye bağlı olarak oluşacak asit yağmuru
şeklindeki kimyasal kirlilik tarımsal faaliyetlere zarar verebilir,
• Toprak ve yer altı sularının kimyasal yapısı bozulabilir.
2005 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
(United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC)
çerçevesinde iklim değişikliğine küresel bir tepki olarak Kyoto Protokolü
gündeme gelmiştir. 188 ülke, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin taraf olduğu
bu protokole göre insan kaynaklı karbon salım miktarının 2008–2012 yılları arasında 1990’daki seviyesine göre en az % 5 oranında azaltılması
amaçlanmıştır. Bu protokol ile işletmeler finansal performansları yanında çevresel duyarlılıkları konusunda da yükümlülük altına girmişlerdir.
Karbon salınımının azaltılması amacıyla çeşitli alternatif mekanizmalar
geliştirilmiştir. Bu mekanizmalardan birisi de; Uluslararası Salım Ticareti
Sistemi’nin kurulmasıdır. Bu sistemde ülkeler uluslararası karbon kredisi
piyasalarında ticaret yapabilmektedirler. Üretim fazlası kredisi olan ülkeler bu kredileri; salım sınırlaması olan ülkelere azaltım şartları çerçevesinde satış yapabilmektedirler (Ratnatunga ve Balachandran, 2009, 333-334).
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3. Karbon Salımı ve Ticareti
Küresel iklim değişikliğini önleme konusunda karbondioksit salanlara
yüksek oranda ceza verilmesi, ek vergi konulması veya temiz enerji kaynaklarına yapılacak yatırımların teşvik edilmesi gibi bir takım uygulamalar yapılmaktadır. Son yıllarda ise küresel iklim değişliğinin yine serbest
piyasa sistemine dayalı uygulamalarla ortadan kaldırabileceği varsayımı
üzerine dayanan uluslararası bir sistem ortaya çıkmıştır. Bu sistem genelde
karbon salımı ve ticareti olarak adlandırılmaktadır. Kyoto Protokolü ile
gündeme gelen mekanizmalardan belki de en önemlisi olan karbon salımı ve ticareti ilk olarak Kanadalı İktisatçı Dales tarafından önerilmiştir.
Karbon salımı ve ticareti; “bir alıcının karbon azaltımına yönelik taahhüt
ettiği hedeflerini yerine getirmede kullanacağı ve belli bir miktarda karbon
salımı indirimi yapma hakkını ifade eden “krediler” karşılığında, başka bir
tarafa ödeme yapması ile ortaya çıkan alım sözleşmeleri” olarak tanımlan-

maktadır (Lecocg ve Capoor, 2005, 11; Tunahan, 2010, 200). Başka bir
ifade ile karbon salım ticareti; ülkeler ve firmaları, karbon azaltım taahhütlerine yönelik faaliyetleri sonucunda, azalttıkları her bir tona eş değer karbon için, ticareti de yapılabilen, “Karbon Tahsisatı” veya “Karbon Kredisi”
olarak adlandırılan karbon haklarıdır. Buna göre salım hedefi belirlenmiş
bir ülke, salım hedefi belirlenmemiş gelişmekte olan bir ülke ile işbirliğine
giderek, o ülkede karbon salımını azaltmaya yönelik projeye dahil olabilir
ve karşılığında da elde edilen karbon azaltımı, söz konusu gelişmiş ülkenin Kyoto taahhüdünden düşülebilir. Böylece ilgili ülke, hem başka ülkede
karbon salımını azaltıp kendi salımını telafi etmekte hem de gelişmekte
olan ülkelerde temiz teknoloji transferi ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvikini sağlamaktadır.
Şekil 1’den de görüldüğü gibi karbon salımı iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği dışsal faktörler ile karbon pazarlarının oluşmasını sağlamıştır. Karbon piyasalarında ortak bir standardın olmayışı ve şeffaflığın
ve kayıt sistemlerinin eksikliği bazı çevreci gruplar tarafından eleştirilmektedir. Ancak, son yıllarda sertifika sahipliklerinin izlenmesi ve geliştirilen sertifikaların bağımsız denetçiler denetiminde düzenlenmesi gibi
uygulamalar, karbon varlıklarının likiditesi ve şeffaflığı açısından önem
kazanmıştır. Bu süreçte geliştirilen karbon kayıt sistemi ile; sertifikaların
satışının ve sahipliklerinin izlenmesi, bilgi paylaşımı ile piyasaların etkinliğinin artırılması ve mükerrer sayımın önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
Karbon kayıt sistemleri iki kategoride sınıflandırılabilir (Çevre ve Orman
Bakanlığı, 2011):
• Karbon salımı izleme kayıt sistemlerinde, satın alan şahıs veya işletmelerin salım miktarları ve azaltımları izlenir, referans değerler belirlenir ve karbon salımı azaltımının hesabı tutulur.
• Karbon sertifika muhasebesi kayıt sisteminde ise sertifika, tahsis ve
denkleştirmelere ilişkin işlemleri raporlanır, yeni emtialar ve değiştirilebilir varlık sınıfları oluşturulur.
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Şekil 1: Karbon Pazarları
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Kaynak: (Çapalov, 2011, 10)
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Bir ülkede kurulması gereken karbon salım ticaretine göre; işletmelerin atmosfere salabilecekleri karbondioksit miktarı sınırlandırılmaktadır.
Eğer işletmeler sınırdan daha az karbon salarlarsa, satış için üretim fazlası
kredi kazanmaktadırlar. Eğer sınırdan daha fazla karbon salımı yaparlarsa,
sınırdan daha az karbon yapmış işletmelerden kredi satın alabilmektedirler.
Bu uygulama AB Karbon Salım Ticaret Sistemi (EU ETS) olarak 1 Ocak
2005’te faaliyete geçmiş olup dünyadaki ilk uluslararası karbondioksit salımı ticaret sistemidir. Bu sistem global karbon piyasası işlemlerinin yaklaşık % 70’ini gerçekleştirmektedir. Tüm AB ülkelerindeki toplam karbondioksit salımının yaklaşık yarısına yakınından sorumludur. 11.500’den fazla
kuruluş ile 2,200 milyon ton karbona denk gelen işlemleri kapsamaktadır.
Bu sistem ile AB ülkeleri için karbon salım sınırları belirlenmiş ve her birine belirli bir kredi değeri verilmiştir. Kredilerin toplam değeri belirlenen
üst sınırı aşmadığı sürece toplam salım belirlenen seviye ile sınırlandırılmış olmaktadır (Avrupa Birliği, 2005; Hamilton vd. 2008, 6; Ratnatunga
ve Balachandran, 2009, 348).
Karbon salım ticareti; “Üst Sınır ve Ticaret”, “Anahat ve Kredi” ve
“Karbon Denkleştirme” olmak üzere üç şekilde uygulanmaktadır (United
Nations, 2002, 9; Yamin, 2005, 86; Tunahan, 2010, 203-204).
Üst Sınır ve Ticaret sisteminde belirlenmiş bir zaman dilimi içerisin-

deki toplam salım miktarı belirlenir. Bu toplam değer daha sonra kaynaklardan çıkan karbon salım hakkı ve tahsisat olarak kirleticilere tahsis edilir.
Taahhüt dönemi boyunca her katılımcı gerçekleşen salımını izler ve hesaplar. Dönem sonunda gerçekleşen salıma eşit miktarda tahsisat düzenleyici
otoriteye teslim edilir. Bu eşleştirmeyi yapamayanlar ellerinde fazladan
tahsisat bulunan kaynaklardan tahsisat satın alabilirler.
Anahat ve Kredi sisteminde karbon salımına ilişkin sabit bir üst sınır
belirlenmemiştir. Bu sistemde katılımcılar ticarete başlamadan önce tahsisat alamamakta; karbon birimlerini, salım azaltıcı projeleri onayladıktan
sonra kazanmaktadırlar. Bu süreçte öncelikle düzenleyici tarafından her
bir katılımcı için anahat belirlenmektedir. Taahhüt dönemi sonunda düzenleyici otorite, yapılan salımlar ile anahat hesaplarını karşılaştırmakta; gerçekleşen salımları anahatından düşük olan katılımcılar aradaki fark kadar
birim kazanmaktadır. Bu birimler daha sonra serbestçe alım satıma konu
olmaktadır. Gerçekleşen salımları anahatını aşan katılımcılar ise taahhütlerini yerine getirmek için fazla salımlarına eşdeğer karbon birimini satın
almak zorundadırlar.
Denkleştirme sisteminde bir yerde salınan karbon miktarı başka bir
yerden satın alınmaktadır. Böylece atmosferde aynı miktarda karbon miktarının yutulması/hapsedilmesi ile nötrleştirme yapılmış olmaktadır. Başka bir ifade ile bir işletme, ortaya çıkardığı karbon salımına karşılık aynı
miktarda ancak başka bir yerdeki karbon tasarrufu sağlayan projelerden
karbon sertifikaları satın alır. Bu sistem daha çok işletme bünyesinde karbon salımı azaltım önlemlerinin ekonomik ve teknik gerekçelerle karlı olmaması durumunda kullanılmaktadır.
Karbon salımı ve ticareti sisteminin işleyişi sürecinde en önemli sorun
iklim değişikliklerinin ekonomik maliyetlerinin ölçülmesidir. Bu ölçüm
için “karbon sosyal maliyeti” (social cost of carbon) olarak adlandırılan
bir hesaplama yöntemi kullanılmaktadır. Karbon sosyal maliyeti; 100 yıl
veya daha uzun bir süre için atmosfere salınan her ek bir ton karbonun
iklim değişikliği üzerinde oluşturduğu etkinin net bugünkü değeri olarak
hesaplanmaktadır. Bunun maliyeti ortalama 1 ton karbon için 43 dolardır
(Tunahan, 2010, 200; Watkiss ve Downing, 2008, 86).
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4. Karbon Piyasası Türleri
Yukarıda da açıklandığı gibi karbon piyasası işlem hacmi özellikle Kyoto Protokolü’nün 2005 yılında onaylanmasından bu yana katlanarak artmıştır. Bu piyasaların en büyüğü; uyum, risk yönetimi, arbitraj, nakit oluşturma
ve kar elde etme amacıyla AB Karbon Salım Ticaret Programı kapsamında
yapılan tahsis ve türev işlemleridir. Karbon piyasasının ikinci en büyük alanı
ise spot, vadeli işlem ve opsiyon işlemlerinin yapılabildiği Sertifikalandırılmış Karbon Salımı Azaltımı (CER) ikincil piyasasıdır. Söz konusu piyasalarda işlem hacmi 2005’de 10 milyar dolar iken 2008’de 126 milyar dolara
çıkmıştır. Bu rakamın 2020 yılında yaklaşık 3.1 trilyon dolar olması beklenmektedir (Caapor ve Ambrossi, 2009; Amin ve Khan, 2010, 3).
Karbon piyasasının net bir tanımını yapmak kolay değildir. Çünkü bu
piyasada tek bir mal, tek bir sözleşme veya tek bir alıcı- satıcı grubu ile ifade edilen işlemlerden bahsetmek mümkün değildir. Buna rağmen yine de
bir tanım yapmak gerekirse karbon piyasası; bir veya birkaç tarafın başka
bir tarafa belli bir miktar karbon salımı kredisi karşılığında ödeme yaptığı
piyasalardır şeklinde tanımlanabilir (Sing, 2009, 48; Tunahan, 2010, 206).
Karbon piyasası mallara göre, zorunluluğa göre, sözleşme şekline göre ve
hacme göre karbon piyasaları olmak üzere dört farklı şekilde gruplanabilir:
Mallara Göre Karbon Piyasası: Bu piyasa, proje esaslı ve tahsisat
esaslı olarak iki gruba ayrılmaktadır. Proje esaslı karbon piyasasında alıcı, karbon azaltım projelerinden oluşan salım kredilerini satın almaktadır.
Tahsisat esaslı karbon piyasasında ise, bir düzenleyici otorite tarafından
oluşturulan ve tahsis edilen salım tahsisatları satın alınmaktadır. Bu sistemde, karbondioksit salımına sebep olan her kaynak; belirli bir dönemde
salacağı karbon miktarını “tahsisat” veya “kredi” şeklinde sınırlamaktadır.
Bu taahhüde giren kaynaklar, salımlarını; teknolojilerini geliştirerek, başka
ülkelerdeki karbon salımını azaltan projelere finansal destek vererek ya da
kendilerine tahsis edilen daha az miktarda salım yapan başka kaynaklardan
karbon satın alarak azaltabilirler. Diğer taraftan, ilgili dönemde kendisine
izin verilen miktardan daha az karbon salımı yapan kaynaklar ise ellerindeki karbon kredi veya tahsisatlarını salım azaltımını başaramayanlara satabilirler. Böylece bir piyasası oluşan karbon, küresel bir para birimi gibi
ticareti yapılabilen bir emitia haline dönüşmüştür (Tunahan, 2010, 206).
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5. Karbon Muhasebesi
1980’li yıllardan önce muhasebecilerin temel sorumluluğu salt işletmenin finansal tablolarının hazırlanması ve bunların raporlanması olarak görülmüştür (Kestigian, 1991, 20). 1980’li yıllarda sosyal muhasebe kavramı
ortaya çıkmış, özellikle; şirketlerin ölçemediği ancak bireylere, topluma
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Zorunluluğa Göre Karbon Piyasası: Bu piyasalar zorunlu ve gönüllü
olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Zorunlu piyasalar; Kyoto protokolüne dayanan ve bu sözleşme ile yükümlülük altına giren piyasa katılımcılarının yer aldığı piyasalardır. Gönüllü karbon piyasaları ise bu sözleşmeye
dayanmayan ve genellikle küçük çaplı projeler için oluşturulmuş, sadece
bağımsız bir denetçi tarafından değerlendirilen, doğrulanan karbon azaltımı projelerinden ortaya çıkan ve standart olmayan karbon azaltım birimlerinin işlem gördüğü piyasalardır. Gönüllü karbon piyasası işlemlerinin
önemli bir kısmı Şikago İklim Borsası (Chicago Climata Exchange) ve
çeşitli tezgahüstü piyasalarda (Over The Counter) gerçekleştirilmektedir
(Hamilton vd., 2008, 17; Tunahan, 2010, 207). Şikago İklim Borsası ile
ilgili detaylı bilgiye http://www.chicagoclimatex.com adresinden ulaşılabilir.
Sözleşme Şekline Göre Karbon Piyasası: Bu piyasalar spot, future
ve opsiyon işlemlerini içermektedir. Karbon spot ticareti ağırlıklı olarak
AB ülkeleri içerisinde yapılmaktadır. Avrupa İklim Borsası (The European
Climate Exchange) spot ticaret hizmeti sağlamakta olup Avrupa karbon
piyasası işlem hacminin yaklaşık % 85’ini, future işlemlerinin de yaklaşık
% 86’sını tek başına gerçekleştirmektedir. Piyasada 1000 salım tahsisatı
1 lota karşılık gelmektedir ve minimum fiyat değişimi 0.01 Euro olarak
belirlenmiştir. Tahsisatların satıcının hesabından alıcının hesabına takas
merkezi vasıtasıyla aktarılması suretiyle fiziki olarak ödeşme yapılmaktadır (Hamilton vd., 2008, 6; Daskaladis vd., 2008, 7; Tunahan, 2010, 207).
Hacme Göre Karbon Piyasaları: Bu piyasalar toptan ve perakende
olarak adlandırılmakta olup toptan karbon piyasaları genellikle milyon ton
karbon kredisinden daha büyük işlemleri içermekte; perakende karbon piyasalarında ise nispeten küçük çaplı karbon ticareti yapılmaktadır (Tunahan, 2010, 208).
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ve çevreye etkisi olan dışsal maliyetlerin hangi şekilde finansal tablolara
yansıtılacağı konusu önemli sorun olarak görülmeye başlanmıştır (Beer ve
Friend; 2006, 549-550; Mathews, 1997, 490). Tüm toplumun etkilendiği
doğal çevreye yansıyan bir olayın da kayıt altına alınması ve raporlanması gerektiği konusunda son yıllarda fikir birliği oluşmaya başlamıştır. Bu
konuda zorunlu olmamakla birlikte birçok kurumsal işletme eskiden beri
çeşitli çalışmalar yapmakta ve bunu finansal tablolarına yansıtmaktadırlar.
Bireyler de büyük kurumların çevresel sorunları göz ardı etmeyeceği ve
konu ile ilgili çalışmalar yapacağı beklentisi içindedirler (Holland, 2004,
407-408; Park ve Abdeeen, 1994, 26). Toplum için yapılacak bu tür sosyal
sorumluluk faaliyetleri ek maliyetler yaratsa da, hesap verme sorumluluğu
ve şeffaflık günümüz işletme yönetiminin temel unsuru haline gelmiştir
(Brown ve Fraser, 2004, 28).
Çevre muhasebesi anlayışının yaygınlaşması ve yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan karbon salımı ve ticareti sisteminin gelişmesi karbon salımı
ve tutulma muhasebesi (carbon emission and sequestration accounting)
kavramını ortaya çıkarmıştır. Karbon muhasebesi; en basit anlatımla bir
kurumun faaliyetine ilişkin ayrıntılı verilerin toplanması, karbon izdüşümünün başka bir ifade ile karbon salımının hesaplanması ve salım faktörlerini hesaba katarak bu rakamın karbondioksit eşdeğerine dönüştürülmesidir. Bu bağlamda kurumun faaliyetlerinden kaynaklanan karbon salımının
hesaplanması ve muhasebesinin yapılması gerekmektedir. Karbon salımı
hesaplama kapsamına giren 6 farklı gaz bulunmaktadır. Bunlar; kaynağı
fosil yakıtlarının yakılması olan karbondioksit (CO2), kaynağı çöp toplama alanları ve hayvanlar olan metan (CH4), kaynağı gübre ve kanalizasyonlar olan nitratoxid (N2O), kaynağı kimyasal soğutucular olan hidroflorokarbonlar (HF), kaynağı alüminyum ve yarı iletkenlerin imalatı olan
peflorokarbonlar (PFC) ve kaynağı elektrik dağıtım ekipmanın izolasyonu
olan sülfür hexaflorid (SF6) dir.
Çevresel sorunların muhasebe sistemine alınması konusunda çevre
muhasebesi uygulamalarının her geçen gün yaygınlaştığı görülmektedir.
Maliyet muhasebesi ve buna dayalı çevre muhasebesinin amacı gerçek
maliyeti saptamak, mamul fiyatlamasını doğru olarak belirlemek, işletmenin ileriye dönük kararlarına temel teşkil etmek, işletmeyi rakiplerine göre

avantajlı kılmaya çalışmak ve çevresel maliyetleri muhasebe sistemine dahil etmektir. Bilindiği gibi enerji, işletmelerin giderleri içersinde önemli
bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda çevre muhasebesi sisteminde sanayinin
karbondioksit salımının takip edilmesi gerekmektedir. Bunun için mamul
ve hizmetlerin karbon ayak izinin belirlenmesinde maliyet muhasebesi kurallarının uygulanması yerinde olacaktır (Aytulun, 2011).
Karbon ayak izi küçültme çalışmaları, kalite çemberine benzeyen bir
model çerçevesinde uygulanabilir. İlk safhada karbon ayak izi küçültmek
için yapılacak çalışmalar planlanır ve kimler tarafından, ne zaman, nasıl
yapılacağı kararlaştırılır. İkinci safhada planlanan çalışmalar belirlenen sürelerde uygulanır. Üçüncü safhada denetim çalışmaları devreye girer ve
uygulamaların etkinlikleri ölçülür. Son olarak bulgu ve sonuçlar değerlendirilerek raporlanır (Eren, 2009).
Karbon maliyet ve yönetim muhasebesi konusunda yapılan çalışmaların sayısı yok denecek kadar azdır. Freedman ve Jaggi (2005) tarafından
yapılan çalışmada Kyoto Protokolünü imzalamış ülkelerde faaliyet gösteren işletmelerin kirlilik ve karbon salımı ile ilgili muhasebe bilgilerinin
açıklanması; protokolü imzalamamış ülkelerde faaliyet gösteren işletmelerin açıklamaları ile karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, çevre kirliliğine yol
açan endüstrilerde faaliyet gösteren 120 işletmenin yıllık raporları, çevresel raporları ve internet sayfaları incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuca göre protokolü imzalamış ülkelerdeki işletmelerin diğer ülkelerdeki
işletmelere kıyasla daha fazla bilgi beyan ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Bu beyan ile işletmelerin büyüklükleri arasında da pozitif bir ilişki vardır.
İşletmeler büyüdükçe yıllık raporlarında çevre ile ilgili açıklamalar artmaktadır.
2005 yılında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK)
Kyoto Protokolü çerçevesinde AB Karbon Salım Ticareti Sistemi’nde kullanılacak muhasebe sistemi için bir çalışma başlatmıştır. Sonuçlandırılamayan bu girişim, Cook (2008) tarafından ele alınmıştır. İlgili çalışmada
karbon salım ticareti sisteminde mevcut muhasebe standartlarının muhasebecilere zorluk çıkaracağının altını çizilmiş ve UMSK’nın bu konuda yeni
adımlar atması gerektiği savunulmuştur. Karbon salım ticareti sistemi ve
diğer ticaret mekanizmaları için maliyet fayda analizleri ile karbon muha-
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sebe teknikleri Lohmanna (2008) tarafından ele alınmıştır. Kundu (2006)
da karbon ticaretinin finansal yönlerini incelemiştir. Callon (2009) karbon
ticaret sistemlerinin düzenlenme şekli ve ölçüm araçlarının devlet veya
teknolojinin de müdahalesi ile birlikte birçok uyuşmazlığa yol açabileceğini düşünmektedir.
Karbon ticaretinin maliyet yönetimine ve yönetim muhasebesi teorisine etkisini ve uygulamayla olan ilişkisini inceleyen ilk çalışma Ratnatunga ve Balachandran (2009) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada karbon
muhasebesi, stratejik maliyet yönetimi ve stratejik yönetim muhasebesi
bağlamında bir bütün olarak incelenmiş ve Sertifikalı Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü tarafından düzenlenen sempozyumların sonuçlarına değinilmiştir. Karbon muhasebesi sistemi, karbon ticaret piyasasının sağlıklı işlemesini sağlamalıdır. Bu sistemde en büyük sorun tutulan karbonun
seviyesinin doğru ölçülmesi ve bu seviyenin karbondioksit üreten faaliyet nedeniyle ortaya çıkan gazın salımından kaynaklanan küresel ısınma
potansiyeli ile denkleştirilmesidir. Karbon salımı ve tutulma muhasebesi
sistemine olan güven, karbon tutulma faaliyetlerine olan yatırım ve büyümeyi hızlandıracaktır. Sistemin detaylı gereksinimleri Kyoto Protokolü
çerçevesinde sürekli olarak geliştirilmektedir. Karbon yutakları tarafından
oluşturulan karbon kredilerinin salım ticaretinde kullanılabilmesi için karbon salımı ve tutulma muhasebesi standardının bu sözleşme ile uyumlu
olması gerekir (Ratnatunga, 2007, 9-10).
Çevresel alanda birçok akreditasyon yaklaşımı farklı ölçüm birimlerine sahiptir. Bu ölçüm yaklaşımlarının karbon maliyet hesaplamalarına belirli bir etkisi olacağı kaçınılmazdır. Herhangi bir çalışmayı veya yaklaşımı
kesin olarak kabul etmek doğru bir yaklaşım olmasa da, yaşam seyri maliyetleme tekniklerini kullanan bir karbon maliyet muhasebesine ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bu muhasebe sistemine göre kayıtlarda sadece ürün veya
hizmetleri satış noktasına getiren maliyetler yer almamalı ve aynı zamanda
mamulün üretilmesinde veya hizmetin sağlanmasından önce veya sonra
oluşan karbon maliyetleri de yer almalıdır (Ratnatunga ve Balachandran,
2009, 340). Bu tür maliyetler Tablo 1’de gösterilmektedir.
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Tablo 1: Karbon Maliyetleri
Etkin Karbon Maliyet
Yönetimi ile Maliyet Azaltım Satış Öncesi Çevresel Etki
Alanları
Hammadde
Üretim Artığı
İşgücü Girdisi
Geleneksel Genel Giderler
(Elektrik, Kira, Pazarlama,
Ulaşım, Yönetim, Amortisman, Satış Sonrası Servis
Maliyetleri vb.)

Satış Sonrası Çevresel
Etki*

Atık Depolama Alanı
Geri Dönüşülebilir BileşenOnarım ve Bozuk Ürünlerde
leri Ayırmak için Harcanan
Harcanılan Zaman
Zaman
Bütün bu genel gider kalemleri, işletmenin net karbon
salan veya net karbon tutan olup olmamasına göre karbon salımı üzerinde bir etkisi vardır. Alternatif enerji
kaynakları vb. kullanılarak karbondioksiti azaltmak için
yapılan teknikler çevresel genel gider kategorisindeki
gösterilen karbon kredi maliyetlerini etkileyecektir.

Çevresel Genel Giderler
Düzenleyici Maliyetler
Atık Yönetimi
Geri Dönüşüm
Tasarım Maliyetlerinin
Amortismanı

Karbon Kredileri

Çevresel Kirlenmenin
Neden Olduğu Dava Maliyetleri
Üretim Atığı
Atık Depolama Alanı
Bu maliyetler, bileşenlerin üretim öncesi safhada doğru
olarak tasarlanmasıyla azaltılabilir. Bu tür tasarım maliyetleri, ürünün hayatı boyunca ya da yaşam seyri maliyetlemeyle amorti edilmelidir.
İşletmenin net karbon salan
Bu işletmenin net karbon
veya net karbon tutan olup
salan veya net karbon tutan
olmamasına göre karbon
olup olmamasına göre malikredilerinin satın alınması/
yet veya gelir olabilir.
satışı.
Emisyon Standartlarının
Karşılanması

Finansman Maliyetleri

Borçlu Maliyetleri

Karbon Vergisi

Mayıs - Haziran 2011

Envanter Bulundurma Maliyeti

Bu maliyetler; hatalı sevk,
demode olma, stok yönetimi ve sigorta gibi garanti
kapsamında geri dönen
ürün maliyetlerini kapsamaktadır.
Bu maliyetler, sermaye ve
şüpheli alacaklar riskini
kapsamaktadır.
Bu vergi; işletmenin net karbon salan veya net karbon
tutan olup olmamasına göre ek bir maliyet veya gelir
kalemi olabilecektir.
Bu maliyetler; sermaye,
hatalı sevk, demode olma,
bozulma, stok yönetimi ve
sigortayı kapsamaktadır.
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*Bu satış sonrası çevresel maliyetler, tahmini değerler kullanılarak ürün
maliyetlerine eklenebilir
Kaynak: (Ratnatunga ve Balachandran 2009, 341).
Önceleri daha çok değer zinciri analizi (Shank ve Govindarajan, 1992)
ve hedef maliyetleme (Ewert ve Ernst, 1999) gibi açılardan ele alınan maliyet ve yönetim muhasebesi artık etkin karbon yönetimi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Örneğin, karbon maliyet ve yönetim muhasebesi konusunda 2003-2007 yılları arasında 31 farklı sempozyum (Avustralya (8),
Kanada (4), Hindistan (1), Çin (1), Lübnan (2), Filipinler (1), Papa Yeni
Gine (2), Endonezya (4), Sri Lanka (4), Malezya (2), Singapur (1) ve Birleşik Arap Emirlikleri (1)) gerçekleştirilmiştir (Ratnatunga ve Balachandran,
2009, 349). Bu sempozyumlar ve çalışmalar genel olarak incelendiğinde
aşağıdaki sonuçlara ulaşmak mümkündür (Ratnatunga ve Balachandran,
2009, 343):
• İşletmenin faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliği değerlendirilirken
sadece ekonomik etkinliğe değil karbon kullanım etkinliğine de önem
verilmelidir. Karar alma sürecinde finansal ve finansal olmayan karbon
salım ölçüleri dikkate alınmalıdır.
• Risk yönetimi açısından işletmenin karbon stratejisinin nakit akışına
ve firma imajına etkileri belirlenmelidir.
• Kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde karbon yönetim girişimleri
finansal raporlamaya dahil edilmeli ve hesap verebilirlik ve şeffaflık
konuları genişletilmelidir.
• Üretim, pazarlama, lojistik faaliyetleri, sermaye yatırımları ve insan
kaynakları yönetiminden kaynaklanan gelecekteki karbon ayak izleri
denetim sürecine dahil edilmelidir.
• Toplam kalite yönetimi anlayışında karbon etkinliği kalite denkleminin bir parçası olarak görülmelidir. Karbon etkinliğinden sağlanan
karlar sendikaların talepleri doğrultusunda kullanılabilir.
• Kağıt tüketiminin azaltılması amacıyla işletmenin tüm faaliyetlerinde
elektronik sisteme öncelik verilmelidir. Sipariş işleme, depolama, ulaşım, kredi kontrolü ve envanter kontrolünde karbonla ilgili maliyetler
hesaplanmalıdır. Satın alma veya imal etme kararları alınırken alternatiflerin değerlendirilmesi sürecinde karbon emisyonuna önem verilme-

lidir. Ekonomik analizle birlikte oran analizi kullanılarak tedarik zinciri faaliyetlerinde etkin karbon yönetimi değerlendirilmesi yapılmalıdır.
• Üretim sürecinde yalın üretim teknikleri kullanılmalı, tam zamanında
üretim anlayışı hayata geçirilmeli, makinelerde daha az enerji ve daha
az malzeme kullanılmalı ve zaman kaybının en aza indirilmesi için
daha fazla dikkat gösterilmelidir.
• Maliyet kontrolü açısından yalın muhasebe anlayışı tercih edilmelidir. Karbon emisyon maliyetlerinin azaltılması için gerekli önlemler
alınmalı, geriye dönük maliyetleme yöntemlerine öncelik verilmelidir.
Maliyetler sınıflandırılırken karbon maliyetleri; direkt, endirekt, sabit
ve değişken giderler olmak üzere sınıflandırılmalıdır. Endirekt maliyetler dağıtılırken salım endirekt genel giderlerinin ürün ve servislerle
ilişkisini belirlemek amacıyla “karbon maliyet etkenlerinin” kullanımına yönelik bir faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi kullanılmalıdır.
• Yeni ürün geliştirme sürecinde karbon salım hedeflerini tutturan ürün
ve hizmetler tasarlanmalı, bu özellik ön plana çıkarılmalı ve ürün ve
hizmetlerin yeniden tasarımı aşamasında hedef maliyetleme kullanılmalıdır. Ürün geliştirme stratejileri açısından mevcut karbon farkındalığı olan müşterilerin marka sadakatini korumak amacıyla karbon
verimliliği yeni ürün tasarımlarına artı özellik olarak dahil edilmelidir.
• Ürün yaşam seyri maliyetleme açısından ürünleri daha karbon dostu
haline getirmek, tasarım maliyetleri ve karbon salımını azaltmak için
işçilere gerekli eğitimler verilmelidir.
• İnsan kaynakları yönetimi açısından alt kademeden üst yönetime
kadar karbon yaşam stili belirlenmelidir. Düşük karbon ayak izi faaliyetleri desteklenmeli, etkin karbon yönetiminde sürekli gelişmenin
sağlanması için en uygun kurum kültürü oluşturulmalıdır. Bu bağlamda çalışanlara, kurumun karbon ayak izini düşürmek, etkin karbon yönetimine katılımı sağlamak amacıyla kaynak ve sorumluluk verilmeli
ve yetkilendirme yapılmalıdır.
• Tüm pazarlama stratejilerinde sistematik olarak karbon etkisi dikkate alınmalıdır. Pazarlama yönetimi açısından karbon verimliliği ürün
farklılaştırmada bir pazarlama karması değişkeni olarak görülmeli,
maliyet stratejilerinde etkin karbon yönetimine odaklanılmalıdır. Kar-
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bon salımının düşürülmesi için müşterilerin katılımının sağlanması
konusunda müşterilerin ödemek isteyeceği artan fiyat (karbon bilinci)
belirlenmelidir. Pazara nüfuz etme stratejisi olarak mevcut ürünlerin
karbon verimliliği bir özellik olarak kullanılmalı ve bu ürünler karbon
bilinci olan mevcut müşterilere satılmalıdır. Maliyetlerin çok üzerinde
fiyat ödemek isteyen karbon bilinci yüksek müşteriler hedef kitle haline getirilmelidir. Marka sadakatini arttırmak için karbon bilinci düşük
olan müşterilere satılan ürün ve hizmetlerin karbon maliyetleri sindirilmelidir. Ancak zorunlu karbon maliyetlerinin ve vergilerinin yüksek
fiyatlar olarak müşteriye yansıması enflasyonun yükselmesine neden
olabilir.
• Müşteri karlılık analizi yapılırken müşteri karlılıkları karbon kullanımına göre sınıflandırılmalıdır. Müşteriler karbon bilinçlerine göre
coğrafi, demografik ve psikolojik olarak ayrılmalıdır.
• Reklamlar karbon etkisi düşük olan ürünlerin satışını teşvik edecek
şekilde artırılmalı, buna karşın seyahat sıklığı karbon salımını düşürmek için en az seviyeye indirilmelidir. Ulaşım zamanını düşürmek ve
sonucunda karbon salımının azaltılması amacıyla yeni ulaşım modelleri oluşturulmalı, araçlarda mümkünse biyolojik yakıtlı olanlar tercih
edilmelidir.
• Karbonla ilgili yatırımların borç veya öz kaynaktan hangisi ile finanse edileceğine karar verilmelidir. Eğer karbonla ilgili yatırımların
finansmanı izole edilirse karbon ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin
hesaplanması için işletmenin karbonla ilgili öz sermaye maliyeti ve
borcu hesaplanmalıdır.
• Rüzgar, biokütle, güneş, jeotermal, nükleer ve temiz kömür gibi alternatif enerji varlıklarına yapılan yatırımlar ile bu yatırımların sağlayacağı vergi indirim fırsatları değerlendirilmelidir.
• Karbon yatırımlarının değeri tespit edilirken karbonla ilgili işlerdeki stratejik yatırımların ve operasyonların gelecekteki beklenen nakit
akışlarının net bugünkü değeri hesaplanmalıdır.
• İşletmenin performansının değerlendirilmesi sürecinde kullanılan
dengeli ölçüm kartına (Balance Score Card) karbon odaklı finansal ve
finansal olmayan anahtar performans göstergeleri dahil edilmelidir.
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• İşletmenin ekonomik katma değeri hesaplanırken karbon gelir ve gideri dikkate alınmalıdır. Etkin karbon yapısına sahip varlıklara yapılan
yatırımların maliyeti bu varlıklardan elde edilen gelirden çıkarılmalıdır. Eğer karbonla ilgili net gelir, yatırımlar ve sermaye maliyeti izole
edilebilirse ayrı bir karbon ekonomik katma değeri hesaplanabilir.
6. Karbon İşlemlerinin Muhasebesine İlişkin Örnek Uygulama
Karbon işlemlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin uygulama aşağıdaki örnek ile açıklanabilir.
Örnek: Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir üretim işletmesi Kyoto protokolü çerçevesinde karbon salım ticareti yaparak sera gazı salımını
kontrol etmek istemektedir. Bunun için 01.01.2011 tarihinde Salım Ticaret
Borsası’ndan 31.12.2011 tarihine kadar kullanılmak üzere 1.000 ton sera
gazı salımına eşdeğer salım hakkı satın almıştır. Bunun için toplam ton
başına 10 TL ödemiş olsun. B işlemin yapılabilmesi için 50 TL komisyon
bedeli ayrıca ödenmiştir.
Satın alınan bu hakkın bize göre THP çerçevesinde 180-Gelecek Aylara
Ait Giderler hesabında takip edilebilir. Dönem sonunda tahsisatın kullanılan kısmı envanter çalışmasında giderleştirilebilir. Başka bir bakış açısına
göre satın alınan tahsisat hak olarak değerlendirilebilir. Bu durumda maddi
olmayan duran varlık olarak kabul edilip 260- Haklar hesabı kullanılabilir.
Tahsisatın çevrenin kirletilerek kullanılan kısmı amortisman uygulaması
ile giderleştirilebilir.
a) Birinci Yol (Dönem Ayrıcı Hesaplarda Muhasebeleştirme)

1)

-01.01.2011-

Borçlu Tutar

180 Gelecek Aylara Ait Giderler

Alacaklı
Tutar

10.000
50

653 Komisyon
ri

Giderle102 Bankalar

(1.000 Ton Sera Gazı Tahsisatı Alımı)

10.050
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b) İkinci Yol (Haklar Hebasında Muhasebeleştirme)
Madde No
1)

-01.01.2011260 Haklar 		
653 Komisyon Giderleri

Borçlu Tutar

Alacaklı
Tutar

10.000
50

102 Bankalar

10.050

(1.000 Ton Sera Gazı Tahsisatı Alımı)

Söz konusu işletme dönem sonunda yaptığı envanter çalışması sırasında ilgili dönemde 900 ton sera gazı salımı yapmıştır. Buna göre toplam
9.000 TL (900x10 TL) değerindeki tahsisat gidere dönüşmüş olur. Bunu
ilgili dönemin üretim maliyetine yansıtmak gerekir. Bu gider doğrudan
Haklar hesabından düşülerek yapılabileceği gibi haklarda meydana gelen
tükenme paylarını görebilmek açısından 268- Birikmiş Amortisman hesabı
vasıtasıyla da yapılabilir.
a) Birinci Yol
Madde No
2)

-31.12.2011730 Genel Üretim Giderleri
180 Gelecek Aylara
Ait Giderler

Borçlu Tutar

Alacaklı
Tutar

9.000
9.000

(900 Ton Sera Gazı Tahsisatı Kullanımı)
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Madde No
-31.12.20112)
730 Genel Üretim Giderleri
268 Birikmiş
Amortismanlar
(260 Haklar)
(900 Ton Sera Gazı Tahsisatı Kullanımı)

Borçlu Tutar Alacaklı Tutar
9.000
9.000
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İşletme, 31.12.2011 tarihine kadar kullanmadığı 100 tona eşdeğer sera
gazı tahsisatını tahsisat noksanı olan başka bir işletmeye satmıştır. Ton başına tahsisatın fiyatı ilgili borsada belli olduğundan satışın aynı bedel üzerinden yapıldığı varsayılmıştır.
a) Birinci Yol (Dönem Ayrıcı Hesaplarda Muhasebeleştirildi İse)
Madde
No
1)

-31.12.2011-

Borçlu Tutar

Alacaklı
Tutar

102 Bankalar 			

1.000

180 Gelecek Aylara Ait Giderler

1.000

(100 Ton Sera Gazı Tahsisatının Satışı)

b) İkinci Yol (Haklar Hebasında Muhasebeleştirildi İse)
Madde No
1)

-31.12.2011102 Bankalar 				
260 Haklar

Borçlu Tutar

Alacaklı
Tutar

1.000
1.000

7. Sonuç
Karbon salınımı ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan küresel ısınma
çeşitli çevresel felaketleri beraberinde getirmektedir. Bu etkileri en aza indirmek amacıyla oluşturulan karbon sistemleri ve piyasa işlemleri muhasebecileri ve muhasebe sistemini yakından ilgilendirmektedir. Karbon salımı ve ticareti sisteminin gelişmesi karbon salımı ve tutulma muhasebesi
kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda sistemin işleyişi sürecinde bir
karbon maliyet muhasebesine ihtiyaç duyulduğu açıktır. Ancak bu konuda
yapılan çalışmaların sayısı yok denecek kadar azdır. UMSK 2005 yılında
karbon muhasebesi konusunda bir ön çalışma yapmış ancak herhangi bir
sonuç elde edilememiştir.
Çevresel etki ve karbon salımı nedeniyle genel muhasebede kayıt
sistemi ve bunun mali tablolara yansıtılmasında; maliyet muhasebesinde
maliyetlerin saptanması ve bunun mamullere uygun şekilde dağıtılmasın-
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da; yönetim muhasebesinde ise geleceğe yönelik karar alma ve bütçeleme
sürecinde değişiklikler olması beklenmektedir. Karbon işlemlerinin izlenmesi ve kayıtlanmasında tekdüzen muhasebe sisteminde varlık ve kaynak
hesaplarından uygun olanlar veya boş olan 8 numaralı hesap sınıfı kullanılabilir. Ayrıca konuyla ilgili TMS ve TFRS kapsamında uluslararası
çalışmalara paralel yeni düzenlemelerin yapılması ve TMSK, TÜRMOB
MÖDAV ve MUFAD gibi kuruluşların konuyla ilgili eğitim çalışması, panel ve konferans düzenlemeleri yerinde olacaktır (Kaya, 2006, 199).
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TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINDA BUGÜNKÜ
DEĞERİNDEN ÖLÇÜLEN VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
IN THE TURKEY ACCOUNTING STANDARDS, ASSETS AND
LIABILITIES WHICH ARE MESAURED ON THEIR PRESENT
VALUES
Öğr. Gör. Dr. Fahri AYÇİÇEK*

Abstract
In the Turkey Accounting Standards, fair value is a basic measurement
tool for measuring many assets and liabilities. Although the determination
of fair value has a hierarchy, especially some measures that are related with
time value of money are significant in the Standards.
Present value method is useful approach for measuring financial transactions which have fixed term, and calculating “value in use” of im*

Fatih Üniversitesi, İstanbul Meslek Yüksek Okulu

Mayıs - Haziran 2011

Öz
Türkiye Muhasebe Standartlarında bir çok varlık ve yükümlülüğün ölçümünde gerçeğe uygun değer esas alınmaktadır. Gerçeğe uygun değerin
tespitinin bir hiyerarşisi olmakla beraber, özellikle paranın zaman değeriyle ilgili ölçüler de standartta önemli bir yere sahiptir. TMS’nda, vadeli bir
finansal işlemin değerlemesinde, değer düşüklüğüne uğramış ve piyasa fiyatı kolayca tespit edilemeyen varlıkların kullanım değerinin ve gelecekte
ortaya çıkabilecek bazı finansal yükümlülüklerin hesaplanmasında bugünkü değer yöntemi kullanışlı bir yaklaşımdır. Yöntemin güvenilirliği nakit
akışlarının ve iskonto oranının doğru olarak tahmin edilmesine bağlıdır.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye Muhasebe Standartlarında bugünkü değerinden ölçülen varlık ve yükümlülüklerin neler olduğunu ve kullanılacak
iskonto oranlarının hangi varsayımlar altında belirlendiğini araştırmaktır.
Anahtar Sözcükler: Bugünkü Değer, Kullanım Değeri, İskonto
Oranı
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pairment assets that can not be defined its market value easily and some
liabilities which may occure in the future.
The reliability of method depends on true estimation of cash flows and
discount rates.
The purpose of this study is to investigate which assets and liabilities
are measured by their present values and the determination of the discount
rates are going to be used under which assumptions.
Key Words: Present Value, Value in Use, Discount Rates
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1. Giriş
Türkiye Muhasebe Standartlarında yer alan hükümlere bakıldığında,
piyasa değerine yaklaşık bir değer olan gerçeğe uygun değerin ölçümlenmesi aktif bir piyasanın varlığıyla mümkündür. Kimi finansal varlık ve
borçlarda aktif bir piyasanın varlığı söz konusu olduğundan, gerçeğe uygun değerin güvenilir bir biçimde ölçümlenmesi mümkün iken, aktif bir
piyasası olmayan kalemlerde gerçeğe uygun değerin tespiti güçleşmekte,
güçleçtiği oranda da güvenirliği azalmaktadır.
Aslında varlıkların değerlerinin son durumunun ölçülmesi kolay değildir. Bu sonuç, en doğru olarak tasfiye anında bütün varlıkların paraya dönüştürüldüğü ve borçların ödendiği anda elde edilebilir. (Şensoy, 2002, 10)
Bütün zorluklarına rağmen gerçeğe uygun değerin tercih edilme nedeni gerçeğe uygun değerin özellikle yatırımcılar açısından karar almayla
daha ilgili bir yaklaşım olmasından kaynaklanmaktadır.
Gerçeğe uygun değerin ölçümünün kendi içerisinde bir hiyerarşisi söz
konudur. Ekim 2008’de Uluslararası Muhasebe Standardları Kurulu tarafından yayınlanan kılavuz raporda yer alan değerleme hiyerarşisine göre
gerçeğe uygun değerin ölçümü için ilk önce “piyasa değeri”, piyasa değeri
yoksa “emsal değer”, emsal değer yoksa “son işlem değeri”, son işlem
değerinin de olmaması durumunda da “değerleme teknikleri” kullanılır.
(Mugan, 2008, 7)
2. Değer Kavramı Çerçevesinde Piyasa Değeri ve Bugünkü Değer
Bir varlığın finansal tablolarda tanınması değerinin ölçümlenmesine
bağlıdır. ( Nobes ve Parker, 2006, 329-330). Ticaret ve pazarlama anlamı-
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a. Piyasa Değeri
Geleneksel muhasebe çerçevesinde, bir işletmenin “net varlığı” ve
“kârı”, parasal olmayan varlıklara parasal değer biçme esasının ne olduğuna dayanır. İlk akla gelen ve uygulanan ise “tutuculuk” ve “ihtiyatlılık” temelinde, tarihi maliyetlerin esas alınmasıdır. (Şensoy, 2003, s.1-4)
Muhasebe literatüründe tutuculuk, gerçekleşmemiş zararların tanınması,
gerçekleşmemiş kazançların tanınmamasıdır. Bu düşünceye bağlı olarak,
varlığın değeri olduğundan daha düşük olarak temsil edilmektedir. (Watts,
2003, 207) Herhangi bir değişimin olmadığı, yani varlığın elden çıkarılmadığı anda, varlığın piyasa değeri maliyetinin üzerindeyse, gerçekleşmemiş bir kazanç, tersi durumunda gerçekleşmemiş bir kayıp söz konusudur.
(Şensoy, 2002, 10-12)
Tarihi maliyet verilerinin zaman içerisinde varlıkların değerinde meydana gelen değişimi yansıtmaktan uzaklaşmasına rağmen, tarihi maliyetin
tercih edilmesi, tutuculuk geleneğinin güvenilirliği ilgililiğe tercih etmesiyle ilgilidir. (Barlev ve Haddad, 2003, 386-387)
Piyasa değeri yaklaşımı ise tarihi maliyet yaklaşımının aksine güncel
ekonomik değeri ortaya koymaya yöneliktir. Böylece tarihi maliyete göre
zaman içerisinde varlık veya yükümlülüklerin değerlerinde oluşan artış ve
azalışların finansal tablolara yansıtılması mümkün olacaktır.
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na gelen Latince “valere” kelimesinden türetilmiş olan ‘değer’i, herhangi
bir şeyin fayda ve arzu edilme derecesinin göstergesi şeklinde tanımlamak
mümkündür. (Tokay ve Deran, 2008, 19)
Değer bir gerçek olmayıp, belirli bir zamanda mal ve hizmetler için,
ödenecek olası fiyatın tahminidir. (Chambers, 2005, 1) Başka bir ifadeyle
değer bir varlığın el değiştirmesi veya bir yükümlülüğün ödenmesi esnasında ortaya çıkan fiyattır. Dolayısıyla, zaman ve şartlar değiştikçe varlığın
değeri de değişmektedir. (Tokay, Deran ve Aktaş, 2005, s. 3).
Ölçümlemenin çok hayati bir konu olmasına karşın henüz daha bu
konuda yeterli çözümler üretilememiştir. Bunun sebebi, geleneksel tarihi maliyet yaklaşımına karşın cari değer yaklaşımlarının, gerek akademik
tartışma hayatına gerekse uygulamaya 1960’lardan sonra girmiş olmasına
rağmen, adaptasyon sürecinin henüz daha tamamlanmış olmamasıdır. (Zijl
ve Whittington, 2006, 121)
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Piyasa değeri, varlığın aktif bir piyasasının olmasının yanında, bu piyasada o varlıkla ilgili oluşmuş bir fiyatın varlığına bağlıdır. Böyle bir fiyat
yoksa o zaman varlığın değerini tespit için bir değerleme yöntemine ihtiyaç vardır. (Ersoy ve Çakır, 2008, 17)
Bununla beraber tarihi maliyet bilgisi, piyasaya ilişkin olmayan fakat
geçmişteki işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan ve işletmenin iç kaynaklarından elde edilen gerçekleşmiş fiyata dayalıyken, gerçeğe uygun değer
yaklaşımı güvenilirliği azaltan bir takım piyasa tahminlerini gerektiren
cari fiyat üzerine odaklanır. (Khurana ve Kim, 2003, 24)
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b. Bugünkü Değer
Bugünkü değer, gelecekteki parasal bir tutarın bugünkü değerinin veya
maliyetinin hesaplanması sonucu bulunan değerdir. Gelecekteki tahmini
parasal tutar, arada geçen zaman ve belli bir faiz oranı üzerinden iskonto
edilmekte ve bugünkü değere ulaşılmaktadır. Bugünkü değer yaklaşımı piyasa değeri tespit edilemeyen varlık ve yükümlülüklerin değerlerinin belirlenmesinde bir ölçü olarak kullanılmaktadır.
Standartda bugünkü değer “geleneksel yöntem” ve “beklenen nakit
akışları yöntemi” olmak üzere iki yöntem üzerinden hesaplanmaktadır.
Geleneksel yöntemde tek bir tahmini nakit akışı seti ve genelde “riske
uygun oran” olarak tanımlanan tek bir iskonto oranını kullanılır. (TMS 36,
Ek A4) Riske uygun oran, risksiz faiz oranı ve risk primininin toplamından
oluşur.
Risksiz faiz oranı, risksiz olarak öngörülen bir varlığın beklenen getirisidir. Bir varlığın risksiz bir yatırım olabilmesi beklenen getiri ile gerçekleşen getirinin bir birine eşit olmasıyla mümkündür. Beklenen getiri ile
gerçekleşen getiri arasında fark oluşması durumunda risksiz faiz oranına
risk primi eklenerek beklenen getiriye ulaşılmaktadır. (Perek, 2008, 84)
Beklenen nakit akışı yönteminde ise gerçekleşmesi en muhtemel tek
bir nakit akışı yerine, muhtemel nakit akışlarıyla ilgili tüm beklentiler kullanılır. Yöntemde, tüm olası sonuçlara ilişkin olasılıklar dikkate alınarak
nakit akışları tahmin edilir. (TMS 36, Ek A4)
i. Bugünkü Değer Yaklaşımı Olarak Kullanım Değeri
TFRS’lerde değeri düşen varlıkların değerlerinin ölçümünde güvenilir

bir piyasa değerine ulaşılamadığı zamanlarda değeri düşen varlıklar geri
kazanılabilir tutarlarıyla ölçülmektedirler. Geri kazanılabilir tutar “satış
maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer” veya “kullanım değeri”nden
büyük olanı olarak kabul edilmektedir. Gelir yaklaşımı olarakta bilinen
kullanım değeri standartta “varlık veya nakit yaratan birimden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri” olarak tanımlanmıştır. Kullanım değerinin ölçümünde öncelikle varlığın gelecekte
oluşturacağı net nakit akışları tahmin edilmekte ve net nakit akışları belli
bir oran üzerinden iskonto edilerek varlığın bugünkü değerine ulaşılmaktadır.
Standartlarda iskonto oranının hangi oran olacağı konusunda bir kesinlik bulunmamaktadır. Bununla beraber bu oranın nasıl tespit edilmesi gerektiğine ilişkin esaslardan bahsedilmiştir. Temel olarak iskonto oranının
öncelikle piyasadan elde edilmesi gerektiği, iskonto oranının piyasadan
elde edilemediği durumlarda onun yerine başka oranlarında iskonto oranı
olarak kullanılabileceği belirtilmiştir.
Buna göre piyasadan elde edilecek iskonto oranı; “paranın zaman
değeri”ni ve “gelecekteki nakit akış tahminlerinde dikkate alınmamış olan,
varlığa özgü risklere ilişkin cari piyasa değerlendirmesini yansıtan” bir
oran olmalıdır. (TMS 36, paragraf 55).
TMS 36, paragraf 59’da bu oranın nasıl elde dileceğiyle ilgili olarak
iki husus ifade edilmiştir. Bunlardan ilki iskonto oranının benzeri varlıklar
için cari piyasa işlemlerindeki zımni bir oran üzerinden hesaplanabileceğidir. Bununla birlikte hizmet potansiyeli ve riskleri açısından ilgili varlığa
benzer bir varlığa (veya varlık portföyüne) sahip halka açık bir işletmenin
ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti üzerinden de iskonto oranı tahmin edilebilir.
O halde bugünkü değeri hesaplanacak bir varlık için yapılması gereken
ilk işlem, varlığa benzer bir başka varlığın piyasada mevcut olup olmadığına bakılmasıdır.
İlgili varlığa benzer bir varlığın piyasada mevcud olmaması yani iskonto oranının piyasadan elde edilememesi durumunda, iskonto oranı
olarak risk uyumlu faiz oranı hesaplanmalıdır. Böylece TMS 36, paragraf
55’te ifade edildiği gibi iskonto oranının, paranın zaman değerini ve varlı-
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ğa özgü risklere ilişkin cari piyasa değerlendirmesini yansıtan oran olması
mümkün olacaktır.
Paranın zaman değeri, TMS 36 EkA 1 (c) maddesinde ifade edildiği
gibi mevcut piyasa riski hariç tutulmuş(risksiz) faiz oranıdır. Paranın zaman değerine, varlığın kendine özgü riskler eklenerek “risk uyumlu faiz
oranı” hesaplanabilir. Uygulamada çoğunlukla devlet tahvillerinin nominal getiri oranı risksiz faiz oranı olarak değerlendirilir. (Perek, 2008, 86,
TMS 39, UR 82) Ayrıca Perek’e göre Türkiye’de devlet tahvillerinin yıllık
getiri oranlarıyla, aktif büyüklüğü açısından 10 büyük bankanın yıllık vadeli mevduat ortalamasıda risksiz faiz oranı olarak kullanılabilir. (Perek,
2007, 91)
TMS 36 Ek A6 ‘da risk uyumlu faiz oranının “piyasada mevcut gözlemlenebilir bir faiz oranı olan bir varlık” üzerinden de tespit edilebileceği ifade edilmektedir. Buna göre, benzer nakit akışlarına ve özelliklerine
sahip(sözleşmeye bağlı olma, likidite özellikleri vb.) başka bir varlığa ait
iskonto oranıda risk uyumlu faiz oranı olarak kullanılabilir. (TMS 36, Ek
A6)
Varlığı özgü riskler ise TMS 36 Ek A16’da “söz konusu nakit akışlarının tutarında veya zamanlamasındaki muhtemel değişikliklere ilişkin
beklentiler; varlığın doğasında mevcut belirsizliğe katlanma bedeli ve piyasa katılımcılarının, işletmenin varlıktan elde etmeyi beklediği gelecekteki nakit akışlarının fiyatlandırmasına yansıtabileceği, bazen belirlenmeleri
mümkün olmayan, diğer (likidite eksikliği gibi) etkenler” olarak sayılmıştır.
Varlığa özgü risklerin ölçülmesinin bir takım zorluklar içerdiği açıktır.
Finansal açıdan risk kavramı, yatırımlardan elde edilmesi beklenen getiriden farklı bir getiri elde etme olasılığını (Topak, 2010, 101) içerdiğinden,
varlığın nakit üreten birim olması durumunda, işletmeye ilişkin kârlılık
oranları veya sermaye maliyeti gibi oranların varlıktan beklenen net nakit
akışlarıyla mukayesesi varlığa özgü risklerin ölçülmesini sağlayabilir.
Piyasaya ilişkin verilerin elde edilememesi durumunda iskonto oranının tespitinde işletme içi kaynaklar kullanılabilir. İşletme sermayesinin
ağırlıklı ortalama maliyeti, işletmenin marjinal borçlanma oranı ve diğer
piyasa borçlanma oranları kullanılabilir oranlardır. (TMS 36, Ek A 17) Ay-
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rıca bu oranların Ülke riski, döviz riski ve fiyat riski gibi de riskleri göz
önünde bulundurması gerekmektedir. (TMS 36, Ek A 18)

a. İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Ölçülen Finansal Varlıklar ve
Borçlar
İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar; alınan çekler ve
verilen çekler, vadeli banka mevduatları, aktif bir piyasada kote edilen tahvil ve benzeri sabit getirili varlıklar, ticari alacaklar gibi varlıklardan oluşurken, itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal borçlar; banka kredileri,
ticari borçlar, çıkarılan sabit vadeli borçlanma araçları gibi yükümlülüklerden oluşur.
İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar, etkin faiz oranının
kullanıldığı etkin faiz yöntemiyle ölçülür. Etkin faiz yöntemi standartta
“finansal varlık veya borcun (veya bir finansal varlık veya borç grubunun)
itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz gelir veya giderlerinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemi, etkin faiz oranını ise; “finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha
kısa bir zaman dilimi süresince yapılacak, gelecekteki tahmini nakit ödeme
ve tahsilatlarını tam olarak ilgili finansal varlık veya borcun net defter değerine indirgeyen oran” biçiminde tanımlamıştır. (TMS 39, tanımlar).
Etkin faiz oranı (1 + re) = [1 + r/n]n biçiminde formüle edilebilir, formülde etkin faiz oranını, re, nominal faiz oranını, r, yıl içindeki dönem sayısını,
n, temsil etmektedir. Dönem sayısının 4(üç’er aylık) ve nominal faiz oranının yıllık % 8 olduğu durumda etkin faiz oranı: (1 + re ) = [1 + 0.08/4]4 : %
8,243216 olarak elde edilir. (Kolb ve Rodriguez, 1996, 81) Etkin faiz oranı
şu şekilde de hesaplanabilir: Birinci çeyrekte faiz oranı 0.02(% 8/4)’dir. Sonraki dönemlerde etkin faiz oranı ikinci çeyrekte 0,0204[0.02+(0.02 x 0.02)];
üçüncü çeyrekte 0.020808[0.0204 + (0.0204 x 0.02)] ve dördüncü çeyrekte
0.02122416[0.020808 + (0.020808 x 0.02)] olarak hesaplanır. 1 yıllık etkin faiz dört dönemin toplam faiz oranları toplamı olarak 0.08243216 (%
8,243216)’tır. (David, Britton ve Jorissen, 2005, 591-592)
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3. Türkiye Muhasebe Standartlarında(TMS) Bugünkü Değerinden Ölçülen Varlık ve Yükümlükler ve Kullanılan İskonto Oranları
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Etkin faizin kullanılarak bugünkü değeri hesaplanan bir parasal tutar
için ise bugünkü değer aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
Bugünkü değer(BD): Gelecekteki Değer(GD) x [1/(1+r)n],
O halde itfa edilmiş maliyetinden ölçülecek bir varlık veya yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanırken yapılacak şey, önce o varlık veya
yükümlülüğün içerdiği etkin faiz oranını hesaplamak ve bu etkin faizi kullanarak varlığı iskonto etmektir.
TMS 18 Hasılat standardı da faizin finansal tablolara etkin faiz yöntemine göre muhasebeleştirilirek yansıtılacağını ifade etmektedir. (TMS 18,
paragraf 30) Bununla birlikte özellikle ticari alacaklar ve borçların gerçeğe
uygun değerinin tespitinde hasılat standardında ifade edildiği gibi, bir satış anlaşmasının sonucu olarak nakit veya nakit benzeri ödemelerin ertelenmesi, satış işleminin bir finansman işlemi niteliği taşıması durumunda,
satış bedelinin gerçeğe uygun değeri, gelecekteki tüm tahsilatların emsal
faiz oranı kullanılarak iskonto edilmesiyle belirlenmelidir. Burada kullanılacak olan emsal faiz oranı; benzer kredi derecelendirmesine sahip bir
işletmenin, benzer finansal araçları için geçerli olan faiz oranı olabileceği
gibi finansal aracın nominal değerini ilgili mal veya hizmetin nakit satış
fiyatına indirgeyen faiz oranı da olabilir. (TMS 18, paragraf 11)
Vergi Usul Kanununda yer alan ve senetli borçlar ve alacaklar için uygulanan tasarruf değeri ölçüsü bugünkü değer ölçüsüdür. Bununla birlikte
VUK’ nda tasarruf değerinin hesaplanması için etkin faiz yöntemi kullanılmadığından senetli alacaklar ve borçların vadedeki değerlerin dönem sonundaki değerlerine indirgenmesinden dolayı ortaya çıkan faiz geliri veya
finansman giderlerinin tutarı itfa edilmiş maliyet yöntemiyle elde edilen
tutarlardan farklı olmaktadır.
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b. Kullanım Değeri Üzerinden Ölçülen Değeri Düşen Varlıklar
Standartlarda kullanım değeri ölçülecek varlıklar aşağıdaki gibidir:
i.
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıkların ölçümünde TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
Standardında temel yöntem olarak maliyet modeli yöntemi önerilmiştir.
Bununla beraber işletmeler yeniden değerleme modelini de kullanabilmektedirler.
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Makineler
T
K
Toplam

Net Defter Değerleri
60.000 TL
40.000 TL
100.000 TL

Nakit üreten birimle ilgili 5 yıllık bütçe öngörüleri sonucu tahmini nakit akışları ve vergi öncesi kâr tutarları aşağıda gibi hesaplanmıştır.
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Maddi duran varlıkların ölçümünde yeniden değerleme modelinin kullanılması durumunda değeri düşen maddi duran varlıkların gerçeğe uygun
değerine ilişkin yeterli bilgi mevcut değil ise, işletmenin gelir yaklaşımı
kullanarak gerçeğe uygun değeri tahmin etmesi mümkün olabilmektedir.
(TMS 16, paragraf 33)
Standarda göre işletme dışı ve işletme içi bilgi kaynaklarına bakarak
değer düşüklüğüne ilişkin bazı belirtilerin olması durumunda geri kazanılabilir tutarın hesaplanması gerekir. Varlığın piyasa fiyatının çok fazla
azalması, işletmeye olumsuz etkisi olacak değişikliklerin gerçekleşmesi
veya gerçekleşmesinin beklenmesi, kullanılacak iskonto oranının varlığın
geri kazanılabilir tutarını büyük ölçüde azaltmasının muhtemel olması,
varlıklarının piyasa değerlerinin defter değerlerinden daha düşük olması
biçiminde işletme dışı bilgi kaynakları ile varlığın fiziksel hasara uğraması, kullanım yöntemini etkileyecek önemli olumsuz değişiklikler, ekonomik performansının beklenenden daha kötü olduğu veya olacağına ilişkin
kanıtlar gibi işletme içi bilgi kaynakları değer düşüklüğü testi için gerekli
verileri sağlamaktadır. (TMS 16, Paragraf 12-14).
Standarda göre gelecekteki nakit akış tahminlerinin doğru olarak tahmin edebildiğini kanıtlanması durumunda 5 yıldan fazla, aksi durumunda
ise en fazla 5 yıllık bir döneme ilişkin en güncel bütçe tahminlerinin esas
alınması gerekmektedir. (TMS 36, paragraf 35)
Örneğin (Ayçiçek, 2011, 127-129) Z işletmesinde T ve K makinelerinden oluşan ve tahmini elden çıkarma maliyetleri düşüldükten sonraki net
satış fiyatları toplamını 90.000 TL olan nakit üreten bir üretim hattındaki
makinelerin defter değerleri aşağıdaki gibidir:
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Yıllar
Satış Tutarı
Satışların Maliyeti
(TL)
Brüt Satış Kârı
Faaliyet Giderleri
(-)
Diğer
Faaliyetlerden
Olağan Gelir ve
Kârlar
Diğer
Faaliyetlerden
Olağan Gider ve
Zararlar
Vergi Öncesi
Kâr(TL)

2012
100.000

2013
95.000

2014
92.000

2015
88.000

2016
85.000

70.000

69.000

67.000

68.000

65.000

30.000

26.000

25.000

20.000

20.000

1.000

1.200

1.100

900

850

700

750

850

500

650

140

130

125

140

120

29.560

25.420

24.625

19.560

19.680

İskonto oranının % 8 ve nakit üreten birimin hurda değerinin sıfır olduğu varsamı altında, nakit üreten birimin kullanım değeri aşağıdaki gibi
hesaplanacaktır:
29.560+25.420/(1+0.08)2+24.625/(1+0.08)3+19.560/(1+0.08)4+19.680/(1
+0.08)5:29.560+21.793+19.548+14.377+13.394: 98.672 TL
Nakit yaratan birimin kullanım değeri (98.672 TL), satış maliyetleri
düşülmüş gerçeğe uygun değerden(90.000 TL) büyük olduğundan kullanım değeri geri kazanılabilir tutardır. 1.328 TL(100.000 TL - 98.672 TL)
tutarındaki değer düşüklüğü nakit yaratan varlık grubuna defter değerleri
ile orantılı olarak dağıtılır. (TMS 36, paragraf 104)
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Makineler

80

T
K
Toplam

Net Defter Değerleri
59.203 TL
(60.000 TL -797)
39.469 TL
(40.000 TL - 531 TL)
98. 672 TL
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ii. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardında sınırsız yararlı
ömre sahip bir maddi olmayan duran varlığın itfa edilemeyeceği (TMS 38,
paragraf 107) ve ilgili maddi olmayan duran varlığın geri kazanılabilir
tutarını defter değeri ile yıllık olarak ve değer düşüklüğüne uğramış olabileceğine ilişkin bir belirti olduğunda karşılaştırmak suretiyle değer düşüklüğü açısından test edileceği (TMS 38, paragraf 108) belirtilmektedir.
Standarda göre nakit yaratan bir birime (şerefiyeye veya bir şirket varlığının dağıtılabileceği en küçük nakit yaratan birimler grubuna) ilişkin değer düşüklüğü zararının, varlıklarının defter değerini azaltmak biçiminde
ve öncelikle, nakit yaratan birime (birim grubuna) dağıtılmış olan şerefiyenin defter değerini azaltacak şekilde; ve sonrasında, ilgili birimin (birim
grubunun) diğer varlıklarına birimdeki (birim grubundaki) her bir varlığın
defter değeri oranında dağıtılarak raporlanmalıdır. (TMS 38, paragraf 104)
Örneğin, L işletmesinin mali tablosunda 15.000 TL tutarında şerefiye
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Vergi Usul Kanunu’nun 269-271. Maddelerine bakıldığında açık bir
hüküm bulunmamasına rağmen maddi duran varlıkların maliyet bedelleriyle değerlendiği söylenebilir. Standartta ifade edildiği biçimiyle kullanım
değerinin hesaplanması gibi bir yöntem bulunmamakla beraber VUK’nun
317. Maddesinde yer bulan “Fevkalade amortisman” yöntemi maddi duran varlıkların değerlerinde oluşan azalmanın amortisman yoluyla muhasebeleştirilmesine imkân tanımaktadır. Fevkalede amortisman yönteminin
uygulanması ancak fevkalede şartların ortaya çıkması durumunda mümkün olabilmektedir. Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde
veya yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek veya cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya
maruz kaldığından değerini tamamen veya kısmen kaybeden amortismana
tabi menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili Bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen “Fevkalade
ekonomik ve teknik amortisman nispetleri” uygulanabilmektedir.(Ayçiçek,
2011, 126)
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raporlanmış olup 15.07.2011 tarihinde maddi olmayan duran varlık kalemlerinde değer düşüklüğü olabileceğine ilişkin belirtiler bulunduğundan
işletme, şerefiyesini değer düşüklüğü testine tabi tutmuştur. İşletmenin nakit üreten tek bir birimi vardır ve ilgili varlıkların defter değerleri aşağıdaki
gibidir:
Maddi Olmayan
Duran Varlıklar
F
S
Şerefiye
Toplam

Net Defter Değerleri
60.000 TL
40.000 TL
15.000 TL
115.000 TL

Maddi olmayan duran varlıkların kullanım değeri 90.000 TL olarak
hesaplanmıştır. Bu tutar geri kazanılabilir tutardır. Buna göre 10.000 TL
tutarındaki değer düşüklüğü varlıkların defter değerleriyle oransal olarak
Şerefiyeden karşılanacaktır.
Maddi Olmayan
Duran Varlıklar
F
S
Şerefiye
Toplam

Net Defter Değerleri
54.000 TL
(60.000 TL-6.000 TL)
46.000 TL
(40.000 TL - 4.000 TL)
5.000 TL
105.000 TL
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VUK’nun 282. Maddesi şerefiyenin (peştemallık) mukayyet değeriyle
değerleneceğini ifade etmektedir. 326. Madde ise şerefiyenin eşit miktarlarda ve beş yıl içinde itfa edileceği biçimindedir.
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iii. Araştırma ve Değerlendirme Varlıkları
Araştırma ve değerlendirme varlıkları maliyet bedeli ile ölçülür. (TFRS
6, paragraf 8) İlk muhasebeleştirmeden sonra, araştırma ve değerlendirme
varlıklarına maliyet modeli ya da yeniden değerleme modeli uygulanır.
(TFRS 6, paragraf 12)
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Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkul, kira geliri veya değer artış kazancı ya
da her ikisini birden elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkullerdir.
(TMS 40, tanımlar) Yatırım amaçlı gayrimenkul başlangıçta maliyeti ile
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TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi
standardında değer düşüklüğüne uğramış bir araştırma ve değerlendirme
varlığının ölçümünde TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardının
20’nci paragraf hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.(TFRS 6, paragraf 19) TMS 36’nın 20’nci paragrafı, araştırma ve değerlendirme varlıklarının yeniden ölçümünde yeniden değerleme modeli uygulanması halinde
ve satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri belirlemenin mümkün
olmayacağı durumda değer düşüklüğüne uğramış bir araştırma ve değerlendirme varlığının belirlenmesinde, varlığın kullanım değerinin, geri kazanılabilir tutar olarak kullanabileceği ifade edilmiştir.
Standart kullanım değerinin tespitinde kullanılacak iskonto oranının
hangi varsayımlar altında tespit edileceğine ilişkin bir açıklama yapmamış
olsa da TMS 36, paragraf 56’da yer alan kullanım değerine ilişkin açıklamaların değeri düşen araştırma ve değerlendirme varlıklarınının ölçümünde de geçerli olduğu söylenebilir.(TMS 36, Paragraf 56)
Örneğin, işletmenin 100.000 TL ödeyerek elde etmiş olduğu sondaj
hakkı sonucu yaptığı araştırma ve değerlendirme faaliyetleri sonucu araştırma ve değerlendirme varlığının defter değerinin tam olarak geri kazanılmasının mümkün olmadığını gösteren yeterli bilgi mevcut olduğundan
varlığın kullanım değerinin hesaplanması karalaştırılmıştır. Kullanım değeri 55.000 TL olarak hesaplanmış ise 45.000 TL tutarındaki değer düşüklüğü gider olarak raporlanacaktır.
VUK’nun 316. Maddesine göre madenler işletilmeleriyle ilgili imtiyaz bedelleri ile muhasebeleştirilirler. Madenlerin amortismanı sahip olduğu cevherin azalması ölçüsünde belirlenir. Cevherin azalması ölçüsünde
maddi değerini kaybeden madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri, ilgililerin, müracaatları üzerine her maden veya taş ocağı
için ayrı ayrı olmak üzere Maliye ve Sanayi Bakanlıklarınca belli edilecek
oranlar üzerinden yok edilir.
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ölçülür. İşlem maliyetleri de başlangıç ölçümüne dahil edilir. (TMS 40,
paragraf 20)
Standart yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesinde gerçeğe
uygun değer yönteminin veya maliyet yönteminin uygulanabileceğini belirtmiştir.(TMS 40, paragraf 30) Yatırım amaçlı gayrimenkul için gerçeğe uygun değer aktif bir piyasadan elde edilen değer olmaktadır. Bununla
birlikte gerçeğe uygun değerin tespitinde aktif bir piyasanın bulunmaması
durumunda işletme, farklıkları yansıtacak düzeyde fiyatların düzeltildiği
aktif bir piyasada oluşan veya daha az aktif bir piyasada oluşan fiyatları
gerçeğe uygun olarak kabul etmektedir. Varlığa ilişkin piyasa fiyatına ulaşılamadığı taktirde kullanım değerinin (güvenilir bir biçimde ölçülebildiği durumda) gerçeğe uygun değerin tespitinde kullanılması mümkündür.
Gelecekte oluşacak tahmini nakit akışlarının iskontosunda kullanılacak
oran ise ilgili nakit akışlarında miktar ve zamanlama olarak meydana gelebilecek belirsizlikleri güncel piyasa değerlendirmelerine yansıtan iskonto
oranlarıdır. (TMS 40, paragraf 46)
Örneğin, işletme; elinde bulundurduğu ve maliyet bedeli 100.000 TL
olan bina ile ilgili aktif bir piyasa veya daha az aktif bir piyasa bulunmamasından ötürü yatırım amaçlı benzer özellik ve koşullardaki gayrimenkullere ödenen cari kiralara dayanarak gelecekteki tahmini nakit akışlarının bugünkü değerini 106.000 TL olarak hesapladığı durumda 6.000 TL
tutarındaki değer artışı kâr olarak raporlanacaktır.
Vergi Usul Kanununda yatırım amaçlı gayrimenkuller maddi duran
varlıklar gibi değerlenmektedir.
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c. Karşılıklar
TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standardında karşılık, gerçekleşme zamanı veya tutarı belli olmayan yükümlülük olarak tarif edilmiştir.(TMS 37, tanımlar) Standarda göre karşılık tutarlarının
ölçümünde paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda
yükümlülük olarak ayrılacak olan karşılık tutarı, yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekeceği tahmin edilen giderlerin bugünkü değeridir.(TMS
37, paragraf 45) Ayrıca standart bilanço tarihinden hemen sonra ortaya çıkacak nakit çıkışlarıyla daha sonra ortaya çıkacak aynı tutarda nakit çı-
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d. Çalışanlara Sağlanan Faydalar
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardının kapsamı; çalışanlara sağlanan faydaları kısa vadeli parasal faydalar, parasal olmayan faydalar, çalışma dönemi sonrasında sağlanan faydalar, çalışanlara sağlanan
diğer uzun vadeli faydalar ve işten çıkarma tazminatları oluşturmaktadır.
(TMS 19, kapsam)
İfade edilen faydaların fonlanması, oluşturulan “tanımlanmış katkı” ve
“tanımlanmış fayda” planları adlı fonlarla mümkün olmaktadır. Tanımlanmış katkı planları bir işletmenin ayrı bir işletmeye (fona) sabit bir katkı
payı ödediği ve söz konusu fonun çalışanlara sağlanan faydaların tamamını
ödemeye yeterli varlığının bulunmaması durumunda yükümlülüğün bu fon
tarafından karşılanacağı, hizmet dönemi sonrasına ilişkin fayda planlarıdır.
Tanımlanmış fayda planları ise tanımlanmış katkı planları dışında kalan,
hizmet dönemi sonrasına ilişkin fayda planlarıdır. (TMS 19, tanımlar)
Standart tanımlanmış fayda planları ile ilgili yükümlülük ve giderlerin
ölçülmesinin bir takım aktüeryal varsayımlar yapılmasını gerektirdiğini
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kışları arasındaki sürenin etkisinin önemli olduğu durumlarda karşılıkların
iskonto edileceğini(TMS 37, paragraf 46) ve kullanılacak iskonto oranının
paranın zaman değerine ilişkin mevcut piyasa değerlendirmelerini ve borca özgü riskleri yansıtan vergi öncesi oran olacağını belirtmiştir. (TMS 37,
paragraf 47).
Örneğin, (Gökçen, Akgül ve Çakıcı, 2006, 334-335) Rekabet Kurumu
işletmenin 3.000 TL para cezası verdiğini açıklamıştır. İşletme Danıştay’a
temyiz için başvuracaktır. Temyiz sonrası mahkemenin nihai kararının üç
yıl sonra çıkması beklenmektedir. Bu sebeple işletme 3.000 TL tutarındaki
para cezasının bugünkü değerini % 10 iskonto oranı üzerinden hesapladığı
2.254 TL’yi [3.000/(1+0.10)] karşılık olarak ayıracaktır.
Vergi Usul Kanunu’nun 288. Maddesinde karşılık ‘hasıl olan veya husulü beklenen fakat miktarı katiyetle kestirilemiyen ve teşebbüs için bir
borç mahiyetini arz eden belli bazı zararları karşılamak maksadiyle hesaben ayrılan meblağlar olarak tanımlanmıştır. Türk muhasebe literatüründe
karşılıklar muhtemel zararlara karşı bir aktif düzenleyici hesap biçiminde
veya gider karşılığı olarak ayrılmaktadır.
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ve bu tür fayda planlarının, çalışanların ilgili hizmetleri yerine getirmelerinden uzunca bir süre sonra gerçekleştirilebilmelerinin mümkün olması
nedeniyle, bunlara ilişkin yükümlülüklerin iskonto edilmek suretiyle ölçüldüğünü belirtmektedir. (TMS 19, paragraf 48)
Ayrıca standart işten ayrılma sonrasında emekli maaşı, diğer emeklilik
faydaları gibi yükümlülüklerini iskonto etmek için kullanılan oranların,
raporlama döneminin sonunda yüksek kaliteli kurumsal senetlere ilişkin
piyasa getirilerine bakılarak belirleneceğini ifade etmektedir. Bu tür senetlerle ilgili olarak derin bir piyasanın bulunmadığı durumlarda, devlet
tahvillerinin piyasa getirileride iskonto oranı olarak kullanılabilmektedir.
(TMS 19, paragraf 78). Standart burada kullanılacak iskonto oranının paranın aktüeryal veya yatırım riskini değil, zaman değerini yansıtması gerektiğini belirtmektedir. (TMS 19, paragraf 79).
Standart derin bir piyasanın olmadığı durumlarda cari piyasadaki daha
kısa vadeli ödemeleri iskonto etmeye uygun oranların daha uzun vadeler
için gereken iskonto oranları tahmin edilmesi biçiminde kullanılabileceğini ifade etmektedir. (TMS 19, paragraf 81)
Örneğin,(Pamukçu ve Pamukçu, 2011, 7) kıdem tazminatı tavanının
2.731,85 TL olduğu durumda T çalışanının işletmede aldığı aylık brüt ücret 3.200 TL’dir. 10 yıllık çalışma süresine karşın emekliliğine 2.640 gün
vardır. Tahmini enflasyon oranının % 6, tahmini faiz oranının % 10 olması
durumunda ayrılacak karşılık tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:
Kıdem Tazminatı Karşılığı = Brüt Kıdem Tazminatı x (1+ Enflasyon
Oranı/ 1 + Faiz Oranı)Emekliliğe Kalan Gün Sayısı/365
= 2.731,85 TL x ( 1+0.06/1+0.10)2.640/360 = 2.082 TL
VUK’nda ayrılan tazminat tutarlarının kanunen gider olarak kabul edilebilmesi tazminat tutarının fiilen ödenmesine bağlıdır.
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Sonuç
Türkiye Muhasebe Standartalarında kimi varlık ve yükümlülüğün gerçeğe uygun değeri bugünkü değer ölçüsüne dayanılarak hesaplanmaktadır.
Vade içeren sabit getirili finansal varlıklar veya borçlar iskonto edilmiş
bugünkü değerleri üzerinden raporlanmaktadır. Bugünkü değerin hesaplanmasında kullanılan iskonto oranı etkin faiz oranıdır.
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Değer düşüklüğüne uğramış olmakla beraber piyasa fiyatına ulaşılamayan varlıkların değerinin ölçülmesinde de bugünkü değer ölçüsü olarak
“kullanım değeri” ölçüsü başvurulan bir araçtır. Bu tür varlıkların değeri,
kullanım değerinin hesaplanmasıyla belli edilmekte olup kullanım değerinin tespitinde kullanılan tahmini nakit akışlarını bugünkü değere indirgeyecek iskonto oranı, paranın zaman değerini ve varlığa özgü riskleri
esas alan, yatırımcı beklentisine uygun getiri oranı veya benzer varlıklara
sahip işletmelerin sermaye maliyetini yansıtan bir oran olmak durumundadır. Kullanılacak iskonto oranının tespitinde ilk olarak piyasada benzer
varlıklar aranmalı ve bu varlıklara ilişkin iskonto oranları kullanılmalıdır.
Benzer varlıkların bulunamaması durumunda, nakit akışları benzer varlıklara ilişkin iskonto oranıda kullanılabilir oranlar olmaktadır. Bu oranın
piyasadan elde edilememesi durumunda riske uyumlu faiz oranının işletme
içi kaynaklar kullanılarak hesaplanması gerekmektedir.
Standartlarda bugünkü değerlerinden ölçülen bir diğer unsur gelecekte muhtemel nakit çıkışları için ayrılan karşılık tutarlarıdır. Bu muhtemel
nakit çıkışlarını bugünkü değerlerine indirgiyen oranlar için de paranın
zaman değerinin ve yükümlülüğe ilişkin risklerin göz önüne alındığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte çalışanlar için “tanımlanmış fayda planı”
ve “işten çıkarma tazminatları” olarak ayrılan karşılıkların iskontosunda
paranın zaman değerinin esas alınmasının yanında “yüksek kaliteli kurumsal senetlere ilişkin piyasa getirileri” veya derin bir piyasanın yokluğunda
“devlet tahvillerinin piyasa getirileri”nin iskonto oranı olarak kullanılabileceği belirtilmiştir.
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YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET
YÖNETİM KURULUNUN YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN
KAPSAMI VE DEVRİ
Soner ALTAŞ*
Öz
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin yönetimine ve temsiline ilişkin düzenlemelerinin profesyonel yönetim ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde şekillendirildiği dikkat çekmektedir. Yeni TTK’da
yönetim ve temsil yetkisi birbirinden ayrılmış, devir için esas sözleşmede
yer alacak bir dayanak hükmü şart koşulmuş, teşkilat yönergesi çıkarma
yükümü getirilmiş ve yürütme yetkisini haiz olan ve olmayan (executive/non-executive) yönetim kurulu üyesi ayrımının uygulanmasına imkan
veren esnek bir sistem benimsenmiştir. İşte, bu çalışmada, yeni TTK’nın
anonim şirket yönetim kurulu için öngördüğü yönetim ve temsil yetkisinin
kapsamı ile bu yetkilerin devri ele alınmaktadır.

* Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
1 Çalışmamızda, karışıklığa sebebiyet vermemek için, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı
Kanun için Eski Türk Ticaret Kanunu manasında ETTK, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için de Yeni Türk Ticaret Kanunu manasında YTTK kısaltmaları
kullanılacaktır.

Mayıs - Haziran 2011

1. GİRİŞ :
Bilindiği üzere, 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu (T.C. Yasalar, 2011) (YTTK)1, anonim şirket yönetim kurulunu, hem yapısal hem de işlevsel yönden kurumsal yönetim kurallarını
da gözeterek, yeni hükümlerle düzenlemiş; bunu yaparken profesyonel yönetimi ve tam şeffaflığı özenle dikkate almıştır. Bu yeni düzenlemelere örnek olarak, yönetim kurulu üyelerinin paysahibi olmaları zorunluluğunun
kaldırılması (m. 359); ETTK’nın ağırlaştırılmış yönetim kurulu toplantı
nisabına ilişkin hükmün değiştirilmesi(m.390), azlığa yönetim kurulunda
temsil hakkı tanınması (m. 360); yönetim kurulu üyelerinin görevleri sırasında şirkete kusurlarıyla verecekleri zararın sigorta ettirilmesi (m. 361)
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gösterilebilir. YTTK’da, özellikle yabancı sermayeli şirketlerde, yönetim
kurulu toplantılarının yapılabilmesini kolaylaştırmak amacıyla, yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine de olanak
sağlanmıştır(Komisyon Raporu).
Yine, YTTK, şirket esas sözleşmesinde hüküm bulunması şartı ile -bir
örgütlenme yönergesine göre- yönetimin kısmen veya tamamen devrini öngörerek, anonim şirket yönetim kurulunun yapısını bir anlamda Amerikan
kurul sistemine uygun hale getirmiş ve ETTK’da zaten mevcut bulunan
sistemi geliştirmiştir. Yeni sistem, bu yönüyle, yürütme yetkisini haiz olan
ve olmayan (executive/non-executive) yönetim kurulu üyesi ayrımının uygulanmasına müsaittir. Bu düzenleme, Alman yönetim kurulu/gözetim kurulu ve Fransız genel müdürün şirket başkanı olduğu (Président Directeur
Général) sisteme de olanak vermektedir(Komisyon Raporu).
Dolayısıyla, bu çalışmamızda, yeni TTK’ya göre anonim şirket yönetim kuruluna tanınan yönetim ve temsil yetkisinin kapsamı, yönetim kurulunun görev dağılımı, yönetimin devri, temsil yetkisinin sınırlandırılması,
yönetim kurulu üyelerinin özen ve bağlılık yükümlülükleri üzerinde durulacaktır.
2. Yönetim Kurulunun Yönetme Ve Temsil Yetkisi :
ETTK’nın 317. maddesinde “Anonim şirket idare meclisi tarafından
idare ve temsil olunur.” hükmü yer almakta idi. YTTK’nın 365. maddesinde de “Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.
Kanundaki istisnaî hükümler saklıdır.” denilmiştir. Dolayısıyla, YTTK’da,
ETTK’nın konuya ilişkin hükmü aynen muhafaza edilmiş, ancak yeni eklenen ikinci cümle ile istisnalar saklı tutulmuştur.
Kanunî istisnaların başında yönetimin bir veya birkaç yönetim kurulu
üyesine veya üçüncü kişiye devri (YTTK, m.367/f.1) ile murahhas üye
veya müdür atanması (YTTK, m.370/f.2) gelmektedir. Yine, tasfiyeye girmiş şirketlerde tasfiye memurları da tasfiyeye ilişkin yönetim ve temsil hak
ve yetkilerini kullandıklarından, söz konusu yetkileri ve hakları düzenleyen hükümler istisnalar kapsamındadır(Komisyon Raporu). Bu istisnalara
birazdan değinilecektir.
YTTK’ya göre, temsile veya yönetime yetkili olanların, görevlerini
yaptıkları sırada işledikleri haksız fiillerden şirket sorumludur(YTTK,
m.371/f.5). Ancak, şirketin rücû hakkı saklıdır.

3. Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı :
ETTK’nın 318. maddesinde;
“İdare meclisi her yıl azaları arasından bir reis ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir reisvekili seçer.
İdare meclisi, işlerin gidişine bakmak, kendisine arzolunacak hususları
hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlarının tatbikine nezaret etmek üzere, azalardan
lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir.
Bankalar Kanununun hususi hükümleri mahfuzdur.” denilmekte idi.
YTTK’nın, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımına
ilişkin 366. maddesi, ETTK’nın anılan maddesinin, bazı değişikliklerle
tekrarıdır. Zira, YTTK’nın 366. maddesinde de;
“Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı
zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas
sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel
kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir.
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.”
denilmiştir.
YTTK’nın sözkonusu hükmünde göze çarpan ilk değişiklik 366. maddenin birinci fıkrasında, birden fazla başkan vekili seçilmesine olanak
sağlanarak yapılmıştır. ETTK hükmü bazı ticaret sicili memurluklarınca
“sadece bir başkan vekilinin seçileceği” şeklinde yorumlandığından, bu
şekilde açıkça düzenlemesi yoluna gidilmiştir. İkinci değişiklik ise, başkanın ve vekilinin veya bunlardan birinin seçiminin genel kurulca da yapılabilmesine dairdir. Bu hükümle başkana ve vekiline güç kazandırmak
amaçlanmıştır(Komisyon Raporu).
Dolayısıyla, YTTK gereği, yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından
bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir
başkan vekili seçecektir(YTTK, m.366/f.1). Ancak, Kanun, bu görevlendirmenin yıllık olarak yapılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, yönetim
kurulu üyeleri iki veya üç yıllık bir süre için seçilmiş dahi olsalar, anı-
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lan seçiminin her yıl yapılması gerekir. Yoksa, yönetim kurulu, üyelerinin
görev süresine paralel şekilde, iki ya da üç yıllık bir süre için başkan ve
başkanvekili seçimi yapamaz.
Biraz önce ifade ettiğimiz üzere, YTTK, yönetim kurulu başkan ve
başkanvekilinin, şirket genel kurulu tarafından seçilmesine de imkan
sağlamıştır(YTTK, m.366/f.1). Ancak, bunu temin için, şirket esas sözleşmesinde, “yönetim kurulu başkanının ve başkan vekilinin veya bunlardan
sadece birinin genel kurul tarafından seçileceğine” dair bir hükmün bulunması gerekir. Böyle bir hükme, kuruluş esas sözleşmesinde yer verilebileceği gibi, başlangıçta bu yönde bir hüküm yer almasa dahi sonradan esas
sözleşme değişikliğine giderek bu yönde bir hüküm de tesis edilebilir.
Bunun yanında, anonim şirket yönetim kurulu;
- İşlerin gidişini izlemek,
- Yönetim kuruluna sunulacak konularda rapor hazırlamak,
- Yönetim kurulu kararlarını uygulatmak,
- Veya iç denetim
amacıyla “komiteler” ve “komisyonlar” da kurabilir(YTTK, m.366/
f.2). Hatta, bu komite ve komisyonlarda, yönetim kurulu üyeleri de bulunabilir. Ancak, hemen belirtelim ki, ne bu komite ve komisyonların
kurulması ne de yönetim kurulu üyelerinin bu komite ve komisyonlarda
bulunması zorunlu değildir. Bu hususlar tamamen şirket yönetim kurulunun takdirine bırakılmıştır.
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4. YTTK’YA GÖRE YÖNETİM YETKİSİNİN DEVRİ :
ETTK’nın 319. maddesinde;
“Esas mukavelede idare ve temsil işlerinin idare meclisi azaları arasında taksim edilip edilmiyeceği ve taksim edilecekse bunun nasıl yapılacağı tesbit olunur. İdare meclisinin en az bir azasına şirketi temsil salahiyeti verilir.
Esas mukavele ile temsil salahiyetinin ve idare işlerinin hepsini veya
bazılarını idare meclisi azası olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları
zaruri bulunmıyan müdürlere bırakabilmek için umumi heyete veya idare
meclisine salahiyet verilebilir. Bu gibi kayıtlar bulunmadığı takdirde 317
nci madde hükmü tatbik olunur.”
hükmü yer almakta idi.
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ETTK’nın bu hükmünde yer aldığı gibi, YTTK’ya göre de, yönetim
kurulu, yönetim haklarıyla temsil yetkilerini muhakkak kendisinin kullanmasının zorunlu olmadığı; gereğinde bir gözetim organı olarak çalışabilen
bir organdır. Bu amaçla, YTTK’da yönetim kurulunun hemen hemen üyelerinin tümünün, yürütme yetkisini haiz olmayan (non-executive) üye konumuna geçebildiği esnek bir rejim benimsenmiştir(Komisyon Raporu).
Ancak, YTTK’nın bu konudaki düzenlemesi ETTK’nın 319. maddesinin ikinci fıkrasından bazı noktalarda farklıdır. Bu noktaları şu şekilde
izah edebiliriz:
(1) YTTK yönetim hakkı ile temsili yetkisini birbirinden ayırmıştır.
Bu, birazdan ele alınacak olan YTTK’nın 367. ve de 370. maddenin ikinci
fıkrası hükmünden anlaşılmaktadır.
(2) Devir esas sözleşmesel dayanağı gerektirir ve ancak yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir teşkilat yönergesi ile yapılır.
(3) Korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir şekilde ortaya koyan
alacaklılar bu yönerge hakkında bilgilendirilir.
(4) YTTK’da yönetim kurulu yanında ondan tamamen bağımsız, “yönetim” diye adlandırılan bir organ oluşturulmamış, yönetim kurulu ile “yönetim” arasında kesin bir ayrım bulunduğu anlayışı reddedilmiş, sadece
şirketin işletme konusunun elde edilebilmesi için gerekli tüm kararların
alınması hakkının, yani bir iç ilişki hakkı olan yönetimin kısmen veya tamamen devrine imkân verilmiştir2.

2 YTTK’nın 367. maddesinin gerekçesinde “Böylece Tasarının 367 ile 370 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinde yer alan düzen, yönetimin tek kurullu (monist) rejime göre şekillenmesine veya Almanya’da uygulanan iki organlı (dualist) anlayış uyarınca oluşturulmasına olanak vermektedir. Bu düzen yani Tasarının sistemi yönetim kurulu
üyelerini, Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan, yönetim hakkını haiz olan (intern,
executive) ve olmayan (exter, non-executive) üyeler ayrımına tâbi tutmaya da elverişlidir.
Hatta Fransa’da geçerli “Président Directeur Général” sisteminin uygulanmasına da müsaittir. Böylelikle şirketler topluluğunun gereksinim duyduğu yönetim şekli için esneklik de
sağlanmış olmaktadır. Devir organsal işlevleri içerdiğinden sorumluluk yönünden önemli
sonuçlar doğurur. Bunlar 553 üncü maddenin ikinci fıkrasında açıkça öngörülmüştür.” denilmiştir. Bkz. Komisyon Raporu
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Anonim şirket, kural olarak, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve
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temsil olunur. “Kurul organ” olması noktasında, “yönetim görev ve yetkisi” kurul olarak icra edilir. Bu manada, anonim şirketin yönetimi ve temsili
–devredilmediği takdirde-, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir(YTTK,
m.367/f.2).
Bununla birlikte, YTTK, yönetim kuruluna, şirketin yönetimini,
bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya yönetim kurulu üyesi olması şart olmaksızın üçüncü bir kişiye ya da kişilere devretme imkanı
getirmektedir(YTTK, m.367/f.1). Yönetimin devri, “kısmen” veya “tamamen” olabilir. Bir başka deyişle, yönetim kurulu, şirketin yönetimini
tümüyle yukarıda sayılan kişilere devredebileceği gibi, bir kısmını da devredebilir. Yönetimin bu anlamda devri, organsal işlevin devridir. Devir,
kural olarak temsil yetkisinin devrini içermez. Bunun için temsil yetkisinin
370. maddeye göre ayrıca veya aynı işlemde açıkça belirtilmek suretiyle
devri gerekir. Bu husus birazdan izah edilecektir.
YTTK’ya göre şirket yönetiminin devri için, evvela şirket esas sözleşmesinde “yönetimin kısmen veya tamamen devredilebileceğine” dair bir
hükmün3 bulunması, bulunmuyor ise de bu yönde bir hüküm tesis edilmesi
gerekir(YTTK, m.367/f.1). Bu hususta sadece genel kurul kararı almak
yeterli olmaz.
Anılan esas sözleşme hükmü yanında, şirketin yönetimini düzenleyen
bir “iç yönergenin de” yönetim kurulu tarafından hazırlanıp uygulamaya konması gerekir(YTTK, m.367/f.1). Bu yönergede; şirketin yönetimi
için gerekli olan görevler tanımlanır ve yerleri gösterilir, özellikle de kimin
kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğu belirtilir(YTTK, m.367/f.1).
Yönerge, üretim öncesini, üretimi, pazarlamayı, muhasebenin yapısını, işleyişini, görev tanımlarıyla şemasını içerir; “yönetimi” bir bütün halinde
düzenler. Yönergede örgüt şemasının verilmesi yeterli değildir; karar ve
atama yetkileri ile işletmenin teknik, ticarî ve hukukî açıdan yönetimine
ilişkin esasları da içermelidir. Bu tasarruf murahhasların yetki alanlarının
da açıkça belirlenmesinde önem kazanır. Örgütlenme yönergesinin tescil
3 Şirket esas sözleşmesine konacak hükümde, yönetimin kısmen ve/veya tamamen devredilebileceği hususu yanında, devrin bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine ya da yönetim
kurulu üyesi olmayan üçüncü kişilere yapılabileceği açıkça belirtilmelidir. Esas sözleşme
hükmünde, devrin sadece yönetim kurulu üyelerine yapılabileceği de belirtilebilir.
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4.2. Yönetim Kurulunun Ticarî Mümessil ve Vekil Atama Yetkisi :
YTTK’nın 368. maddesine göre, yönetim kurulu, ticarî mümessil ve
ticarî vekiller atayabilir. Yönetim kuruluna yasa ile tanınan bu yetki devredilemez niteliktedir. Nitekim, YTTK’nın 375. maddenin (d) bendinden
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ve ilânı gerekli değildir. Ancak, YTTK bu yönergenin kim tarafından karara bağlanacağına ilişkin bir açıklığı içermemektedir. Bu yönergeyi genel
kurul veya yönetim kurulu onaylayabilir. Bu onay hiçbir organ açısından o
organa özgülenmiş ve devredilemeyecek bir yetki taşımaz. Devir, esas sözleşmede açıkça öngörüldüğüne göre, devir yönergesi bakımından gerekli
esas sözleşmesel dayanak sağlanmış demektir. Önemli olan devirdir. Bu da
esas sözleşmede öngörülen bir hükümle, “meşruiyet” temelini kazanmış
olmaktadır. Teşkilât yönergesi bu devri uygulamaya ilişkin hükümlerini
göstermesi bakımından önemlidir(Komisyon Raporu).
Yönetim kurulu, talep edilmesi halinde, paysahiplerini ve korunmaya
değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu
yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir(YTTK, m.367/f.1). Yönerge hakkında bilgi verilmesi konusunda YTTK paysahipleriyle alacaklılar
arasında bir fark yapmıştır. Paysahiplerinin bu hususta “korunmaya değer menfaat”leri bulunduğuna ilişkin güçlü bir karine vardır. Alacaklılarda böyle bir karine mevcut değildir. Bu sebeple, yönetim örgütü hakkında
paysahipleri bilgilendirilmelidir. Alacaklılar ise korunmaya değer menfaatleri bulunduğunu ikna edici bir şekilde ortaya koyarlarsa bilgilendirilirler.
Menfaatin, istenen konu ve olgu ile ilgisi de gözönüne alınmalıdır. Sorumluluk davalarında ve iflâsta paysahipleri ile alacaklıların menfaati somutlaşır. Bilgi verme yükümü yönergenin bir kopyasının verilmesini zorunlu
kılmaz. Ayrıca haklı sebeplerin varlığında (meselâ, bir alacaklının açtığı
bir davada bu yönergeden bir rakibin yararlanması olasılığının bulunması
gibi) talebin reddedilmesi de mümkündür(Komisyon Raporu).
Bu noktada bir hususu belirtmekte fayda görülmektedir. “İç yönerge” mecburiyeti, sadece yönetim kurulunun şirketi yönetme görevine ilişkindir. Yoksa, şirketin temsili için böyle bir yönerge zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirketin temsil edilmesi bir sonraki bölümde detaylı olarak
açıklanacaktır.
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“müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların
atanmaları ile görevden alınmaları”nın yönetim kurulunun devredilemez
ve vazgeçilemez görev ve yetkilerinden olduğu açıkça anlaşılmaktadır.
Yönetimin 367. maddeye göre devredilmiş olması da, yönetim kurulunun
söz konusu yetkisini ortadan kaldırmaz(Komisyon Raporu).
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5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yönetimle Görevli 3. Şahısların
Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü:
ETTK’nın 320. maddesinde “İdare meclisi azalarının şirket işlerinde gösterecekleri dikkat ve basiret hakkında Borçlar Kanununun 528 inci
maddesinin ikinci fıkrası hükmü tatbik olunur.” denilmekte idi. Borçlar
Kanunu’nun 528. maddesinde de şeriklerin ihtimam derecesi düzenlenmekte ve “Şeriklerden her biri şirket işlerinde mutat vechile gösterdiği
ikdam ve ihtimamı sarf etmeğe mecburdur. Diğer şeriklere karşı kendi kusuriyle sebebiyet verdiği zararları, şirkete diğer işlerde temin ettiği menfaatlar ile mahsup ettirmeğe hakkı olmaksızın tazmin ile mükelleftir. Şirket
işlerini ücretle idare eden şerik tıpkı bir vekil gibi mesul olur.” hükmüne
yer verilmekte idi.
YTTK’nın 369. maddesinin birinci fıkrasında ise, “yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin
özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına
uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar” denilmektedir. Dikkat edileceği üzere, YTTK’da, özen yükümü sadece yönetim kurulu üyelerini değil,
aynı zamanda yöneticileri de kapsayacak şekilde kaleme alınmış, böylece
yönetim hakkının 367. maddeye göre devri halinde de özen borcunun nasıl
yerine getirileceği düzenlenmiştir.
Bu çerçevede, göndermelerden oluşan, bu sebeple “görsel” olmaması
bir yana karmaşaya da yol açan ve öğretide şiddetle eleştirilen ETTK’nın
320. maddesinden tamamen ayrılan YTTK’nın 369 uncu maddesi, “özeni”
tedbirli bir yönetici ölçüsü ile tanımlamış ve aynı zamanda şirketin menfaatlerinin gözetilmesine vurgu yapmıştır4. Hüküm bunun ölçütü olarak dü4 Anılan maddenin gerekçesinde “6762 sayılı Kanunun 320 nci maddesinde göndermeler sonunda varılan nesnel (objektif) ve öznel (sübjektif) özen ölçüleri açık değildir.
6762 sayılı Kanun sistemi çeşitli yorumlara ve tartışmalara yol açtığı için terk edilmiştir.
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Anılan ölçünün terk edilmesinin bir diğer sebebi de 6762 sayılı Kanunun kabul ettiği ölçünün işletme konusuna sıkı sıkıya bağlanmış olmasıdır. Ücret alan yönetim kurulu üyesinde
“iş”in gerektirdiği özen bunun kanıtıdır. Böyle bir ölçü, bir çelik üretim şirketinde yönetim
kurulu üyelerinin yüksek teknik bilgiyi haiz olmalarının şart olduğu yorumlamasına hak
kazandırabilir. İşletme konusuna bağlanan özen, sermayenin ve malvarlığının korunmasında, iştiraklerle ilişkilerde, sır saklamada, temettü ve finans politikasında özeni ya tamamen
tartışma dışı bırakır ya da dolayısıyla ve güçlükle kapsar. Ücret almayan üyenin özen borcu
ise içerikten ve sınırdan yoksundur. Oysa “tedbirli yönetici” ölçüsü bütün yukarıda anılanları ve yönetici sıfatıyla işin gerektirdiği özeni de içerir. Bu sebeple, hükümdeki özen
6762 sayılı Kanunun 320 nci maddesinde öngörülenden daha da geniş ve amaca daha uygundur. İşin gerektirdiği özen de nesnel olarak belirlenir, yoksa o konuya ilişkin uzman
bilgisi aranmaz. “Nesnellik” ile, görevi yerine getirebilmek için yetkin olma, ilgili bilgileri
değerlendirebilme, uygulamayı ve gelişmeleri izleyebilme ve denetleyebilmek için gereken
yetenek ve öğrenime sahip olma anlaşılır. “Tedbirli yönetici” terimi bir taraftan kusurda
ölçü rolü oynar, diğer taraftan da karar ve eylemlerde nesnel davranışı ifade eder, ancak bir
yöneticinin nesnel olarak kontrolü dışında kalan ve nesnel beklentilerin ötesindeki tedbiri
kapsamaz. Nitekim, 553 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü söz konusu sınırı çizmekte,
557 nci madde de özenin kişi temelinde değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.” denilmiştir. Bkz. Komisyon Raporu
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rüstlük kuralını kabul etmiş, ancak şirketler topluluğu ile ilgili 203 ve 205
inci maddelerin istisnaî durumlarını dikkate almıştır. Hükmün bir yeniliği
de, çağdaş düzenlemelere uygun olarak, üyelerin ve yöneticilerin görevlerini yerine getirirken özenle hareket ettikleri karinesinin açıkça belirtilmiş
olmasıdır. Böylece, ispat yükü aksini iddia edenlere ait olacaktır(Komisyon
Raporu).
Yine, dikkat edileceği üzere, YTTK’da ETTK’nın 320. maddesinde
öngörülmüş bulunan “basiret” ölçüsüne yer verilmemiş, hatta basiretli
işadamı ölçüsünden uzak durulmuştur. Çünkü, Yargıtay kararları basiretli
işadamı ölçüsünü sert, hatta aşırı denilebilecek beklentilerle tanımlamıştır.
Aynı ölçüyü yönetim kurulu üyelerine uygulamak adaletsiz sonuçlar doğurabilirdi. Tedbirli yönetici ölçüsü basiretli işadamı kavramından farklıdır.
Şirketin lehine olanı muhakkak yapmak ve zararına olandan muhakkak kaçınmak, özen borcunun ölçüsü olarak kabul edilemez. Çünkü, ekonomideki
bütün krizlerden, pazar şartlarındaki değişikliklerden ve belirsizliklerden
doğan riskleri yönetim kurulu üyesinin önceden teşhis etmesi ve gerekli
önlemleri alması, aksi halde sorumlu tutulması gerekir. Tedbirli yönetici
ölçüsü, yönetim kurulu üyesinin kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak “işadamı kararı” verilebileceğini kabul eder ve riskin bundan doğduğu
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hallerde üyenin sorumlu tutulmaması esasına dayanır. Genel kabul gören
kural uyarınca, duruma uygun araştırmalar yapılıp, ilgililerden bilgiler alınıp yönetim kurulunda karar verilmişse, gelişmeler tamamen aksi yönde
olup şirket zarar etmiş olsa bile özensizlikten söz edilemez(Komisyon Raporu).
Ancak, yukarıda da belirttiğimiz üzere, YTTK’da, şirketler topluluğu
yönünden özen yükümüne bazı istisnalar getirilmiş ve 203 ilâ 205. madde
hükümlerinin saklı olduğu belirtilmiştir(YTTK, m.369/f.2). Buna göre; bir
ticaret şirketi bir sermaye şirketinin paylarının ve oy haklarının doğrudan
veya dolaylı olarak yüzde yüzüne sahipse, hâkim şirketin yönetim kurulu,
topluluğun belirlenmiş ve somut politikalarının gereği olmak şartıyla, kaybına sebep verebilecek sonuçlar doğurabilecek nitelik taşısalar bile, bağlı
şirketin yönlendirilmesine ve yönetimine ilişkin talimat verebilir. Bağlı şirketin organları bu talimata uymak zorundadır(YTTK, m.203). Buna karşılık, bağlı şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve sorumlu tutulabilecek ilgililer, bu talimatlara uymaları nedeniyle, şirkete ve paysahiplerine
karşı sorumlu tutulamazlar(YTTK, m.205).
Diğer yandan, Kanunun 204. maddesinde “bağlı şirketin ödeme gücünü açıkça aşan, varlığını tehlikeye düşürebilecek olan veya önemli varlıklarını kaybetmesine yol açabilecek nitelik taşıyan talimatların verilmesi”
yasaklanmıştır. Ancak, böyle bir talimat verilir ve bağlı şirketin yönetim
kurulu üyeleri, yöneticileri ve sorumlu tutulabilecek ilgililer, bu talimatlara uyarlar ise, bundan dolayı şirkete ve paysahiplerine karşı sorumlu
tutulamazlar(YTTK, m.205).
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6. YTTK’ya Göre Anonim Şirketin Temsili :
ETTK’nın 321. maddesinin üçüncü fıkrasında “Anonim şirket adına
tanzim edilecek evrakın muteber olması için, aksine esas mukavelede hüküm olmadıkça temsile selahiyetli olanlardan ikisinin imzası kafidir.” denilmekte idi.
YTTK’nın 370. maddesinin birinci fıkrasında ise “Esas sözleşmede
aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil
yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. ” denilmiştir.
Yani, tek kişilik yönetim kuruluna sahip anonim şirketlerde, temsil yetkisi
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5 Burada kastedilen tüzük, YTTK’nın 26. maddesine göre düzenlenecek olan tüzük (Ticaret Sicili Tüzüğü)tür(YTTK, m.1526/f.5).
6 YTTK’nın 1526. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının uygulanma-

sına ilişkin usul ve esaslar 26. maddede düzenlenen Ticaret Sicili Tüzüğü’nde
gösterilir(YTTK, m.1526/f.5).
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tek imza ile kullanılır. Birden fazla üyeye sahip yönetim kurullarında ise,
şirket esas sözleşmesinde aksine hüküm yok ise, temsil yetkisi çift imza ile
kullanılır. Ancak, 370. maddede, çift imzanın kime ait olacağı konusunda
bir açıklık yahut sınırlamaya yer verilmemiştir. Dolayısıyla, temsil yetkisi yönetim kurulu başkanı ve başkanvekilinin imzası ile kullanılabileceği
gibi, bunlardan birisi ile birlikte diğer bir yönetim kurulu üyesinin ya da
başkan ve başkanvekili şartı aranmaksızın herhangi iki yönetim kurulunun
imzası ile de kullanılabilir.
Bununla birlikte, Kanun, temsil yetkisinin esas sözleşme ile düzenlenebileceğini ve hatta esas sözleşmede YTTK m.370/f.1 hükmü dışında bir
düzenlemeye de yer verilebileceğini öngörmüştür(YTTK, m.370/f.1). Örneğin, yönetim kurulu birden fazla üyeden oluşsa dahi, şirket esas sözleşmesine konulacak bir hüküm ile temsil yetkisinin tek imza ile kullanılacağı
hüküm altına alınabilir(tek imza sistemi). Bu durumda, temsilde çift imza
şartı aranmaz ve esas sözleşmede yazılı hükme göre şirket tek imza ile
temsil edilir.
Yine, YTTK’ya göre, Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilir. Bu işlemlerin
dayanağı olan belgeler de aynı usulle elektronik ortamda düzenlenebilir.
Zaman unsurunun belirlenmesi gereken ve tüzükte5 düzenlenen hallerde
güvenli elektronik imzaya eklenen zaman damgasının tarihi, diğer hâllerde
merkezî veri tabanı sistemindeki tarih esas alınır (YTTK, m.1526/f.3).
Anonim şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imza atabilirler. Bu durumda, kullanılacak nitelikli elektronik sertifikalarda sertifika sahibi alanı içerisine,
sertifika sahibinin ismiyle birlikte temsil ettiği tüzel kişinin de ismi yazılır.
Bu husus ayrıca tescil ve ilan edilir(YTTK, m.1526/f.4)6.
Diğer taraftan, yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere de devredebilir(YTTK,
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m.370/f.2). Ancak, YTTK, bu durumda “en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması”nı şart koşmuştur(YTTK, m.370/f.2).
YTTK’nın bu düzenlemesi, esasında, ETTK’nın 319. maddesinin ikinci
fıkrası hükmünün tekrarıdır7. Anılan düzenleme, ayrıca YTTK’nın 367.
maddesi gereği devredilebilen yönetim hakkını temsil yetkisi ile tamamlamak amacıyla öngörülmüştür.
Dolayısıyla, yönetim kurulu, şirketi temsil etme noktasında, varsa bir
ya da birden fazla murahhas azayı ya da şirket müdürünü görevlendirebilir.
Ancak, yönetim kurulu üyesi olması şart olmayan şirket müdürünün (ya
da genel müdür) temsil ile görevlendirilmesi durumunda, yönetim kurulu
üyelerinden en az birisinin de müdür ile birlikte ilgili temsil yetkisi ile donatılmış olması gerekecektir.
6.1. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırları :
YTTK’nın anonim şirketlerdeki temsil yetkisinin kapsam ve sınırlarına ilişkin 371. maddesi esas olarak ETTK’nın 321. maddesinden alınmış8,
ancak YTTK ile birlikte “ultra vires” kuralının kaldırılması nedeniyle yeni
hükümlere de yer verilmiştir.
ETTK’nın 319. maddesinin ikinci fıkrasında “Esas mukavele ile temsil salahiyetinin ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını idare meclisi azası olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmıyan müdürlere bırakabilmek için
umumi heyete veya idare meclisine salahiyet verilebilir. Bu gibi kayıtlar bulunmadığı takdirde 317 nci madde hükmü tatbik olunur.” denilmekte idi.
8 ETTK’nın 321. maddesinde “Temsile salahiyetli olanlar şirketin maksat ve
mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak ve
şirket unvanını kullanmak hakkını haizdirler.
Temsil salahiyetinin tahdidi, hüsnüniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı hüküm ifade etmez. Ancak temsil salahiyetinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine
hasrolunduğuna veya müştereken kullanılmasına dair tescil ve ilan edilen tahditler
muteberdir.
Anonim şirket adına tanzim edilecek evrakın muteber olması için, aksine esas mukavelede hüküm olmadıkça temsile selahiyetli olanlardan ikisinin imzası kafidir.
Temsile salahiyetli olanlar tarafından yapılan muamelenin esas mukaveleye veya
umumi heyet kararına aykırı olması, hüsnüniyet sahibi üçüncü şahısların o muameleden dolayı şirkete müracatına mani olamaz.
Temsile veya idareye salahiyetli olanların vazifelerini yaptıkları sırada işledikleri
haksız fiillerden anonim şirket mesul olur. Şirketin rücu hakkı mahfuzdur.” denilmekte idi.
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YTTK’nın 371. maddesinin birinci fıkrasında, “Anonim şirketi temsile
yetkili olanlar, şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve
hukukî işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler” denilmektedir. Anılan fıkra temsile yetkili olan kişilerin yapabilecekleri iş ve işlemlerin şirketin rücû edebilmesi ve edememesi yönünden
sınırını göstermektedir. Ultra vires kuralı kalktığı için, artık şirketin hak
ehliyetinin sınırını işletme konusu çizmemektedir. Şirketin hak ehliyetinin değil, imza yetkilisine rücû edeceği veya edemeyeceği sınırı, şirketin
amacı ve işletme konusu belirler. Esas sözleşmenin konu hükmüne aykırı
işlemlerle bu sınırın aşılması halinde şirketin rücu hakkı vardır. Başka bir
deyişle, şirketin amacı ve işletme konusu dışında yapılan işlemler de üçüncü kişiye karşı şirket sorumludur; ancak, sınırı aşan temsil yetkisini haiz
kişiye karşı şirket rücu talebinde bulunabilir. Bu manada, temsil yetkisinin
kapsamı, “şirketin amacına ve işletme konusuna” giren her çeşit işler ve
hukukî işlemlerdir.
Bununla birlikte, temsile yetkili olanların, her zaman için temsil kapsamı dışına çıkması ve şirketin işletme konusu dışındaki işlemlerde bulunması olasıdır. Kanun, bu durumda, yani “temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemler”in de şirketi bağlayacağına
hükmetmiştir(YTTK, m.371/f.2). Ancak, üçüncü kişilerin, işlemin işletme
konusu dışında bulunduğunu bilmesi veya durumun gereğinden bilebilecek
durumda bulunması ve bu hususun ispat edilmesi halinde, yapılan işlem şirketi
bağlamayacaktır(YTTK, m.371/f.2). Buna karşılık, şirket esas sözleşmesinin
ilân edilmiş olması, bu hususun ispatı açısından, tek başına yeterli delil kabul
edilmeyecektir(YTTK, m.371/f.2). Çünkü, şirketin amaç ve konusunda sicil
müspet işlevini icra etmez; yani ilân edildiği için üçüncü kişi şirketin amaç ve
konusunu bilmek zorunda değildir(Komisyon Raporu).
Şirket adına yapılan işlemlerin, zaman zaman şirket esas sözleşmesine
yahut genel kurul kararına aykırı olması da mümkündür. Ancak, temsile
yetkili kişiler tarafından yapılan işlemin esas sözleşmeye veya genel kurul
kararına aykırı olması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilerin o işlemden dolayı
şirkete başvurmalarına engel değildir(YTTK, m.371/f.4). Kanuna ve esas
sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin, temsile yetkili olanlara
rücû hakkı ise saklıdır(YTTK, m.371/f.1).
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Temsil yetkisinin sınırlandırılması, genel kaide olarak, iyiniyet sahibi
üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez(YTTK, m.371/f.3). Ancak, temsil
yetkisi, sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülenmiş veya merkez
ile şube tarafından birlikte kullanılması kararlaştırılmış ve de bu hususlar
tescil ve ilân ettirilmiş ise, bu sınırlamalar geçerli olacaktır(YTTK, m.371/
f.3). Bir başka deyişle, tescil ve ilan edilen bu sınırlamalar, iyiniyet sahibi
olsalar dahi, üçüncü kişilere karşı dahi hüküm ifade edecektir.
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6.2. Temsilcilerin Tescil ve İlanı :
YTTK’nın 373. maddesinin birinci fıkrasında “Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce
onaylanmış suretini, tescil ve ilân edilmek üzere ticaret siciline verir.” denilmektedir. Bu itibarla, yönetim kurulu, şirketi temsile yetkili kişileri ve
bunların temsil şekillerini gösterir bir karar almak ve bu kararın noterce
onaylanmış suretini, tescil ve ilân edilmek üzere ticaret siciline vermek
zorundadır. Anılan fıkra, ETTK’nın 3239. maddesinden alınmış, ancak şirketin kabul ettiği imza düzenini belirtmek amacıyla “ve bunların temsil
şekillerini gösterir kararının noterce onanmış suretini” ibaresi eklenmiştir.
Çünkü, ETTK’nın 323 üncü maddesinin birinci cümlesi, yönetim kurulunun şirketi temsile yetkili kişilerinin bu hususu sicile bildireceğini belirtmekle birlikte, anılan maddenin ikinci cümlesi birinci cümleden bağımsız,
pek de anlam taşımayan bir hüküm konumunda kalmakta ve burada yazılı
metinden neyin tescil edileceği anlaşılmamakta idi(Komisyon Raporu).
Diğer yandan, YTTK’nın 373. maddesinin ikinci fıkrasında “Temsil
yetkisinin ticaret sicilinde tescilinden sonra, ilgili kişilerin seçimine veya
atanmalarına ilişkin herhangi bir hukukî sakatlık, şirket tarafından üçüncü
kişilere, ancak sakatlığın bunlar tarafından bilindiğinin ispat edilmesi şartıyla ileri sürülebilir” denilmiştir. Anılan hüküm yeni olup, temsile yetkili
kişilerin seçimlerine ve atanmalarına ilişkin hukukî sakatlıkların üçüncü
kişilere karşı ileri sürülemeyeceği, sürülebilmesi için hukukî sakatlığın
ETTK’nın 323. maddesinde de “İdare meclisi, şirketi temsile salahiyetli kimseleri, tescil edilmek üzere ticaret siciline bildirir. Temsil salahiyetine mütaallik
kararın noterlikçe tasdik edilmiş suretinin de sicil memuruna verilmesi lazımdır.”
denilmekte idi.
9
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onlar tarafından bilindiğinin ispatlanması gerektiği kuralını getirmektedir.
Hukukî sakatlık ne kadar ağır olursa olsun bunun üçüncü kişiye karşı ileri
sürülememesi, üçüncü kişiye izleyemeyeceği, belirleyemeyeceği ve yargılayamayacağı bir yükümlülük yüklenmesini engellemek ve işlem güvenliği ile adaleti sağlamak amaçlarına yöneliktir(Komisyon Raporu).

- Merkezi Türkiye’de bulunan anonim şirketlerin şubelerinin bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilân olunması, ticaret unvanı ile birlikte şube adına imzaya yetkili kimselerin imzalarının notere onaylattırılarak ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi(YTTK, m.40/f.3),
- Merkezleri Türkiye dışında bulunan anonim şirketlerin Türkiye’deki
şubelerinin, kendi ülkelerinin kanunlarının ticaret unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla, yerli ticarî işletmeler gibi tescil olunması, bu
şubeler için yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticarî mü-
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6.3. Anonim Şirket Adına Atılacak İmzanın Şekli :
YTTK’ya göre, şirket tarafından düzenlenecek belgelerde “şirketin
merkezinin”, “sicile kayıtlı olduğu yerin” ve “ticaret sicili numarası”nın
gösterilmesi zorunludur(YTTK, m.372/f.2). Şirket adına imza atmaya yetkili olanlar ise, şirketin unvanı altında imza atarlar(YTTK, m.372/f.1).
ETTK’nın 322. maddesinde “Şirket namına imza salahiyeti olanlar,
şirketin unvanını ilave etmeye mecburdurlar. Bu imzalar hakkında 42 nci
maddenin 2 nci fıkrası hükmü tatbik olunur.” denilmekte idi. Görüldüğü
üzere, YTTK’nın 372. maddesinin ikinci fıkrası, ETTK’nın 322. maddesinin tekrarından ibarettir. Bununla birlikte, YTTK m.372/f.1’de “40. maddenin ikinci fıkrası hükmünün saklı” olduğu belirtilmiştir. YTTK’nın 40.
maddesine göre de;
- Anonim şirketlerce, ticarî işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş
gün içinde, ticarî işletmenin ve seçilen ticaret unvanının, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilân ettirilmesi(YTTK, m.40/
f.1),
- Ticaret unvanı ile birlikte şirket adına imzaya yetkili kimselerin imzalarının notere onaylattırılarak ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi(YTTK,
m.40/f.2),
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messil atanması, ticarî işletmenin birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticarî işletmelerin şubeleri gibi tescil
olunması(YTTK, m.40/f.4)
gerekmektedir.
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7. ÖZET VE SONUÇ:
13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre,
anonim şirket, kural olarak, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil
olunur. “Kurul organ” olması noktasında, “yönetim görev ve yetkisi” kurul olarak icra edilir. Bununla birlikte, YTTK, yönetim kuruluna, şirketin
yönetimini, bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya yönetim kurulu
üyesi olması şart olmaksızın üçüncü bir kişiye ya da kişilere devretme imkanı getirmektedir. Yönetimin devri, “kısmen” veya “tamamen” olabilir.
Buradaki devir, organsal işlevin devridir. Yönetimin devri, kural olarak
temsil yetkisinin devrini içermez.
Anonim şirketi temsile yetkili olanlar, şirketin amacına ve işletme
konusuna giren her tür işleri ve hukukî işlemleri, şirket adına yapabilir
ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler. Temsil yetkisinin kapsamı,
“şirketin amacına ve işletme konusuna” giren her çeşit işler ve hukukî işlemlerdir. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, genel kaide olarak, iyiniyet
sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez. Ancak, temsil yetkisi, sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülenmiş veya merkez ile şube
tarafından birlikte kullanılması kararlaştırılmış ve de bu hususlar tescil ve
ilân ettirilmiş ise, bu sınırlamalar geçerli olacaktır. YTTK’ya göre, şirket
tarafından düzenlenecek belgelerde “şirketin merkezinin”, “sicile kayıtlı
olduğu yerin” ve “ticaret sicili numarası”nın gösterilmesi zorunludur. Şirket adına imza atmaya yetkili olanlar ise, şirketin unvanı altında imza atarlar. Yine, YTTK’ya göre temsile veya yönetime yetkili olanların, görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız fiillerden şirket sorumlu olacaktır.
Ancak, şirket bu kişilere rücû edebilecektir.
KAYNAKÇA
Adalet Komisyonu Raporu . Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, Esas No:1/324, S.Sayısı:96
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T.C. Yasalar (14.02.2011) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ankara:
Resmi Gazete (27846 sayılı)
T.C. Yasalar (09.07.1956) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ankara:
Resmi Gazete (9353 sayılı)
T.C. Yasalar (14.02.2011) 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Ankara: Resmi Gazete
(27846 sayılı)
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GÜMRÜKTE VERGİ PLANLAMASI

I-GİRİŞ
Vergi, sosyo-ekonomik yaşamı çok açıdan etkileyerek ekonomik aktörlerin kararlarına yön vermektedir. Hayatın birçok unsuruna etki eden
verginin yükünü hafifletme çabasının olması, bunun için vergi stratejisi/
planlaması yapmak suretiyle çizilen rota uyarınca kararların alınması bahse konu etkilerin ürünüdür. (KARAYAN, SWENSON ve NEFF, 2002, xix)
Vergi planlaması; cari ve gelecek vergi dönemlerindeki yükümlülüklerinin hafifletilebilmesi için farklı olanakların analiz edilmesi suretiyle ödenecek olan verginin miktar ve zamanının önceden belirlenmesidir. Bireysel
veya kurumsal ekonomik planlamanın bir parçası olan vergi planlamasının temel amacı, yasaların izin verdiği ölçüde vergi yükünü hafifletmektir.
(EİCKE, 2009, 11)
İthal edilen mal için gümrükte ödenen vergiler işletmenin harcamalarını arttırarak rekabet gücünün ve satışların düşmesine neden olacaktır. Bu
şartlar içerisinde, üzerilerindeki yükü hafifletmek isteyen işletme yetkilileri harcamaları kısma arayışına girerek mal alım kararı özelinde, malın
fiyatı ve kalitesi, ödeme şekli ve nakliyesi, banka şartları, elde etme zamanı
yönünden değerlendirme yapacak ve optimum kararı almaya çabalayacaklardır.
İşletme yetkilileri optimum kararı alırken vergileri de değerlendirme
potasına dahil edecek ve gümrükte daha düşük miktarda vergi ödemek için
planlama yapacaklardır.
İthal edilen malla ilgili olarak kalite, nakliye, sigorta, banka şartları,
elde etme zamanı gibi değişkenler sabit kabul edildiğinde, yasal düzlem
çerçevesinde gümrükte ödenen vergiler için planlama yapılması esnasında
yararlanılabilecek enstrümanlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

*

Gümrük Kontrolörü
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Sezai KAYA*
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II-ENSTRÜMANLAR
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1) Düşük kıymetli mal bulmak
Gümrük kıymeti (vergi matrahı) olarak satış bedeli esas alındığından,
ithale konu malın düşük kıymetli olanı, ödenen vergilerin de düşmesini
sağlayacaktır. Bunun için satın almadan sorumlu personelin iyi bir tarama
yapması gereklidir.
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2) Kıymet (vergi matrahı) unsurlarını bilmek
İthal edilen malın gümrük kıymeti satış bedelidir ve bu malın ithali
için katlanılan gider veya ödemelerden bazıları satış bedeline eklenerek
gümrük kıymetinin unsuru olmakta, bazıları ise eklenmeyerek kıymetin
dışında kalmaktadır.
Buna göre;
- Satış koşulu olarak gerçekleştirilen royalti ve lisans ödemeleri, satış
hâsılatı üzerinden ödenen paylar, satın alma komisyonları dışındaki komisyonlar ve tellaliye gibi unsurların gümrük kıymetine girmesi gerektiğini,
- Mutat iskontoların, bir finansman anlaşması uyarınca alıcı tarafından
üstlenilen faiz giderlerinin, gümrük birliği gümrük bölgesi içerisinde yapılan taşıma ve sigorta giderlerinin, sınai tesis, makine veya teçhizat gibi,
ithal eşyası için ithalattan sonra yapılan inşa, kurma, montaj, bakım veya
teknik yardıma ilişkin giderlerin, alıcının pazarlama dahil kendi hesabına
yaptığı faaliyetlerin, Türkiye’de çoğaltma hakkı için yapılan ödemelerin,
Türkiye’ye ihraç amacıyla satışında bir satış koşulu olmaması kaydıyla,
dağıtım veya tekrar satış hakları için alıcının yaptığı ödemelerin gümrük
kıymetine girmediğini,
Bilmek ve buna göre strateji geliştirmek gerekebilecektir.
Ayrıca, bazı ödemelerin kıymete dâhil olması nedeniyle gümrükte
KDV ödenmesi durumunda, aynı ödeme için vergi dairesine 2 No.lu KDV
beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır (KAYA ve AYLUÇTARHAN, 2009).
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3) Vade farkı yerine kredi faizi ödemek
İthal eşyasının satışıyla ilgili olarak bir finansman anlaşması uyarınca
alıcı tarafından üstlenilen faiz giderleri gümrük kıymetine girmemektedir.
Buna karşılık vade farkı adı altında ödenen faiz ödemeleri ise gümrük kıymetinin unsurudur. Dolayısıyla, vergisi yüksek mallarda vadeli alım yaparak faiz ödemesi yapmak makul bir davranış şekli olmayacaktır.
Ayrıca, ilerleyen bölümlerde de değinileceği üzere, KKDF ödeme yükümlülüğünün bulunması vadeli alımların bir başka dezavantajıdır.
4) Düşük vergiye tabi ülkeler menşeli eşyaları tercih etmek
Satın alma kararı verilirken Türk Gümrük Tarife Cetvelinden o ülke
için uygulanan vergi oranlarını dikkate almak gerekebilecektir. Diğer değişkenler sabit kabul edildiğinde düşük vergi uygulanan ülkelerden mal
alımı yapmak rasyonel bir davranış şekli olacaktır.
Örneğin, 8715.00.10.00.00 GTİP’li bebek arabaları (puset) Çin Halk
Cumhuriyeti menşeli olması halinde tane başına 12 $ dampinge karşı vergi
bulunmaktadır. Bu vergiyi ödemek istemeyen kişiler Çin Halk Cumhuriyeti yerine başka ülkeleri tercih edeceklerdir.

6) Farklı GTİP’lerde bulunan fakat aynı veya benzer işlev
görebilecek eşyalar arasında düşük vergiye tabi olanları tercih etmek
Birbirinin yerine ikame edilebilen veya kullanılabilen eşyalar Türk
Gümrük Tarife Cetvelinde farklı tarifelerde sınıflandırılabilmekte ve bunun neticesinde vergi oranlarının değişmesi söz konusu olabilmektedir.
Dolayısıyla, mal alımı esnasında bu durumun göz önüne alınması lehe olabilecektir.
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5) Serbest dolaşıma girmiş malları tercih etmek
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gümrük birliği anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşma gereği sanayi malları ve işlenmiş tarım ürünlerinin
sanayi payı üzerinden gümrük vergisi alınmamaktadır. Fiyatların değişmediği kabul edildiğinde, Türkiye veya Avrupa Birliği ülkelerinin herhangi
birinde serbest dolaşıma girmiş malları almak vergisel avantaj sağlayabilecektir.
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Örneğin, navigasyon cihazları 8528.72.20.00.00 (%14 gümrük vergisi,
%18 KDV, %6,7 ÖTV, %2 kültür fonu) ve 8526.91.80.00.19 (%3,7 gümrük
vergisi, %18 KDV) GTİP’lerinde sınıflandırılmaktadır. Her iki sınıflandırma arasındaki temel belirleyici fark TV alıcısının bulunup bulunmadığıdır.
TV yayını alabilenler 8528.72.20.00.00, alamayanlar 8526.91.80.00.19 tarifesinde sınıflandırılmaktadır. Dolayısıyla; TV yayını alma özelliği bulunan navigasyon cihazı ithal etmek yerine böyle bir özelliğe sahip olmayan
cihaz ithal etmek makul olabilecektir.
Keza, 3907.50.00.00.00 GTİP’li alkit reçinenin imali için, kilogram başına 2,0135 TL özel tüketim vergisine tabi 2710.11.21.00.00 GTİP’li white
spirit kullanmak yerine kilogram başına 0,0650 TL özel tüketim vergisine
tabi 3824.90.40.00.00 GTİP’li endüstriyel tiner tercih edilebilecektir.
Aynı şekilde; gözetim önlemine tabi 9405 tarifesindeki portatif lambalar yerine herhangi bir önleme tabi olmayan 8513 tarifesindeki portatif
lambalar ithal edilebilecektir.
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7) Eşyanın mümeyyiz parçası haricindeki parçaları ithal etmek
ve Türkiye Gümrük Bölgesinde birleştirme yapmak
İthal edilen eşyanın mümeyyiz parçası haricindeki diğer parçaların
kendi GTİP’leri üzerinden ithal edilmesi vergisel avantaj yaratabilecektir.
Burada tarifenin yorumuna ilişkin kurallar gereği mümeyyiz parçanın ithal
edilmemesi önemlidir.
Örneğin, 8711.20.98.00.00 GTİP’li motosiklet ithalatında tane başına
250 $ ek mali yükümlülük tahsil edilmektedir. İthal motor ve ithal şasi
birlikte kullanılarak üretilen motosikletlerden de söz konusu ek mali yük
tahsil edildiğinden motor ve/veya şasi haricindeki diğer parçaların ithal
edilerek yurtiçinde birleştirme yoluna gidilmesi tercih edilebilecektir.
Keza; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9613.20.00.00.11 GTİP’li çakmaklarda 0,05 ABD Doları/Adet, 9613.90.00.00.11GTİP’li çakmak plastik
gövdelerinde (gaz hazneleri) 0,02 ABD Doları/Adet dampinge karşı vergi
söz konusudur. Bu durumda çakmağı, gaz haznesi hariç parçalar halinde
getirerek yurtiçinde birleştirme yoluna gitmek avantajlı bir durum yaratacaktır. Bu durumda gaz haznesinin yurtiçinden tedarik edilmesi gerekecektir.
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8) İthal lisansı almak
İthal lisansı alarak ithalat yapmak bazı durumlarda düşük vergi ödenmesini sağlayabilecektir.
Örneğin 0406.30 tarife alt pozisyonunda yer alan eritme peynirler Avrupa Birliği’nden geldiği takdirde %138 oranında gümrük vergisine tabidir.
Şayet, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenmiş ithal lisansı ibraz edilirse
gümrük vergisi oranı sıfır uygulanmaktadır.

10) Dâhilde işleme rejiminden yararlanmak
Dâhilde işleme rejiminin vergisel avantajlarını bahsetmeden önce bu
rejimin ana özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralamak yerinde olacaktır.
1) Dâhilde işleme rejimi kapsamında eşya geçici olarak ithal
edilmektedir.
2) Geçici ithal edilen eşya serbest dolaşımda değildir.
3) Ortada bir işleme faaliyeti söz konusudur.
4) İşlenmek üzere geçici olarak ithal edilen eşyanın vergileri ya
teminata alınmakta ya da geri verilmek üzere tahsil edilmektedir.
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9) KKDF’ye tabi olan ödeme şekillerini kullanmamak
Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekilleriyle gerçekleştirilen ithalatlarda %3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu
(KKDF) tahsil edilmektedir.
KKDF, ihracatı teşvik belgesi, dâhilde işleme izin belgesi kapsamında
yapılan ve kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerinin kullanıldığı ithalatlarda %0 oranında uygulanmaktadır.
Dolayısıyla, KKDF ödemek istemeyen kişiler ithal edeceği malın ödeme şeklini kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili olarak belirleme
yolunu tercih etmemelidir.
Şayet, ithalatçı-imalatçı-ihracatçı bir firma bahse konu ödeme şekillerini beyan ederek ithalat yapıyor ise kendisi için uygun olan davranış şekli
dâhilde işleme izin belgesi almak olacaktır.
Bunun yanı sıra, makine ve teçhizatın yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesi halinde ödeme şekli ne olursa olsun KKDF tahsil edilmemektedir.
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5) İşlem görmüş ürünler ihraç edildiğinde teminat çözülmekte veya tahsil edilen vergiler geri verilmektedir.
Görüldüğü gibi dâhilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyalar
için KDV ve ÖTV de dâhil olmak üzere vergi ödenmesi söz konusu değildir.
Ayrıca,
- Dahilde İşleme İzni kapsamında yapılan ithalat,
- Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan ithalat veya yurtiçi
alımlar,
İle ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara (gümrük idarelerine verilen beyannameler dâhil) ihracata ilişkin olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, işlem yapan kuruluşlarca re’sen damga vergisi ve
harç istisnası tatbik edilecektir. Diğer yandan, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kâğıtları damga vergisinden
müstesna kılan hükümden dâhilde işleme rejimi kapsamı ihracatlar da yararlanmaktadır. (KAYA, 2011, 175)
Buna ilaveten, yukarıda da bahsedildiği gibi dâhilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilen ithalatlardan KKDF de tahsil edilmemektedir.
Bu çerçevede, gümrük vergisi, KDV, ÖTV, KKDF, damga vergisi ve
harç ödenmemesi nedeniyle özellikle ithalatçı-imalatçı-ihracatçı bir firmanın dâhilde işleme rejimini kullanması yararınadır.
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11) Yatırım teşvik düzenlemelerinden yararlanmak
Yatırım teşvik belgesi sahibi firmaların ithal edecekleri makine ve teçhizatlardan gümrük vergisi, KDV ve KKDF tahsil edilmemektedir. Buna
karşılık; ithal edilen makine veya teçhizat 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli listelerde yer alan bir eşya ise ÖTV tahsil edilecektir.
Bu durumda, sanayi işletmesi kurmak veya işletmesinin çapını genişletmek isteyenlerin yatırım teşvik belgesi alarak ithalat yapması yararına
olacaktır.
Ayrıca, bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar, gümrük vergisi
muafiyeti ve KDV istisnasına ilave olarak;
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a) I inci ve II nci bölgelerde;
1) Vergi indirimi,
2) Sigorta primi işveren hissesi desteği,
3) Yatırım yeri tahsisi,
b) III üncü ve IV üncü bölgelerde;
1) Vergi indirimi,
2) Sigorta primi işveren hissesi desteği,
3) Yatırım yeri tahsisi,
4) Faiz desteği,
Desteklerinden yararlanabilecektir.

12) Serbest bölgelerden yararlanmak
Serbest bölgeler Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber;
a) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine
tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla
konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin uygulanması
bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen;
b) Serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı;
Yerlerdir.
Bu tanımlamaya göre serbest bölgelerde; gümrük vergisi, KDV, ÖTV,
gelir ya da kurumlar vergisi, işçi ücretleri gelir vergisi kesintisi yönüyle
bazı avantajlardan yararlanılması söz konusu olabilecektir.

Mayıs - Haziran 2011

Büyük ölçekli yatırımlara;
a) Gümrük vergisi muafiyeti,
b) KDV istisnası,
c) Vergi indirimi,
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği,
d) Yatırım yeri tahsisi,
Uygulanabilecektir.
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Özellikle sanayi işletmelerinin üretimin bir kısmını serbest bölgelere
kaydırması yararınadır. Bu bağlamda, ithal edilecek olan malların hammadde veya yardımcı madde şeklinde serbest bölgeye getirilmesi ve orada
bir takım işlemlerden geçirilerek Türkiye Gümrük Bölgesine ithal edilmesi
hem gümrük vergisi ve ÖTV hem de gelir ya da kurumlar vergisi1 yönüyle
göz ardı edilemeyecek olanaklardan yararlanılmasını sağlayabilecektir.
Örneğin, 8429.59.00.10.11 GTİP’li beko loder isimli iş makinesi üreten
bir firmanın serbest bölgede üretim yaptığını ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden
getirdiği 8527.21.20.00.00 GTİP’li CD player isimli eşyaları serbest bölgede beko loder isimli iş makinelerine taktığını kabul edelim. Bu durumda;
Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat anında CD player isimli eşyada bulunan ÖTV’yi ödemeden ithalat yapmış olacaktır. CD player isimli eşyanın
Türkiye Gümrük Bölgesi’ne doğrudan ithal edilmiş olması halinde ÖTV
ödeme yükümlülüğü doğacaktır.
Bir başka örnek olarak da, 8403.10.90.00.00 GTİP’li kombi cihazı
üreten bir firmanın serbest bölgeye 8533.29.00.00.00 GTİP’li rezistans
getirmesi ve kombi cihazına takması sonucunda ÖTV ödememesi verilebilecektir.
Keza; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5407.41.00.90.13 GTİP’li astarlık mensucatta bulunan %70,44 oranındaki dampinge karşı vergiyi ödememek için bahse konu mensucatın hammaddelerinin serbest bölgeye getirilerek işleme faaliyetine tabi tutulması ve Türk menşei kazandırılarak ithal
edilmesi bir başka örnek olarak verilebilecektir.
Diğer yandan, serbest bölgeye şirket kurulması ve bu şirket üzerinden
tekrar faturalandırma yapılması da vergisel avantajlar sağlayabilecektir.
Bu duruma serbest bölgedeki firmanın düzenlediği faturayla gümrük
kıymetinin gözetim fiyatına çıkartılması örnek olarak verilebilecektir.
8508.11.00.00.11 tarifesinde yer alan elektrik süpürgelerinin CIF birim
kıymeti 32 $’dan daha az beyan edilmesi halinde beyan edilen kıymet ile
32 $ arasındaki fark kadar ek mali yük tahsil edilmektedir. Bunu ödemek
1 Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin
sonuna kadar serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde
imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir veya kurumlar vergisinden
müstesnadır.
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istemeyen firma malı önce serbest bölgeye sokacaktır. Oradan düzenlenen
ikinci faturadaki kıymet, eşik birim kıymetten beyanı sağlayacaktır. Bu
durum yoruma açık bir konudur ancak farklı bir yorumla kıymetin serbest
bölgeye girişteki kıymet olduğu, yapılan işlemlerin muvazaalı olduğu ve
ek mali yükün tahsil edilmesi gerektiği görüşü ileri sürülebilir.
Bir başka örnek olarak da royalti, kalite farkı gibi ilave ödemelerin
serbest bölgedeki firmaya yaptırılması ve bunun ikinci faturaya yansıtıldığı varsayılarak gözetim fiyatına ulaşılması verilebilecektir. Bu durum
da yoruma açık bir konudur. Bununla birlikte royalti-lisans ücreti gibi
ödemelerin serbest bölgedeki firmaya yaptırılıyor olması gümrük kıymeti yönünden de değerlendirmeye muhtaçtır. Zira, royalti-lisans ödemesini
Türkiye’deki firma yaparsa bu ödemeler kıymetin unsuru olacaktır. Ancak,
serbest bölgedeki firmaya bunun yaptırılması yoruma açık bir konudur.
Geçmişte; KKDF’ye tabi olan kabul kredili, vadeli akreditif ve mal
mukabili ödeme şekilleri kullanılarak getirilen malın önce serbest bölgeye
sokulduğu ve oradan tekrar fatura edilerek peşin ödeme şekline dönüştürüldüğü durumlarda KKDF tahsil edilmemiştir. Ancak son günlerde bu
sürecin tersine döndüğünü ve ilişkili kişiler arasında gerçekleştirilen bu tür
işlemlerin kabul edilmediğini belirtmek yerinde olacaktır.

14) Gümrük kontrolü altında işleme rejiminden yararlanmak
Gümrük kontrolü altında işleme rejimi; serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren
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13) Transit ticaret yapmak
İthal edilen malların bir kısmını yurtiçine bir kısmını da tekrar yurtdışına satan firmaların bazı malları serbest bölge, antrepo veya geçici depolama yerlerinde serbest dolaşıma sokmadan depolaması ve yurtdışına sattığı
malları oralardan sevk etmesi vergisel avantaj sağlayacaktır. Bu şekilde
işlem yapacak olanlar; transit ticaretini yaptıkları malları serbest dolaşıma
sokmaları halinde ödeyecekleri vergilerle depolama maliyetlerini kıyaslayacaklardır. Bu bağlamda özel antreposu olanlar depolama maliyetleri
yönüyle avantajlıdır.
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işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin gümrük
vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.
Görüldüğü gibi, işleme faaliyeti sonucunda elde edilen işlenmiş ürün
serbest dolaşıma sokulmakta ve bu ürünlerin tarifesi üzerinden vergilendirme yapılmaktadır. Böyle bir rejimin kullanılabilirliği sektörüne, hammaddeye ve işlenmiş ürüne göre değişecektir.
Örneğin; %10 oranında gümrük vergisine tabi 1513.19.30 tarifesindeki
hindistan cevizi yağının sıvı fraksiyonlarını ithal edip 2915.70 tarifesindeki stearik asit esterleri üreten bir firma, hindistan cevizi yağının sıvı fraksiyonlarını doğrudan ithal etmek yerine gümrük kontrolü altında işleme
rejiminden yararlanarak stearik asit üretip %5,5 oranında vergi ödeyerek
ithalat yapabilecektir.
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15) Hariçte işleme rejiminden yararlanmak
Hariçte işleme rejimi; serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri
safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin, gümrük vergilerinden tam veya
kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle yeniden serbest dolaşıma girmesi ile
ilgili faaliyetleri kapsayan rejimdir.
Görüldüğü gibi, bir eşya iki amaçla hariçte işlenmek üzere Türkiye
Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmektedir. Buna göre;
1) İşleme faaliyeti,
2) Tamirat veya yenileme
Amacıyla hariçte rejiminden yararlanması söz konusudur.
İşleme amacıyla gönderilerek hariçte işlendikten sonra geri getirilen işlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun
141/1. maddesi çerçevesinde hesaplanmaktadır. Buna göre, işlem görmüş
ürünlere ait ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak olan ithalat vergileri tutarının indirilmesi suretiyle hesaplama yapılmaktadır.

Örneğin, 5516.22 tarife alt pozisyonundan sentetik kumaşın işlenmek
üzere Çin Halk Cumhuriyeti’ne gönderildiğini ve bilahare 6304.93 tarife
alt pozisyonundan divan örtüsü ithal edildiğini kabul edelim. Gönderilen
kumaş Çin Halk Cumhuriyeti’nden ithal edilmiş olsaydı %8 gümrük vergisine tabidir. Çin Halk Cumhuriyeti’nden ithal edilen divan örtüsünün gümrük vergisi ise %12’dir. Bu durumda, sentetik kumaşın kıymeti üzerinden
hesaplanan %8’lik gümrük vergisi, divan örtüsünün kıymeti üzerinden hesaplanan %12’lik gümrük vergisinden düşülecek ve bulunan miktar tahsil
edilecektir.
Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşya, tamiratın garanti nedeniyle
sözleşmeye bağlı olarak veya kanuni bir yükümlülüğe dayanarak ya da bir
imalat hatası nedeniyle, bedelsiz yapıldığının kanıtlanması halinde, serbest
dolaşıma ithalat vergilerinden tam muaf olarak girer.
Eşyanın tamir amacıyla geçici ihraç edildiği ve tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hallerde, gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit
bir tutar dikkate alınarak, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş
beyannamesinin tescil edildiği tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oranı
ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden ithalat vergileri belirlenir.
Örneğin, 8447.11.00.00.12 GTİP’inde yer alan sanayi tipi dairevi örgü
makinesinin Amerika Birleşik Devletlerine tamir amacıyla gönderildiğini
ve 5.000 $ tamir bedeli ödendiğini kabul edelim. Bu durumda, 5.000 $
üzerinden %1,7 oranında gümrük vergisi tahsil edilecektir.
Hariçte işleme rejimi kapsamında işlendikten sonra Türkiye Gümrük
Bölgesine geri gelen eşya KDV’den de müstesnadır. Eşyanın dışarıda bir
işleme tabi tutulması veya asli kısmına bir ilave yapılması halinde eşyanın
kazandığı değer farkı istisnaya dahil olmayacaktır. Hariçte işleme rejimi
kapsamında serbest bölgeye geçici olarak ihraç edilen eşyanın işleme faaliyeti sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde, herhangi bir
üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması ve işleme faaliyetinin tamamen
işçilik olması durumunda, işçilik faturasında belirtilen kıymet üzerinden
sadece KDV tahsil edilecektir.
Bunun yanı sıra; hariçte işlenmek üzere serbest bölgeye ihraç edilmiş
eşyadan elde edilen işlenmiş ürünlerin bünyesi içine özel tüketim vergisine
tabi eşyaların girmiş olması da vergisel avantaj yaratabilecektir. Serbest
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bölgelerle ilgili kısımda da anlatıldığı gibi Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde üretilen kombi cihazlarının serbest bölgeye hariçte işleme rejimi
kapsamında gönderildiği, ÖTV’ye tabi olan rezistansların burada takıldığı
ve daha sonra kombi cihazlarının geri getirildiği durumlarda rezistanslar
için ÖTV ödenmemiş olacaktır.
16) Antrepo rejiminden yararlanmak
İthal ettiği malı yurtiçine ve yurtdışına satanlar; antrepo rejiminden
yararlanarak mal antrepodayken satabilirler. Bu durum özellikle transit ticaret yönüyle vergi ödenmesinin önüne geçecektir. Bilhassa özel antrepo
sahibi olanlar için bahse konu edilen durum gözlerden kaçırılmamalıdır.
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17) Geçici ithalat rejiminden yararlanmak
Makine ve teçhizatı kesin surette satın alıp ithal etmek yerine yurtdışından kiralayarak geçici olarak ithal etmek avantajlı olabilecektir. Geçici
olarak ithal edilen eşyanın vergileri tam muafiyet sisteminde tahsil edilmemekte, kısmi muafiyet sisteminde her ay %3 oranında tahsil edilmektedir.
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18) Nihai kullanımdan yararlanmak
Nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulamasına tabi eşyanın, öngörülen amaçlarla kullanılması halinde gümrük vergisi
alınmaz veya normalde uygulanan gümrük vergisi oranından daha düşük
vergi oranı uygulanır.
20.12.1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli listelerde belirtilen nihai kullanıma konu eşya ile gümrük vergisi askıya alınan eşyadan, kullanım amacı
tayin edilen eşyanın indirimli veya sıfır oranında gümrük vergisi tatbik edilerek serbest dolaşıma girecek eşyanın nihai kullanımı nedeniyle indirimli
veya sıfır vergi oranı uygulanmasını isteyenlerin, eşyanın serbest dolaşıma
gireceği yetkili gümrük idaresinden, beyannamenin tescil tarihinden önce
yazılı olarak talepte bulunmaları gerekir.
Örneğin, 8908.00.00.10.00 GTİP’ndeki sökülecek gemiler, 8908.00.00.20.00
GTİP’ndeki suda yüzen sökülecek diğer araçlar ve bunların mütemmim
cüzleri, havayolları tarafından ya değişim sözleşmeleri şartları gereğince
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ya da kendi ihtiyaçları nedeniyle uçakların bakım ve onarımı için kullanılan malzeme, montajda kullanılan araç parçaları, bunların tahsis edildiği
araçlar, sivil hava taşıtlarının yapım, bakım, tadilatı veya donanımına yönelik eşya nihai kullanım izni alınarak ithal edilebilecektir.

20) İstisna ve muafiyetlerden yararlanmak
Vergi planlaması yapılırken 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve 07.10.2009
tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4458 Sayılı Gümrük
Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’da (Karar
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19) Elleçleme yapmak
Elleçleme deyimi, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini
değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük
kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması,
kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade etmektedir.
Serbest bölgede veya antrepoda elleçlemelere tabi tutulan eşyanın
gümrük vergilerinin hesaplanmasında, söz konusu eşyanın dikkate alınacak niteliği, gümrük kıymeti ve miktarı; beyan sahibinin talebi üzerine
gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte söz konusu elleçlemelere tabi
tutulmamış gibi dikkate alınacak niteliği, gümrük kıymeti ve miktarıdır.
Bu hükümlerden hareketle bir örnek verilecek olursa; serbest bölgeye
veya antrepoya elma, portakal gibi meyveler getirilerek bunların suyunun
sıkıldığı ve meyve suyunun ithal edildiği durumlarda, elma veya portakal
beyan edilebileceği gibi meyve suyunun tarifesi de beyan edilebilecektir.
Bu durum vergi oranlarının kıyaslanması sonucu beyan sahibinin tercihine
bağlıdır.
Ayrıca, antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü
ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçleme işlemine tabi tutulması halinde
üçüncü ülke girdilerinin muayene ve tespiti yapıldıktan sonra CIF değeri
belirlenerek, bunun İthalat Rejim Kararı eki listelerdeki ‘Diğer Ülkeler’
sütunundaki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılmaktadır.
Bu açıklamaya göre, eşyanın mamul ürün şeklinde ithal edilmesi yerine,
hammaddesinin ithal edilmesi ve elleçlemeye tabi tutulması vergi avantajı
yaratabilecektir.
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Sayısı: 2009/15481) hüküm altına alınmış bulunan istisna ve muafiyetlerin
bilinmesi avantajlı olacaktır.
Örneğin, ticari mahiyet arzetmeyen numuneler, işyeri nakli suretiyle ithal edilen sermaye malları ve diğer malzemeler gümrük vergisinden muaf,
KDV ve ÖTV’den istisnadır.
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21) Geri gelen eşya muafiyetinden yararlanmak
Serbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesinden veya
Türkiye’nin anlaşmalarla dâhil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin
diğer bir noktasından ihraç edildikten sonra üç yıl içinde yeniden serbest
dolaşıma girmesi halinde ve beyan sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulur.
İthalat vergilerinden muafiyet, geri gelen eşyanın ihracı sırasındaki ayniyeti değişmeden yeniden ithali halinde tanınır. Ayniyetin değişmemesine
ilişkin kural ihraç edildikten sonra sadece görünümü ile ilgili bakımın sürdürülmesi için gerekli işleme tabi tutulmuş eşya için geçerli değildir. Buna
göre sadece görünümü ile ilgili bakımın sürdürülmesi için gerekli işleme
tabi tutulmuş eşya da ithalat vergilerinden muaftır.
Ayrıca, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında mücbir sebeplerle eşyayı iyi
durumda tutmak için tamir veya bakım işlemine tabi tutmak zorunluluğu doğduğu durumlarda, gümrük idarelerine yeterli bilgi ve belgeler ibraz
edilmek suretiyle bu durumun tevsiki halinde ithalat vergileri aranmaz. Bu
durumda, geri gelen eşyanın kıymeti, Türkiye Gümrük Bölgesinden veya
Türkiye’nin anlaşmalarla dâhil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin
diğer bir noktasından ihraç edildiği tarihteki kıymetinden daha yüksek olmamalıdır.
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22) Yersiz ödenen vergileri geri almak
Gümrük mevzuatına göre;
1) Kanunen ödenmemeleri gerektiği halde ödenmiş olduğu belirlenen
gümrük vergileri,
2) Talep edilmesi halinde iptal edilen beyanname için ödenmiş gümrük
vergileri,
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3) Beyannamenin tescili tarihi itibariyle, kusurlu veya ithallerine esas
teşkil eden sözleşme hükümlerine aykırı olduklarından bahisle, ithalatçı
tarafından kabul edilmeyen eşyaya ilişkin ithalat vergileri,
Geri verilir veya kaldırılabilir. Ayrıca, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek hallerde de geri verme veya kaldırma işlemi söz konusu olabilmektedir. Bakanlar Kurulu bu halleri 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin
Uygulanması Hakkında Karar’da (Karar Sayısı: 2009/15481) düzenleme
altına almıştır.
Bahsedilen hallerin varlığı, gümrük vergilerinin geri alınabilmesine
olanak sağlayarak vergi avantajı yaratabilecektir.

24) Cezalarda indirimden yararlanmak
Gümrük vergileri ile birlikte alınması gereken para cezaları 15 gün,
gümrük vergileri ile birlikte alınması gerekmeyen para cezalarının ise ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.
Bu nedenle, 4458 sayılı Kanunun 234 ncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi ile ikinci, dördüncü ve besinci fıkralarında, 235
nci maddesinde, 236 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan para cezalarının ödeme süresi 15 gün; 236 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ve 237,
238, 239 ve 241 nci maddelerinde yer alan para cezalarının ödeme süresi
ise 1 aydır.
Yukarıda belirtilen süreler içerisinde cezalar ödendiği takdirde 1/4 oranında indirimli ödeme imkânı bulunmaktadır. Özellikle dava masrafları da
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23) Kendiliğinden beyanda bulunmak
Tarife, miktar, kıymet, menşe gibi hususlarda yapılan beyan hataları
gümrük idaresince tespit edildiği takdirde 3 kat ceza alınmaktadır. Gümrük
idaresince herhangi bir tespitte bulunulmadan önce beyan edilmesi halinde
bu cezanın yüzde on beşi oranında bir müeyyide ile muhatap olunması
söz konusu olacaktır. Dolayısıyla, bu durumun vergi planlaması esnasında
dikkate alınması yararlıdır.
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dikkate alındığında, çok sayıda beyannameye dava açmak yerine indirimden yararlanmak makul bir davranış şekli olabilecektir.
25) Uzlaşma müessesinden yararlanmak
2011 yılında gümrük mevzuatına da uzlaşma müessesesi getirilmiştir.
Özellikle çok sayıda beyannameye ceza uygulandığı durumlarda her bir
beyannameye dava açmak yerine uzlaşma yoluna gitmek makul olabilecektir.
26) Bağlayıcı tarife ve menşe bilgisi almak
Gümrüğe beyan edilecek olan eşyanın menşei ve tarifesi konusunda
tereddüt yaşanması durumunda bağlayıcı tarife veya menşe bilgisi almak,
olası cezalarla muhatap olunmasının önüne geçebilecektir. Bu durum,
gümrükte ödenecek vergi miktarının önceden bilinmesine ve buna göre
strateji geliştirilmesine yardımcı olacaktır.
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27) Geçmiş laboratuar tahlillerini kullanmak
Gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde geçmiş tarihli laboratuar tahlillerine ilişkin raporların kullanma olanağı vardır. Bu durum vakit kazandıracağı gibi, tarife konusunda yaşanabilecek ihtilafların da önüne geçecektir. Ayrıca, laboratuar tahlili masraflarından da kurtaracaktır.
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28) Program ithalatlarını internet üzerinden indirmek
Yurtdışı kaynaklı firmalardan satın alınan programlar (sayısal data) CD
gibi taşıyıcı ortamlarda ithal edildiği takdirde gümrüğe beyan edilmek ve
CD’nin değeri üzerinden gümrük vergisi, CD ve programın toplam değerinin üzerinden KDV ödenmek zorundadır.
Bahse konu programlar CD yerine internet üzerinden indirildiği takdirde gümrüğe beyan yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır. Bu durum, vergisel
anlamda çok ciddi bir avantaj sağlamamakla beraber beyan esnasındaki
olası masraflardan kurtaracaktır.
Bununla birlikte; internet üzerinden indirilen programlar için vergi
dairesine 2 no.lu KDV ve muhtasar beyanname verme yükümlülüğü doğacaktır. Ancak, CD ortamında getirilerek gümrüğe beyan edilen program-
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lar için 2 no.lu KDV beyannamesi verilmesine gerek bulunmadığını ifade
edebiliriz.
29) Döviz kurlarında olası düşüşü beklemek
Gümrük kıymeti beyannamenin tescil tarihindeki kur üzerinden hesaplanmaktadır. Özellikle, özel antrepolarda yüksek oranda vergiye tabi eşyanın depolandığı durumlarda kurlardaki düşüş tarihlerini dikkate alarak serbest dolaşıma giriş beyannamesini tescil ettirmek avantajlı olabilecektir.
Örneğin, özel antreposunda 2.000.000 USD değerindeki 5.200 ton
buğdayını depolayan bir firma dolar kurunun 1,5 TL’den 1,45 TL’ye düştüğü durumlarda önemli vergisel avantaj sağlayacaktır. %130 oranında gümrük vergisinin olduğu dikkate alındığında döviz kurunun 1,5 TL’den 1,45
TL’ye düşmesi 130.000 TL daha az vergi ödenmesine neden olacaktır.

31) Gümrük Kanunu’nun 76. Maddesinden yararlanmak
4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 76. maddesine göre; bir taşıma belgesi içeriği eşyanın değişik tarife pozisyonlarına girdiği hallerde; her bir
eşya için kendi tarife pozisyonuna göre işlem yapılmasının ek bir iş yükü
ve masrafa sebep olması halinde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük
idareleri, eşyanın tamamına en yüksek ithalat vergi oranına tabi eşyanın
tarife pozisyonuna göre vergi uygulayabilirler.
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30) Gümrük Kanunu’nun 75. maddesinden yararlanmak
4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 75. maddesinde; beyan sahibinin,
tarımsal mali yükler dışında kalan ithalat vergilerinin oranlarının serbest
dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden sonra, fakat eşyaya ilişkin
gümrük vergilerinin ödenmesinden veya teminata bağlanmasından önce
indirilmesi halinde, lehine olan oranın uygulanmasını isteyebileceği hükmedilmektedir.
Bu hükümden de anlaşıldığı gibi serbest dolaşıma giriş beyannamesi
tescil edildikten sonra fakat vergiler ödenmeden önce vergi oranlarının indirilmesi halinde lehe olan oranın uygulanması istenebilecektir.
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Bu durum yüksek vergi ödenmesine neden olmasına karşılık bir çok
masrafla karşılaşılmasının ve zaman kaybının önüne geçecektir.
III-SONUÇ
Bu yazıda, gümrükte ödenen vergilerin işletme üzerindeki yükünün
hafifletilebilmesi maksadıyla yasal zeminde kalınarak kullanılabilecek
enstrümanlar sıralanmıştır. Bu enstrümanlara eklemeler yapılacabileceği
muhakkaktır. Özellikle sektör, bölge ve ithal edilen eşyaya göre farklı enstrümanların varlığı kaçınılmazdır. Bununla birlikte, konunun ana çerçevesinin çizildiği ve planlama araçlarının bir arada görülebilmesi yönünde ilk
adımın atıldığı düşünülmektedir.
Bu yazı kaleme alınmakla, yasal zeminde hareket edilmesi teşvik edilmiş ve bunun olabilmesi için gümrükte daha az düzeyde vergi ödenmesini
sağlayabilecek planlama araçları toparlanmıştır.
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KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE
KREDİ KARTI YOLUYLA YAPILAN HİLE TÜRLERİ VE CEZAİ
MÜEYYİDELER

GİRİŞ
Tüm dünyada geçerli en büyük ödeme sistemleri içindeki kartlı ödeme
sistemleri diğer bir adıyla “plastik para” dünya ekonomisi içinde önemli
bir yere sahip olmuştur. Batı dünyasında yıllardır plastik para olarak adlandırılan kredi kartları ülkemizde de yaygın şekilde kullanılmaktadır. Birçok
işyeri satışını kredi kartı, debit kart ve POS makineleri aracılığıyla gerçekleştirmektedir.
Kredi kartı kullanımı tüketici açısından da belirli bir süre sonra ödenmesi avantajı sağlamaktadır. Bunun yanında tüketici üzerinde para taşıma riskinden de kurtulmaktadır. Satıcı ise kredi kartlı satışı bir pazarlama tekniği olarak kullanmaktadır. Özellikle taksitli kredi kartla alış veriş
sağlayan işletmeler satış avantajı açısından öncelik kazanmaktadır. Aynı
zamanda satıcı işletme taksitli satışta tahsilât riskini en aza indirmektedir.
Kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasını Vergi İdaresi de istemektedir.
Çünkü kredi kartıyla yapılan satışlar sonucunda ilgili mükellefin hâsılatı büyük
ölçüde kavranılmaktadır. Yine son dönemde Gelir İdaresi Başkanlığı’nca kredi
kartıyla yapılan işlemler ile KDV matrahları uygun olmayan mükelleflerden
önce izahat istenilmekte izahatı yeterli görülmeyenler ise incelemeye tabi
tutulmaktadır.
Hemen herkes harcamalarını kredi kartları ile yapmakta, banka kartları ile para yatırmakta, çekmekte, yatırım, havale gibi diğer bankacılık
işlemlerini yapmaktadır. Sosyal yaşamın bir sonucu da bu kartların yasa
dışı şekilde kullanımı da gündeme gelmekte ve mevzuatımıza girmektedir.
Konu ile ilgili olarak çeşitli kanunlarda hüküm bulunmaktadır. 5237
* Vergi Denetmeni Eski Banka Müfettişi, Muhasebe Finansman ABD.
** Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Öğretim Üyesi
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sayılı Türk Ceza Kanun’un Özel Hükümler Kitabının Üçüncü Kısmının
“Bilişim Alanında Suçlar” başlıklı Onuncu Bölümünün 245. maddesinde
“banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” suçu düzenlenmiştir.
Bu hüküm, Ceza Kanunu’na yeni eklenmiş olup, geçmişte suçun tasnifi
ile ilgili olarak yaşanmış olan sorunları gidermeyi hedeflemektedir. Nitekim madde gerekçesinde, bu suçun aslında hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçlarının getiriliş amaçlarının (ratio
legis’lerinin) tümünü içerdiğinden ve bu nedenle duraksamaları ve içtihat
farklılıklarını önlemek amacıyla, bağımsız bir suç haline getirildiğinden
söz edilmektedir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda da mükelleflerin vergi ziyaıına sebebiyet verecek şekilde davranışta bulunmaları ile ilgili cezai müeyyideler
bulunmaktadır. Kredi kartlarının Vergi İdaresini yanıltmak, vergi ziyaına
sebebiyet vermek amacıyla hileli bir şekilde kullanılması durumunda hangi cezai müeyyidelerin söz konusu olduğu kanunun 359. maddesinde belirtilmiştir.
Bu çalışmamızda kredi kartları ile ilgili temel kavramlara değinildikten sonra kredi kartlarının Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişimi açıklanacaktır. Hile tanımı yapılacak, kredi kartlıyla yapılan satışlarda muhasebe
hileleri, kredi kartıyla yapılan işlemler ile muhasebe açısından bu hilelerin
cezai müeyyidelerini açıklamaya çalışılacaktır.
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1. KREDİ KARTLARININ TARİHÇESİ:
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1.1. Doğuşu ve Gelişimi:
Kredi kartı sistemi, alıcı ve satıcılar arasındaki mal ve hizmet ilişkilerinde, geçerli, güvenilir, hızlı ve etkin bir ödeme aracına duyulan gereksinimlerden kaynaklanmıştır. Söz konusu sistem temelde para ve çek
gibi ödeme araçlarının büyük ölçüde riskli ve külfetli olması nedeniyle
oluşmuş ve gelişmeye başlamıştır.
Para yerine kullanıldığından “plastik para” olarak da adlandırılan bu
kartlar kullanım kolaylığından dolayı kişiler tarafından kolay benimsenen
bir ödeme aracı olup, teknolojik gelişmelerin katkısıyla dünyada hızla yaygınlaşmıştır. Kredi kartı uygulaması ilk olarak Amerika Birleşik Devletle-

rinde (ABD) başlamıştır. 1950 yılında ABD’de Frank Mc Namara isimli
bir avukat önemli bir müşterisini bir restorana yemeğe davet eder. Hesap
geldiğinde yanında para olmadığını fark eder. Mc Namara hayatının en
utanç verici anlarından birini yaşar ve davetlisi olan müşterisine mahcup
olmamak için kartvizitinin arkasını imzalamak suretiyle yemek bedelini
öder. Bunun üzerine insanlar böyle durumlarda yanında para olmaksızın
ödeme yapabileceği bir ödeme aracı üzerine kafa yormaya başlar. Plastik bir kart ve kâğıt üzerine atılacak bir imza ile bunun mümkün olduğunu gören Mc Namara, Diners Club Kredi Kartını kurar. Öncelikle sadece
ABD’de restoranlarda geçerli olan Diners Club kartı zaman içinde mal
ve hizmet satan birçok müesseseye ve dünyaya yayılır. Sonraki tarihlerde
bankalar da bu alanda faaliyet göstermeye başlamış, 1958 yılında Bank
of America “Bank Americard” ve American Express Company “Amerikan Express” adları altında ilk uluslar arası kartları çıkarmışlardır.(Özkan,
2007, 54)
Avrupa’da kredi kartı sistemi, ABD’de olduğu gibi hızlı bir gelişme göstermemiş, Fransa’da 1960’lı yıllarda “Card Blanche” çıkarılmış, uygulama
ise 1970’lerden sonra yaygınlaştırılmıştır. Kredi kartı öncülerinden Bank
of America, 1965 yılında mavi/beyaz/altın sarısı renklerden oluşan “Bank
Americard”ı çıkarmaları için diğer bankalara lisans vermeye başlamıştır.
16 Ağustos 1966’da California’da bir grup banka ICA (International Card Association) adı altında bir araya gelmişler ve 1969’da Master Charge adını kullanmaya başlayarak iç içe geçmiş iki yuvarlağı logo
olarak benimsemişlerdir. Bugünkü MASTERCARD adına 1979 yılında
geçilmiştir. MasterCard sisteminin Avrupa ve çevresindeki organizasyonu Europay International S.A.’dır. Eurocard International ve Eurocheque
International’ın birleşmesiyle 1992 yılında kurulmuştur. Daha önce Eurocard ve MasterCard adı altında ayrı ayrı çıkartılan kredi kartları bugünkü
uygulamada yaygın olarak MASTERCARD olarak tanınmaktadır.
Kredi kartı sisteminde meydana gelen uluslar arası büyüme sonucunda 1974 yılında International Bank Americard “IBANCO” kurulmuştur.
Bank Americard’ın adı 1977 yılında VISA olarak değiştirilmiş daha sonra
National Americard Incorporated “VISA USA” olmuş, IBANCO VISA ise
“VISA INTERNATIONAL” a dönüşmüştür.
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Uygulama 1977’den itibaren büyük bir gelişme göstererek hemen hemen dünyanın her yanına yayılmış kredi kartları sosyalist ülkelerde bile
kullanılmaya başlamıştır.
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1.2. Türkiye’deki Gelişimi:
Batıda önce tüketici kredisi uygulaması başlamış, daha sonra tüketici
kredilerinin kolay verilmesi ve kullanılmasını sağlamak üzere kredi kartları ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ise Batıdaki gelişmenin aksine, önce kredi
kartları kullanılmaya başlanılmış, daha sonra tüketici kredileri çıkarılmıştır.
Türkiye’de kredi kartlarının ilk temsilcisi olan Koç Grubuna bağlı
“Servis Turistik A.Ş.” ABD.’den yurtiçi kart çıkarma yetkisini almak suretiyle 1968 yılında “Diners Club” kredi kartlarını sunmaya başlamıştır.
Diners Club’tan sonra Türk Ekspres Havacılık ve Turizm Limited Şirketi “American Express” kartları ile piyasaya girmiştir. Söz konusu iki kart
1975 yılına değin rakipsiz olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. 1975 yılına gelindiğinde Interbank Grubuna bağlı olarak Eurocard, MasterCard ve
Access kredi kartlarının piyasaya girdiği görülmektedir. Bu üçlü grubun
mümessilliği daha sonra “Anadolu Kredi Kartları Turizm A.Ş.”ye devredilmiştir. (Eyyüp, 2000, 7)
Piyasada gördüğü ilgi ve getirdiği karlılık nedeniyle 1980’den başlayarak bankalar da kredi kartı uygulamasına geçmişlerdir. Gerek MasterCard/
Eurocard gerekse visa kredi kartlarının çok şubeli bankalar tarafından hem
çıkarılması hem de anlaşmalı işyerlerinde kabul edilmesi sonucunda, kredi
kartı sistemi ülkemizde hızlı bir gelişme göstermeye başlamıştır. (Pano,
1997)
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1.3. Kredi Kartı İle Yapılan Satışların Tek Düzen Hesap Planındaki
Yeri
Tek düzen hesap planının kullanımı ile ilgili olarak karışıklık yaratan
konulardan biride, kredi kartlı satışların muhasebeleştirilmesinde yaşanmaktadır. Bu karışıklıklardan birisi POS hesabına geçen paranın hangi hesapta takip edileceği, bir diğeri de bankaya ödenen komisyon bedelinin
kaydedileceği hesaptır.
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Kredi kartlı satışların takibinde, hesaba geçen paranın takibi ile ilgili
olarak 108 Diğer Hazır Değerler hesabı kullanılmalıdır. Her şeyden önce
kredi kartı satışı ile POS hesabına geçen miktar, satışı yapan işletme için
alacak olmaktan çıkmıştır. Bu meblağ işletme için her an kullanıma hazır
bir değerdir. İstenildiği anda değer kaybına uğramadan kullanılması kuralıda zedelenmemektedir. Zira satıcı firma bu parayı kullanmak istediğinde
bankaya ödeyeceği komisyonu göz önünde bulundurarak, maliyet hesaplamasını buna göre yapmakta ve satışı yapılan mal bedelinde satıcı açısından
eksilme olmamaktadır.
Kredi kartlı satışlarda sorunlu bir alanda ödenen komisyonun hangi
hesapta takip edileceği hususudur. Zira kredi kartlı satış bir pazarlama tekniğidir. Bu sistemi kullanan işletmeler diğer işletmelere oranla, tüketiciler tarafından daha fazla tercih edilmektedir. Bu nedenlerden dolayı kredi
kartlı satış neticesinde bankaya ödenen komisyon bedeli kanımızca, 760
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabında ya da işletmenin mali bünyesine uygun bir gider hesabında takip edilmelidir. Ayrıca bu şekilde komisyon bedelleri gelir tablosunda faaliyet kârı veya zararının oluşumunda
dikkate alınabilecektir. (Gündüz, 2007)
Örnek: (A) işletmesi 01.05.2007 tarihinde, Samsun mağazasından
1.540,00 YTL nakit ve 2.000,00 YTL kredi kartı ile olmak üzere toplam
3.540,00 YTL mal satmıştır. Katma değer vergisi mal bedellerine dahildir.
Satışlar aynı gün banka hesabına geçtiğinden 10 YTL komisyon ödenmiştir. Bu işlemin muhasebe kaydı şu şekilde olmalıdır. (Özkan, 2007, 55)
–––––––––––––––––01.05.2007–––––––––––––––––
100 KASA HS.
1.540,00
         600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS.
         391 HESAPLANAN KDV HS.
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––––––

2.000,00

3.000,00
540,00

POS hesabına yatan 2.000,00 YTL için 10,00 YTL komisyon karşılığında aynı gün işletmenin banka hesabına geçtiğinden;
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108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS.
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–––––––––––––––––01.05.2007–––––––––––––––––
102 BANKALAR HS.
1.990,00
760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞ.
GİDERLERİ HS.
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         108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS.
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––––––
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10,00
2.000,00

2. HESAP VE MUHASEBE HİLESİNİN NEDENLERİ
Muhasebe denetimiyle ilgili bazı kaynaklarda ve uluslar arası denetim
standartlarında muhasebe hilelerinin nedenleri, “işletme içi yolsuzlukları
gizlemek, azınlıktaki ortaklara işletmenin durumunu kötü göstermek
suretiyle daha az kâr dağıtmak, şirket hisseleri üzerinden borsada
spekülasyon yapmak, kamusal yardımlardan daha çok yararlanmak,
daha iyi koşullarda kredi temin etmek, işletmeden alacağı olanların
alacaklarını kısmen veya tamamen ödememek, vergi kaçırmak” şeklinde belirtilmektedir. Türkçe sözlükte, hile, “çıkar sağlamak amacıyla
bir mala değersiz bir şey karıştırmak” şeklinde açıklanmıştır. Süte su
katmak gibi… Buna göre hile, karşı tarafı aldatmak suretiyle maddi veya
manevi bir yarar sağlamak için yapılan her türlü bilinçli davranış biçimidir. Hile hatadan farklıdır. Hilede bir şeyi olduğundan veya olması gerekenden farklı gösterme isteği olduğu halde, hata istem dışı olarak yapılır.
Her iki halde de sonuç aynı olmakla birlikte, hilede bilerek ve isteyerek
sonucu önceden planlama söz konusu iken, hata dikkatsizlik, dalgınlık, konuya yeterince nüfuz edememek ve benzeri nedenlerle istem dışı
olarak yapılır. Bu nedenle hata ile hileyi birbirinden ayırmak oldukça güç
bir iştir. Sağlıklı denetim yöntemleri geliştirmek suretiyle hata/hileden sakınmak, hata/hileyi bulmaktan daha kolaydır.
Muhasebe hataları; matematik hataları ve kayıt hataları şeklinde iki
grupta incelenmektedir. Matematik hataları; toplama, çıkarma, çarpma
gibi matematiksel işlemlerde ortaya çıkar. Kayıt hataları ise, rakam hataları, yanlış hesaba kayıt yapma, ters kayıt yapma, nakil hataları, unutma
nedeniyle hiç kayda almama şeklinde olabileceği gibi, bilanço kalemlerinin değerlemesinde ya da alacaklı ve borçlu hesapların birbiriyle mahsup
edilmesi veya farklı amaç ve nitelikteki hesapları kullanma şeklinde de
olabilir.
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2.1. Muhasebe Hilesinin Tanımı Ve Unsurları
Vergi mevzuatımızda “hesap hilesi” ve “muhasebe hilesi” kavramları
tanımlanmamıştır. Yargı kararlarında da bir tanıma rastlanmamıştır. “Hesap ve muhasebe hileleri, vergi matrahının azaltılması amacıyla, gerçek
ilişki, işlem ve hesapların, defter kayıtları ve belgeler üzerinde yapılan kasıtlı hareketlerle gizlenmesi olarak tanımlanabilir. Hesap ve muhasebe hilelerini uygulamada birbirinden ayırmak oldukça güçtür.” (Kızılot, 3094)
Hata ile hileyi ayırt etmenin güçlüğü gerekçesiyle özellikle vergi kaçırma
amacıyla yapılan birtakım hileli işlemleri yapanlar elbette cezasız bırakılamaz. Bu tür suç sayılan işlemleri ayırt etme güçlüğüne rağmen, kanunsuz
suç olmaz ilkesi uyarınca “hesap ve muhasebe hilesi” kavramının unsurları ortaya konmalı, Vergi Usul Kanunu’nda sahte belgede ve yanıltıcı
belgede olduğu gibi hesap ve muhasebe hilesi kavramının da ceza hukuku
ilkeleri de gözetilerek kanuni tanımının yapılması ve bir genel tebliğ ile
çerçevesi çizilmelidir. Bize göre hesap ve muhasebe hilesinden söz edebilmek için şu unsurların varlığı aranmalıdır (Şeker, 2009, 65):
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Muhasebe ve hesap hilesi yapmanın nedenlerinden birisi de yukarıda da belirtildiği gibi vergi kaçırma isteğidir. Söz konusu hileli işlemler
genellikle vergi kaçırmak veya işletmelerden para/mal çalmak amacıyla
yapılmaktadır. Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (a) fıkrasında yer
alan hesap ve muhasebe hilesi yasağı, vergi kaybına neden olacak nitelikteki fiillerin önlenmesi amaçlanmıştır. Ancak, söz konusu hileli işlemler
vergi kaçırma kastı dışındaki nedenlerle de yapılabilir. Örneğin, zararlı bir
işletmenin banklardan kredi alabilmesi için bazı bilanço kalemlerinin olduğundan daha iyi gösterilmesi durumunda vergi kaçırma amacı yoktur.
Burada kredi kurumunun aldatılması/yanıltılması söz konusudur. Şirket
yöneticileri şirket ortaklarını aldatmak amacıyla gerek daha fazla prim
elde etmek gerekse kötü giden işleri ortaklardan gizlemek amacıyla şirketi
olduğundan fazla karlı gösterebilir. Böyle bir olayda da şirket ortaklarının
aldatılması/yanıltılması söz konusudur. Hile bir suçtur ve söz konusu haksız fiilden zarar görenler suçu işleyenin cezalandırılmasını isteyebilir.
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- İşlem birtakım muhasebe kayıtları kullanılarak gizlenmiş (karartma
yapılmış) olmalı ve normal bir vergi incelemesi ile hileli işlem ortaya çıkartılamamalıdır. Gizleme veya karartmadan maksat, suç sayılan işlemin
birbirini izleyen birkaç muhasebe kaydı yapılarak, gerçek işlemin gizlenmesi veya karartılmasına yönelik işlemlerin yapılmasıdır.
- İşlem muhasebe ilke ve kurallarına (muhasebe standartlarına) açıkça
aykırı olmalıdır. Yorumu gerektirecek konulardan olmamalıdır. Muhasebe
işlemlerinin karışık veya düzensiz olması, hesap mutabakatlarının yapılmaması muhasebe hilesine gerekçe olmamalıdır.
- İşlem vergi yasaları ile diğer yasal veya idari düzenlemelere açıkça
aykırı olmalıdır.
- İşlemin sonucundan mükellef veya işletmeyi yönetenler dolaylı veya
dolaysız şekilde maddi veya manevi bir çıkar sağlamalı veya ilerde böyle
bir beklentileri bulunmalıdır. Sonuç doğurmayan işlemler hata olarak değerlendirilmelidir.
- Hileli işlem tutar itibariyle mali tabloları önemli derecede etkilemelidir. Mali tabloları önemli ölçüde etkilemeyen olay ve işlemler hata kapsamında değerlendirilmelidir.
- Matematik hata niteliğindeki işlemler sıklıkla yapılmış olmakla birlikte, yapılan hatalar genel itibariyle hazine aleyhine sonuç doğurmalıdır.
Örneğin, takdim tehir şeklindeki hatalarda geliri veya gideri etkileyen rakamlar özellikle geliri azaltıcı gideri artırıcı şekilde sonuç doğurmuş olmalıdır.
- Kurallara aykırı olarak yapılan bir işlem daha sonraki dönemlerde
muhasebe kurallarına göre düzeltilmeyip, söz konusu işlem açıklanamayan bir takım karmaşık işlemlerle gizlenmeye çalışılmış ise yapılan ilk işlemin bilinçli ve sistematik şekilde yapıldığı kabul edilmelidir. Örneğin,
fatura düzenlenmesi gereken bir gelirin önce gelir hesabına yazılmayıp avans hesabına yazılması, izleyen yılda/yıllarda avansın ilgilisine
iade edilmemesine rağmen iade edilmiş gibi kayıt yapılması veya söz
konusu meblağın doğrudan özkaynaklar hesabına veya ortaklardan alacak
hesabına veya şahsi hesaba kaydedilmiş olması, ilk yapılan işlemin basit
bir muhasebe hatası niteliğinde olmadığı olasılığını kuvvetlendirir.
- Kayda alınan bir işlemin hatalı veya yersiz yapıldığı gerekçesiyle

özellikle aynı gün içinde muhasebe kurallarına göre düzeltilmesi veya
ters kayıtla iptal edilmiş olması (VUK md. 217), gizleme veya yanıltma
amacı taşımayacağı için ilk işlem doğru olsa dahi, sonra yapılan düzeltme veya iptal işlemi muhasebe hilesi olarak değerlendirilemez.(Şeker,
2009, 66)
- Yüksek tutarda geçmiş yıllar zararı olan ancak devreden KDV’si
bulunmayan bir mükellefin düzenlediği faturadaki KDV’yi hesaplanan
KDV hesabı yerine hâsılat olarak kaydetmesi basit bir muhasebe hatası olarak görülebilirse de, böyle bir işlem sıklıkla yapılmış ise, işlemin muhasebe hilesi çerçevesinde yapıldığı söylenebilir. Bu tür bir işlem
sonunda hem KDV ödenmeyecek, hem de zamanaşımına uğraması muhtemel geçmiş yıllar zararı değerlendirilmiş ve üçüncü kişilere karşı işletmenin mali tabloları olduğundan daha iyi gösterilecektir. Bilinçli olarak
yapılan bu tür bir işlemin basit bir inceleme ile ortaya çıkarılabileceği ileri
sürülerek muhasebe hilesi kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği de
söylenebilecektir.
- Sık rastlanan konulardan birisi de kasada olmayan paranın kasa
hesabında varmış gibi gösterilmesidir. Bu tür işlemlere sıklıkla başvurulmuş olması elbette üçüncü kişileri yanıltmaya yönelik söz konusu fiili
suç olmaktan çıkarmaz.
- Bilgisayar teknolojisinin gelişimi ve muhasebe alanında çok geniş bir
şekilde kullanılması, bazı muhasebe hatalarının yapılmasını zorlaştırırken
yeni muhasebe hilelerinin ortaya çıkmasına da kolaylık sağlamaktadır. Örneğin, özel bir yazılım yapılmadıkça, toplama yapma, aktarma gibi geleneksel muhasebe hatalarının bilgisayarlı muhasebede yapılması mümkün
değildir. Bununla birlikte özel yazılımlar sayesinde yapılacak muhasebe
hilelerinin ortaya çıkarılması daha güç olabilir. Özel bilgisayar yazılımından kaynaklanan muhasebe hatalarında suçun kasta dayandığını
ileri sürmek daha kolaydır.
- Yapılan muhasebe uygulaması mali tabloların dip notlarında belirtilmiş ise, hileden söz edilemez. Örneğin, amortisman ayrılmadığı veya genel oranın altında oran uygulandığı mali tablo dipnotlarında belirtilmiş ise,
bilançonun güzelleştirildiği gerekçesiyle hesap veya muhasebe hilesi yapıldığı ileri sürülemez. Amortisman oranının düşük veya yüksek uygulan-
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mış olması hesap veya muhasebe hilesi sayılmamakla birlikte, amortisman
tablosunda oranın normal oran olarak yazılmasına rağmen amortisman giderinin kasten yüksek gösterilmesi hesap hilesi olarak değerlendirilmelidir.
Keza, yapılan işlemde üçüncü kişileri aldatma veya yanıltma isteği vardır.
- Mal veya hizmet satışı nedeniyle müşteriden alınan paranın gelir hesaplarına yazılması gerekirken fatura düzenlenmediği için alınan avanslar hesabında gösterilmesi, yapılan işlemin kolaylıkla tespit edilebilir
olması nedeniyle muhasebe hilesi sayılamaz. Yine düzenlenmiş olan bir
faturanın defterlere hiç kaydedilmemesi hesap veya muhasebe hilesi olarak değerlendirilemez. Düzenlenmiş olan faturanın deftere kaydedilmediğinin tespiti son derece kolay, olup olayda aldatma unsuru yoktur.
- Cari döneme ait bir gelirin gelecek yıllara ait gelir olarak veya
gelecek döneme ait bir giderin cari dönem gideri olarak kayıtlara alınmış olması, söz konusu işlemlerin basit bir inceleme ile ortaya çıkarılması
mümkün olduğundan muhasebe hilesi olarak değerlendirilmemesi gerekir.
Keza, mükellefin söz konusu geliri gizlemek kastı olsaydı izleyen yılda
veya dönemde de beyan ya da kayıt dışı tutabilirdi.
- İlgili hesap döneminde kayda alınmayan vergiye tabi bir gelir
unsurunun daha sonraki bir dönemde gelir hesabına alınması halinde,
hesap dönemi kaydırılmış ve vergi zıyaı doğmuş olmakla birlikte, olayda
mükellefin açık ve nihai vergi kaçırma kastı bulunduğu söylenemeyeceğinden, söz konusu işlem muhasebe hilesi olarak değil genel hükümlere göre
değerlendirilmelidir.
Vergi ziyaına neden olmamakla birlikte, gerçekte olmayan bir varlığın
bilançoda varmış gibi gösterilmesi veya yabancı kaynaklar hesabında
gösterilmesi gereken bir borcun özkaynaklar arasında gösterilmesi,
her ne kadar bu tür işlemler basit bir inceleme ile ortaya çıkarılabilecek nitelikte de olsa, kredi veren ve sonucundan zarar gören bir banka yönünden
bu tür işlemler muhasebe hilesi olarak değerlendirilebilir.
Daha önce de belirtildiği gibi hangi tür işlemlerin hesap ve muhasebe
hilesi sayılacağı konusunda görüş birliği yoktur. Esasen bu konuda fazla görüşe de rastlanmamıştır. Sahte belge kullanılması, amortismana tabi
tutulacak bir kıymetin doğrudan gider yazılması, mal veya hizmet bedeli
tahsil edildiği halde fatura düzenlenmemesi, karşılıkların hatalı uygulan-
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ması… gibi işlemler muhasebe hilesi kapsamında değerlendirilmemeli ve
vergi kaçırma kastına bağlı her türlü işlemi muhasebe hilesi sayma yanlışlığına düşülmemeli, muhasebe hilesi suçunun özel nitelikte bir suç
olduğu unutulmamalıdır.(Resmi Gazete, 1998, 23417 mükerrer)
3. KREDİ KARTI HİLELERİ

3.1.1. Pos Cihazından Yapılan İşlem İle KDV Matrahı Arasındaki
Uyumsuzluğun Sebepleri
POS cihazıyla yapılan işlemler ile KDV matrahı arasındaki farkın
uyumsuzluğunun kaynakları farklı olabilmektedir. Bunlardan bir tanesi
geçmiş aylarda yapılan taksitli satışların tahsilâtı olabilir. İkinci olarak
ödevlinin özel matrah şekline tabi olması nedeniyle kredi kartı ile yapılan
işlem ile ödevlinin KDV matrahı farklılık gösterebilir. Bu tür sektörlere
kuyumculuk sektörünü örnek verebiliriz. Kredi kartıyla yapılan işlem ile
KDV matrahı arasındaki uyumsuzluğun nedenleri arasında bedelin işletme
tarafından tahsil edilip ancak sadece belirli bir yüzdesine fatura kesilmesi
gereken işlerde kredi kartıyla yapılan işlemler ile KDV matrahı arasındaki
uyumsuzluk olabilmektedir. Bu tür işletmeler havayolu taşımacılığı yapan
firmaların acenteliğini yapan işletmeler örnek verilebilir. Yine kredi kartıyla yapılan işlem ile KDV matrahı arasındaki uyumsuzluğun nedenlerinden
bir tanesi de POS cihazının nakit çekim amacıyla işletme sahibinin kendisi,
yakınları ve üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda oluşabilmektedir. Yine kredi kartıyla yapılan işlemler ile KDV matrahı arasındaki
farklılığın nedeni ise mükelleflerin kredi kartlı yapılan mal teslimi ve hiz-
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3.1. İşletmeler Tarafından Yapılan Kredi Kartı Hileleri
Son yıllarda kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasıyla kredi kartıyla
yapılan işlemlerin sayısı artmaktadır. Söz konusu işlemlerin sayısının artmasıyla vergisel anlamda da bazen sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Gelir
İdaresi Başkanlığı da kredi kartıyla yapılan işlemleri düzenli olarak takip
ederek mükelleflerin KDV matrahıyla uyumlu olmayanları incelemeye
sevk etmektedir. İnceleme esnasında mükelleflerin karşılaşabileceği durumları ve çözüm önerilerimizi aşağıda açıklamaya çalışacağız.
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met ifasına fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmemesinden kaynaklanabilmektedir. Bu tür durumlar ise mükellefler açısından inceleme esnasında
tarhiyat sebebi olabilmektedir. Aşağıda mükelleflerin incelemeler sırasında
kredi kartıyla yapılan işlemler ile KDV matrahı arasındaki uyumsuzluğu
sebepleri arasında gösterilen nakit çekimi maksadıyla kişinin kendisinin,
akrabasının veya üçüncü şahıslar tarafından kullanılması işlemini ve kredi
kartıyla yapılan satışlara belge düzenlenmemesi olayını vergi incelemesinde yapılması gerekenler yönünden yargı kararları ışığında anlatmaya
çalışacağız.
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3.1.2. Mükelleflerin Kendi Ve Akrabasının Kredi Kartıyla Nakit
Çekim Yapılması Halinde Yapılacak İşlemler
Mükellefler bazen finansman sıkıntısına düşebilmektedir. Bu finansman sıkıntısını aşabilmek maksadıyla POS cihazını amacı dışında kullanarak kendisinin, akrabasının veya üçüncü bir şahsın kredi kartını kullanmak
suretiyle mal teslimi yapılmadığı halde ilgili kişiye mal teslimi yapılmış
gibi göstererek, işletmesine finansman temin etmek amacıyla kullanabilmektedirler. Bu işleme başvurulmasının nedeni de ticari kredi kullanımının
finansman maliyetinin yüksek olması ve bürokratik işlemlerinin fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Bu işlemde, işletme sahibi işyerindeki POS
cihazından kendi kartını geçmek suretiyle bankaya belirli bir komisyon
ödeyerek kısa vadeli olarak borçlanmış olmaktadır. Bu borcun maliyeti ise
sadece banka tarafından analaşmaya bağlı olarak değişen oranlarda kesilen komisyon oranıdır. Vergi incelemesi esnasında ise bu tür durumlarla
karşılaşılması halinde olayın gerçek mahiyeti araştırılıp çekilen miktar ve
çekilen kişilerin işletme ile ilişkisine göre farklı durumlar olabilmektedir.
Eğer mükelleflerin kendisi ve akrabalarının kendi POS cihazlarından
sahip oldukları kredi kartlarını kullanarak çekilen nakit tutarının işletmenin kapasitesine göre farklı durumlar ortaya çıkabilmektedir. Birinci durum işletmenin elde ettiği hâsılata göre makul sayılabilsek tutarda çekişler
borç olarak kabul edilerek herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Söz konusu karar verilirken işletmenin emtia alış tutarı, satışlardan elde edilen hâsılat tutarının ne kadar kısmının nakit nekadar kısmının
ileri tarihli olduğunun bilanço hesapları incelenerek karar verilmesi gerek-

mektedir. Örneğin işletme satın aldığı emtiayı nakit olarak alırken sattığı
emtiayı vadeli olarak satması halinde; peşin alıp vadeli satması halinde
geçen süredeki finansman amacıyla kullanılmış olabilir.
Yine işletmenin cirosuyla işletme sahibinin POS cihazından yaptığı
nakit çıkışlarının cirosuyla uyumlu olması gerekmektedir. Örneğin işletmenin cirosu 300.000 YTL iken işletme sahibinin kendi kartlarını kullanarak çekmiş olduğu tutar 600.000 YTL ise bu tür durumlarda kişinin çekilen
nakit ihtiyacını hangi amaçla kullandığını araştırmak gerekir. Çünkü kişinin kendi kartıyla yapmış olduğu çekim tutarlarını belgesiz emtia alışında
da kullanılması ihtimali göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Kredi kartının işletme sahibince nakit kullanımına ilişkin verilen Mahkeme Kararı aşağıdaki gibidir.
“Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesi’nce gereği görüşüldü:
Davacı şirket adına kredi kartı ile yaptığı satışların bir kısmını yasal
defterlerine hâsılat olarak kaydetmediği iddiasıyla yapılan tarhiyata karşı
açılan davada, vergi mahkemesince cezalı vergi aslına yönelik davanın reddine, özel usulsüzlük cezasının ise kaldırılmasına karar verilmiştir. Vergi
Dairesi Müdürlüğü’nce temyiz dilekçesinde özel usulsüzlük cezasına ilişkin olarak ileri sürülen iddialar mahkeme kararının dayandığı gerekçeler
karşısında yerinde ve kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesinde, vergilendirmede,
vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin
esas olduğu, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek
mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği belirtilmiştir.
Aynı Kanun’un 30. maddesinde öngörülen re’sen vergi tarhı ile ulaşılmak
istenen amaç ise, ödenmesi gereken vergilerin gerçek veya gerçeğe en yakın hali ile tespit edilmesidir. Yine aynı Kanun’un 134. maddesine göre
vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu
araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Türk vergi sisteminde ise gerçek
ve safi gelirin vergilendirilmesi esastır. Olayda, davacı kurumun POS cihazı kullanarak kredi kartı ile yaptığı satışları hâsılat olarak defterlerine
kaydetmediği iddiasıyla tarhiyat yapılmıştır. Davacı, söz konusu kredi
kartı kullanımlarının büyük bölümünün satışlara ilişkin olmadığını, nakit
ihtiyacını karşılamak amacıyla annesi, babası, kendisi ve kardeşinin kre-
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di kartlarını kullandığını ileri sürerek dava açmıştır. Vergi Mahkemesince,
inceleme aşamasında öne sürülmeyen bu hususun, dava aşamasında tarhiyata dayanak teşkil eden inceleme yönteminden hareketle doğruluğunun
tespit olanağı bulunmadığı gerekçesiyle bu iddia kabul edilmeyerek cezalı vergi aslına yönelik dava reddedilmiştir. Ancak, davacı kurumun kredi kartı ile yaptığı satışların büyük bir bölümünün şirket ortağının annesi,
babası, kardeşi gibi çok yakın akrabalarına yapılmış olması, Vergi Usul
Kanunu’nun 3. maddesinde belirtildiği üzere, ekonomik ve ticari icaplara
uygun görülmemektedir. Söz konusu kişilere ilişkin kredi kartı kullanımlarının satış olarak kabul edilmesi mutad olmadığından, davacı kurumun
defter ve belgeleri ile dosyadaki belgeler incelenerek bu kişilerin kullandığı kredi kartı işlemlerine ait miktarların matrah farkından tenzil edilmesi
gerekmektedir. Yine matrah farkı bulunması halinde ise, hâsılatın tamamı
kazanç olarak nitelendirilemeyeceğinden inceleme elemanınca hiç dikkate
alınmayan ve davacı tarafından % 30 olduğu ileri sürülen mal maliyeti
dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekmektedir. Bu durumda, davacının
ekonomik ve ticari icaplara uygun görülen bu iddiaları dikkate alınmadan cezalı vergi aslına yönelik davayı reddeden mahkeme kararında isabet
görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, davacı temyiz isteminin kabulüyle,
belirtilen hususlar araştırılarak yeniden bir karar verilmek üzere Ankara
2. Vergi Mahkemesi’nin 07.12.2004 günlü ve E. 2004/601, K. 2004/1010
sayılı Kararı’nın bozulmasına oyçokluğuyla, davalı İdare temyiz isteminin
reddine oybirliğiyle 11.10.2005 gününde karar verildi.”
Ayrıca konuya ilişkin olarak verilen bir Özelge’nin özeti aşağıdaki gibidir.
“Gerçekte; kredi kartlarının üye işyerlerindeki POS/imprinter cihazlarında kullanımı sonucu düzenlenen ve üzerinde “...tutarında mal veya
hizmeti teslim aldım” ibaresinin yer aldığı satış belgelerinin (slip-alışveriş
belgesi) kredi kartı hamilleri tarafından imzalanması, üye işyerlerinde bu
belgelerde yazılı tutar kadar malın teslim edildiğini veya hizmetin ifa edildiğini gösterdiğinden Katma Değer Vergisi Yasası’nın 1. maddesi uyarınca
yapılan teslimin ve hizmetin katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Buna karşılık eğer üye işyeri veya yerleri tarafından satış belgelerinde gözüken durumun aksi, yani kredi kartlarının herhangi bir mal
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veya hizmet teslimi veya ifası olmadan üye işyerlerine veya kredi kartı hamillerine nakit temin etmek amacıyla işyerlerindeki POS/imprinter cihazlarının kullanıldığı ileri sürülüyorsa bu iddianın işlemi gerçekleştirenlerce
kanıtlanması zorunludur. Ayrıca; yukarıda belirtilen düzenlemelerle yasaklanmış bir durum olan kredi kartlarının üye işyerlerindeki POS/imprinter
cihazlarında asıl amacı dışında üye işyerine veya kredi kartı hamillerine
nakit temini amacıyla kullanıldığının ispat edilmesi durumunda ise bu işlemin üye işyerince sunulan bir “finans sağlama hizmeti” olarak değerlendirilerek, bu hizmetin genel oranda katma değer vergisine tabi tutulması
gerekmektedir. Yukarıdaki değerlendirme ve yönlendirme, vergi idaresine
intikal eden bir durum nedeniyle yapılan açıklamalardan alınmıştır. (Ankara Defterdarlığı: B.07.4.DEF.0.06.14/32003 sayılı özelgesi.)

3.1.4. Pos Cihazıyla Yapılan Satışlara Belge Düzenlenmemesi
Halinde Yapılacak İşlemler
Vergi incelmelerinde POS cihazıyla yapılan satışlara mükelleflerin belge düzenlemedikleri tespit edilerek gerekli tarhiyatlar önerilmektedir. Vergi incelmelerinde POS cihazıyla yapılan satışlara belge düzenlenmemesine
ilişkin olarak yapılacak işlemlerde iki durum söz konusu olmaktadır. Birinci durum belgesiz yapılan satışlarının maliyetinin olduğu varsayımını
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3.1.3. Mükelleflerin Üçüncü Şahısların Kredi Kartıyla Nakit Çekim
Yapılması Halinde Yapılacak İşlemler
Mükelleflerin işletmede bulunan POS cihazlarını kullanarak üçüncü
şahısların kredi kartlarından mal teslimi yapılmaksızın yapılan nakit çekişlerinde ise ön kabul olarak işletmeden emtia satışı olarak kabul edilmesi
gerekmektedir. Ancak Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca “Vergilendirmede vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti esastır.” hükmüne
yer verilmiştir. Yine aynı madde de “İktisadi, ticari ve teknik icaplara
uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir.”
hükmüne yer vermiştir. Bu madde doğrultusunda işletmeden üçüncü şahısların kredi kartını kullanarak nakit çektiğini iddia eden mükellefin bunu
ispatlaması gerekmektedir.
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kabul ederek tarhiyat yapmak. İkinci durum ise söz konusu farkın belgesiz
satış olarak dikkate alınması durumudur.
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3.2. Şahıslar Tarafından Yapılan Kredi Kartı Hileleri
Bilindiği gibi, tarihin çok eski dönemlerinden beri para insanlar tarafından bilinmekte ve kullanılmaktadır. Fakat hızla globalleşen dünyada,
alışveriş hayatında paranın yerini zamanla kredi kartları almıştır. Her geçen
gün daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan kredi kartları, kart kullanıcılarına birçok kolaylık sağlamasına rağmen çeşitli sıkıntılar da yaşatmaktadır.
Çünkü alışveriş sırasındaki ödemelerde kredi kartlarının tercih edilmesinin
yaygınlaşmasıyla birlikte, bu kartların değişik yöntemlerle dolandırıcılık
amacıyla kullanımı da artmıştır. Bugün için, kredi kartı dolandırıcılığında kullanılan 10 temel yöntemden bahsedilmektedir. Dolandırıcıların, genellikle çalıntı kartlar ile posta yoluyla gönderilen kartları ele geçirerek
eylemlerini gerçekleştirdiğini saptanmış ve en tehlikeli dolandırıcılık türü
olarak da mağazalardan, “kredi kartlarının kopyalanması” gösterilmiştir.
Bu yöntemde, karttaki bilgiler gerçek olduğundan, dolandırıcılığın ispatı
da mümkün olmamaktadır.(Şentürk, 2009, 1)
Kredi kartlarının kopyalanmasında uygulanan yöntemler şu şekildedir:
(Şentürk, 2009, 2-4)
1- Kayıp ve çalıntı kartlar: Dolandırıcılar, kimlik ve imza kontrolü yapılmayan iş yerlerindeki alışverişlerde kayıp ya da çalıntı kartları kullanıyorlar.
Bunu engellemek için kredi kartı kaybolan kişinin en kısa sürede bankasına
bildirim yapması gerekiyor.
2- Ele geçmeyen kartlar: Kredi kartının müşteriye, posta ya da kargo
yoluyla ulaştırılırken çalınarak kullanılması. Bu dolandırıcılık, sahte kimlik belgeleriyle banka şubesinden kart alınarak da yapılabiliyor.
3- Boş plastik: Kredi kartı boyutundaki boş plastik plakalara gerçek
kredi kartlarına ait numaralar basılıyor. Müşteri sanki alışveriş yapmış gibi,
bu kart imprinter cihazından geçirilerek satış belgesi düzenleniyor. Sonra
bu para bankadan tahsil edilmek suretiyle dolandırıcılık gerçekleştiriliyor.
Bu dolandırıcılıkta işyerlerinin de parmağı bulunuyor.
4- Değiştirilmiş kart: Dolandırıcının kendisine ait ya da bir şekilde
ele geçirdiği kredi kartındaki numara, ütüleme yöntemiyle yok ediliyor ve

yerine yeni ve başkasına ait bir numara basılmak suretiyle dolandırıcılık
yapılıyor.
5- Sahte kartlar: Sahte para gibi önce sahte kredi kartı basılıyor. Dolandırıcılık, kartın arkasında bulunan manyetik şeride, encoder (kodlayıcı)
adı verilen bir cihazla gerçek kredi kartı bilgilerinin kodlanması suretiyle
gerçekleştiriliyor.
6- Manyetik şerit sahteciliği: Dolandırıcı, kendisine ait kredi kartının
arkasındaki manyetik şerit bilgilerini siliyor ve encoder cihazıyla başkasına ait bilgileri yüklüyor. Dünyada birçok ülkede ve Türkiye’de birçok
şehirde kopyalanmış manyetik şeritli banka kredi kartı ile alışveriş olayına
rastlanmıştır. Manyetik şeritli banka kartlarının kopyalanması Manyetik
kredi kartlarının arkasında manyetik şerit vardır. Bu manyetik şerit ses kasetlerindeki manyetik bantla aynı özelliktedir. Manyetik karttaki manyetik
bilgiler ses kasetlerinde olduğu gibi kolayca kopyalanabilirler. Manyetik
kredi kartlarının manyetik şeridine bilgiler kodlanarak girilmiştir. Bilgiler
manyetik şeritte 2,8 mm genişliğinde 3 ince bölgeye (track:iz) yerleştirilir.
Manyetik kredi kartlarındaki kart sahibine ve karta ait kodlanmış bilgi kart
okuyucu ile okunup kopyalanabilir. Manyetik kredi kartlarındaki bilgiler
skimmer (çok kere wedge olarak bilinir) denilen cihazla elde edilebilir.
7- Kart kopyalama: Kredi kartı POS cihazından geçirildiğinde cihaz,
kredi kartının manyetik şeridindeki bilgileri okuyup depolayabilir. Kopyalama işlemi gizlice ve kısa sürede yapılmakta ve kart sahibi bunu fark
edememektedir. Sonra bu bilgiler, üretilen sahte bir kartın manyetik şeridine aktarılmaktadır. Bu kopyalama işleminde gerektiğinde bazı bilgiler
örneğin kart sahibinin ismi değiştirilerek sahte karta kodlanarak yerleştirilmektedir. (Bilişim Suçları Çalışma Grubu Raporu)
8- ATM dolandırıcılığı: Dolandırıcı, bankaya gelen müşteriden önce
ATM’nin kart giriş haznesine bir cisim yerleştiriyor. Sonra gelen müşterinin kartı ATM cihazında kalınca, dolandırıcı, yardım etmek bahanesiyle
şifreyi öğreniyor. Müşterinin bankadan ayrılmasından sonra da kartı ATM
cihazından çıkarıp kullanıyor.
9- İnternetle mal siparişi: Dolandırıcı, internette şirket ve kişilerin
güvenlik şifrelerini aşarak, kart numaraları ve özlük bilgilerini çalıyor ve
bu bilgilerle sipariş veriyor.
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10- Hesap yönlendirme: Kart sahibinin kimlik bilgileri, kredi kart bilgileri öğrenilerek bankaya telefonla veya başvuru formuyla müracaat ediliyor. Eldeki bilgilerle kartın adresi değiştiriliyor ve bir süre sonra kaybolma
bahanesiyle yeni adrese yeni kart isteniyor. Gelen kartın arkasına imza atan
dolandırıcı kartı kullanmaya başlıyor.
Yukarıda sayılanlar gibi kredi kartları kullanılarak pek çok tipte suç
işlenebilmektedir. Bunlara ilave olarak sayılabilecek kredi kartı ile yapılan
dolandırıcılık çeşitleri aşağıdaki gibidir. (Koç, 2009, 1)
— Sahte kimlik ve belgelerle kredi kartı almak suretiyle nakit para
çekmek veya harcama yaparak dolandırıcılık.
— Sahte kimlik ve belgelerle müracaat edip Kredi Kartı Üye İşyeri
Sözleşmesi imzalamak suretiyle sözde harcama veya satış yapılmış gibi
hayali belgeler tanzim etmek suretiyle dolandırıcılık.
— Posta ve telefonla yapılan mal siparişi ile dolandırıcılık; bu olaylarda kart hamili fiziksel olarak satıcı ile yüz yüze gelmemektedir. Dolandırıcı
şahıs başkalarına ait geçerli bir kart numarasını vermek suretiyle önceden
belirlenen adreslere mal gönderilmesini sağlayarak yapılan dolandırıcılıktır.
Hukuken dikkat edilmesi gereken husus sanığa isnat edilecek eylemlerin Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmış olması gerekir: TCK’da
yer almayan bir eylemin suç teşkil ettiğine yönelik karar verilmesi halinde “suçta ve cezada kanunilik” ilkesine aykırı davranılmış olunacaktır.
Anayasa’nın 38. Maddesi ve TCK’nın 2. maddesi, suçta ve ceza kanunilik
olması gerektiğini vurgulamaktadır. Yine CMK’nın 223. maddesinin 2-a
fıkrasına göre, fiilin kanunda suç olarak tanımlanmaması halinde mahkemelerce beraat kararı verilmesi bir zorunluluktur. (Koç, 2009, 1)
Bir kredi kartı şifresinin phishing eylemi ile elde edildiği söz konusu
ediliyorsa bunun nasıl, nerede ve ne şekilde yapıldığı belirlenebildiği takdirde dolandırıcılıktan ceza verilebilir ama phishing’in olmadığı durumlarda sanığa dolandırıcılık suçundan ceza verilmesi mümkün değildir. Çünkü
örneğin kredi kart numaraları internette para karşılığı temin edilebilmektedir. (Koç, 2009, 1)
Nitelikli dolandırıcılık eyleminin temeli, 157. madde metnidir. Bu
maddede, dolandırıcılık eyleminin gerçekleşmesi için eylemin bir kişiye

yönelik olması, bu kişinin iradesini yanıltacak hileli hareketlerde bulunulması gerekir. Phishing eylemi bu şartları taşımaktadır. Teknik ve hukuki
açıdan “phishing” kelimesi “Password Harvesting Fishing” cümlesinden
türetilen ve İngilizce bir kelime olan Phishing, password ve fishing kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Phishing, İngilizce “Balık tutma”
anlamına gelen “Fishing” sözcüğünün ‘f’ harfinin yerine ‘ph’ harflerinin
yer değiştirilmesiyle ortaya çıkmış bir kelimedir. Türkçede tam karşılığı
olmamakla beraber “oltayla balık yakalamak” şeklinde çevrilebilir. En kısa
tanımı ile phishing, internet üzerinden ürün/hizmet alımı, hisse senedi alım
satımı veya bankacılık gibi işlemlerin giderek yaygınlaşması ile yapılan
online dolandırıcılıktır. Bir başka değişle, şifre avcılığı anlamında kullanılan bir yöntemdir. Spam göndericileri tarafından uygulanan bir yöntem
olan Phishing tekniğinde; kullanıcıya gönderilen elektronik posta ile bilgilerini güncellemesi istenmekte ve posta içinde hazırlanmış kutulara ya da
tıklanınca açılan gerçek görünümlü sahte sitedeki kutulara kullanıcı adı ve
şifre gibi bilgilerini girmesi beklenmektedir.(Şentürk, 2009, 1)
Garanti Bankasının 2000 yılının ilk aylarında 3900 kişi üzerinde yaptıkları ankette; tüketicilerin % 50’sinin internette hiç alışveriş yapmadığı
ve % 37’sinin alışveriş yapmama nedeni olarak kredi kartına güvenmemeyi sebep olarak gösterdikleri tespit edilmiştir.(Baki, 2000, 8)
Günümüzde internet kullanıcılarının %80 gibi bir kısmının artık olmazsa olmazlarından olan e-posta, internet bankacılığı, e-alışveriş gibi birçok kullanım alanları kötü niyetli internet kullanıcıları tarafından istismar
edilmektedir. Bu istismarın yöntemlerinden biride ‘phishing’dir. 300 kişiyle yüz yüze yapılan anketlerde, phishing’e karşı nasıl korunacağı konusunda hiçbir fikre sahip olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 45.8’dir.
(Koç, 2009, 2)
Pishing, iyi niyetli olmayan kişiler tarafından yapılan sosyal bir mühendislik saldırısıdır. Kredi ya da banka (debit/ATM) kartı numaraları ve
CVV2 numaraları, bunlara ait şifreler ve parolalar, hesap numaraları, internet bankacılığına girişte kullanılan kullanıcı kodu ve şifreleri, kredi kartı
detayı, özel kişisel bilgileri dolandırıcılıkla ele geçirme amacıyla gerçekleştirilir.(Karaaslan, 2009, 35)
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Phishing yönteminde köklü bankaların kimliğinin kullanmasının yanında mağazalar veya e-ticaret kurumlarının ve İnternet servis sağlayıcıların kimliklerinin de kullanılması söz konusudur. Tüketicilere, güvenilir
kaynaklardan geliyormuş izlenimi verilmiş bilgi güncelleme talebi vb. içeren e-postalar gönderilir. Bu e-postalarda genellikle cevap için e-postanın
içindeki linkin (Web sayfası için kısa yol) tıklanarak gerekli siteye geçilebileceği belirtilmektedir. Bazen email çok eksiksiz gözükür ve içerik olarak orijinal kaynaktan alınmış izlenimi uyandırır. Ancak, verilen talimat
uygulandığında gidilen site dolandırıcılar tarafında hazırlanmış ve gerçeğini taklit eden sahte bir web sayfası olmaktadır. Olaydan habersiz olan
kurban sanki her zaman işlem yaptığı sitedeymiş gibi tüm hesap ve giriş
şifrelerini bu sitedeki alanlara girer. Bu sahte sitede hemen kaydedilerek o
anda elde edilen bilgiler mahiyetine göre daha sonra çeşitli dolandırıcılık
faaliyetlerinde kullanılabilmektedir. (Koç, 2009, 2)
Her an posta kutumuza gelebilecek ve bir anlık dikkatsizlik sonucu
maddi ve/veya manevi büyük zarar verebilecek dolandırıcılık faaliyetlerinden korunmak için bazı hususlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Şifre
girişi yapılan sunucunun da güvenli olması çok önemlidir: kullanılan web
sayfasının adres satırı http:// yerine https:// ile başlamalıdır. Banka hesapları ve ekstrelerin düzenli kontrol edilmesi ve şüpheli görülen durumlarda
ya da böyle bir eposta alındığında derhal banka bilgilendirmeli ve ardından TCK’nun dolandırıcılık hükümlerine göre savcılığa dilekçe ile başvurulmalıdır. Burada hem mağdura hem savcıya hem de güvenlik güçlerine
düşen görev hayati önemdeki birkaç delilin en kısa zamanda toplanmasını
sağlamaktır. (Koç, 2009, 2)
Bankacılık hesaplarına yetkisiz giriş yaparak kar elde etmek isteyen
3. kişiler internet kullanıcılarına ilk bakışta herhangi bir bankadan gönderildiği düşünülen e-postalar göndererek interaktif bankacılık hesaplarında
güncelleme ve/veya güvenlik ayarlarını yapmalarını istemekte ve e-posta
gönderisinde bankanın internet adresine benzeyen fakat farklılıkları bulunan bir link vererek buradan sisteme giriş yapabilecekleri belirtilmektedir.
Bu e-posta iletisini alan kullanıcılar istenilen güncellemeleri yapmak üzere
belirtilen adrese tıklarlar ve karsılarına ilgili banka sayfasına çok benzeyen
bir sayfa geldiğinden herhangi bir şüpheye düşmeden istenilen bütün bilgileri verirler ve bu bilgiler 3. şahıslara anında aktarılmış olur.(Şentürk, 2)

Örneğin, size e-posta olarak gelen maili tıklandığı zaman açılan sayfa
Akbank’ın internet sayfasına çok benzeyen bir sayfa olmaktadır. Sistemde
bir arıza olduğunu bu sebeple şifre bilgilerinizi yeniden girmenizi istiyor.
Eğer durumun sahteliğinin farkına varamazsanız bilgileriniz girdiğiniz
anda otomatik olarak size ait kişisel bilgiler karşı tarafın eline geçmiş oluyor. Bu bilgileri eline geçiren kişi, bu sayede sizin gerçek hesaplarınıza
ulaşıp üzerinde tasarruflarda bulunabiliyor. (Şentürk, 2)
İnternetin bu şekilde bir dolandırıcılık için kullanılması sebebiyle ne
yazık ki binlerce kullanıcı mağdur olmuştur. En çok A.B.D, Çin ve Kore’de
gerçekleşen phishing saldırıları neticesinde bu ülkelerdeki kullanıcılar büyük maddi kayıplara uğramıştır. (Şentürk, 2)
Phishing yöntemi ile yapılan dolandırıcılık eylemi 5237 Sayılı TCK ile
koruma altına alınmıştır. TCK’nın “Nitelikli Dolandırılıcılık” suçlarını düzenlediği 158. maddesinde konu şu şekilde düzenlenmiştir: “Madde 158(1)” Dolandırıcılık suçunun, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi hâlinde, iki yıldan
yedi yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
(Ek cümle: 29/06/2005-5377 S.K./19.mad) Ancak, (e), (f) ve (j) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, adlî para cezasının
miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.” (Şentürk, 2)
Kanundaki düzenlemeden de anlaşıldığı gibi kanun koyucu bilişim
yolu ile işlenen dolandırıcılık suçunu ağır yaptırım altına almıştır. Bu kapsamda değerlendirilecek olan Phishing yöntemi ile yapılan dolandırıcılık
eylemleri de böylelikle ağır yaptırıma tabi tutulmuştur. Ancak, işlenen suç
oranlarına bakıldığında bu yaptırımların yeterli olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle internet kullanıcılarının çok daha dikkatli olması gerekmektedir. (Şentürk, 2)
Phishing suçunun tam tanımı maalesef hem eski yasamızda hem de
yeni yasamızda tam olarak bulunmamaktadır. Bu sebeple ancak yorum
yoluyla bir sonuca varılabilse de Ceza Hukukunda yorum ancak çok dar
bir şekilde yapılabildiği için bu suçun bilişim suçu olarak değerlendirilmesi zordur. Sahte epostalar ile işlenen bu gibi suçlarda korunan hukuki
menfaat kişilerin malvarlığı haklarıdır. Olayda mağdur müşteridir. Çünkü
malvarlığında azalma meydana gelen kişi, hile ve desiseye maruz kalan
kişi müşteridir. (Koç, 2009, 3)
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İstanbul Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü görevlilerince
yapılan çalışmalarda yıllara göre bilişim suçları ve şüpheli sayısı aşağıdaki
gibi olduğu tespit edilmiştir. (Bilişim suçları ve adli bilişim, 2008)
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Kaynak: Bilişim Suçları ve Adli Bilişim, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı,
http://www.sec88.com/2008Raporu/107-114.pdf, 21 Kasım 2009, s:114.
Dünya, phishing eylemine hazırlıksız yakalandığından dolayı bunu
açıkça suç olarak düzenleyen bir yasa maddesi yok. Ancak ABD’de “The
Anti–Phishing Act” olarak adlandırılan ve Senatör Patrick Leahy tarafından sunulan yasa tasarısı ile ülkede büyük finansal kayıplara yol açan sahte
elektronik posta eylemleri ve bilişim suçları önlenmek isteniyor. Bu suç
karşısında diğer ülkelerin genel eğilimi de ceza yasalarındaki bilişim suçlarını düzenleyen hükümlerden faydalanmak yönündedir.(Koç, 2009, 3)
Amerika’nın Chicago eyaletinde bulunan St. Xavier Üniversitesinde
öğretim görevlisi olan Prof. William Kresse ve Chicago Polis Departmanın ortaklaşa bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma 2000-2006 yılları arasında
hırsızlık davalarında yaklaşık olarak 30.000 kişi üzerinde yapılmıştır. Bu
davalar arasından rastgele 1.322 dava seçilmiştir. Yapılan değerlendirme
neticesinde; kimlik bilgileri çalınan kişilerin uğramış oldukları kredi kartı
yolsuzluklarında %60 oranında bu hırsızlık işine karışanların bu hırsızlığa
maruz kalanlarım yakınları ve tanıdıkları olan kişiler tarafından bu suçların
işlendiği görülmüştür. Ayrıca % 5 gibi bir oranla bilgisayar veya internet
yoluyla bu hırsızlık olayına maruz kaldıkları görülmüştür. (Identity Thieves Often Lurk Close to Home, New Study Finds)

3.3. Kredi kartı hilelerine karşı TCK’nın 245. Maddesi hükmü
765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanımı ile ilgili özel bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle bir
kimseye ait bu nitelikteki kartların haksız kullanımı ile menfaat temin edilmesinin hırsızlığı mı, dolandırıcılığı mı, bilişim suçunu mu yoksa güveni
kötüye kullanmayı mı oluşturduğu konusunda ihtilaflar yaşanmaktadır.
Bir kimsenin kartının rızası dışında alınması hırsızlık suçuyla uyuştuğu
gibi, bu kart ile alış veriş yapılması bankanın vasıta kullanılması suretiyle
dolandırıcılık, ATM’lerden para çekilmesi bilişim suçu ile örtüşmektedir.
(Akın, 2005, 24)
Yargıtay Ceza Genel Kurulu 11.04.2000 tarih ve 2000/6-62-72 sayılı
Kararı ile “Bir kimsenin haksız olarak ele geçirdiği banka kartını kullanarak ATM’lerden para çekmesi fiilinin Türk Ceza Kanunu’nun 493/2. maddesinde yer alan suçu (hırsızlık) değil, 525/b-2. maddesinde düzenlenen
bilgileri otomatik işleme tabi tutulmuş bir sistemi kullanarak failin kendisi
veya başkası lehine hukuka aykırı yarar sağlaması suçunu oluşturduğuna”
hükmetmiştir. Ancak bu Kurulun üç üyesi, kart kullanmanın teknolojik bir
bilgi gerektirmeyen basit bir işlem olduğu gerekçesi ile söz konusu fiilin
hırsızlık suçunu oluşturduğu yönünde görüş belirterek karara katılmamıştır. (Akın, 2005, 24)
Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin çeşitli tarihlerde verdiği kararlarda, “bir
kimsenin hukuka aykırı yollarla elde ettiği kredi kartını kullanarak çeşitli mağazalarda harcamalar yapması eyleminin bankayı vasıta kullanmak
suretiyle dolandırıcılığı (TCK md. 504/3), kart bilgilerini kopyalamak
suretiyle (sahte kart yaparak) para çekme eyleminin ise bilişim suçunu
oluşturduğuna, haksız ele geçirilmiş kart ile hem para çekilip hem de alış
veriş yapılması halinde ise her iki suçun işlenmiş olduğuna” hükmetmiştir.
Yine aynı Daire 09.09.2002 tarih ve 6143/9759 sayılı Kararı’nda, “sanığın
müştekinin odasında bulunan cüzdanından şifresiyle birlikte banka kartını alarak ATM’lerden para çekmesi eyleminin, TCK’nın 491/3 (hırsızlık)
ve 525/b-2. maddelerinde uyan suçları oluşturduğu” sonucuna varmıştır.
(Akın, 2005, 24)
Yukarıdaki paragraflardan da anlaşıldığı üzere Yargıtay’ın yerleşmiş
içtihatlarına göre, suçun işleniş şekillerine göre banka ve kredi kartlarının
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haksız yollarla kullanımı, bilişim suçu, hırsızlık veya dolandırıcılığı oluşturabilir ve bazen aynı olayda iki suç birden işlenmiş olabilir. (Akın, 2005, 25)
Banka ve kredi kartlarının haksız kullanımını tek bir hüküm çatısı altında toplamak isteyen yasa koyucu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun
245. maddesi hükmünü getirmiştir. TCK m.245 bugüne kadar en çok değişiklik geçiren hükümlerden biridir. 29.06.2005 tarih ve 5377 sayılı Kanun
ile hükme 2 ve 4.fıkralar; 06.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Kanun ile de
5.fıkra eklenmiştir. Böylece iki fıkra olarak kaleme alınan hüküm beş fıkraya yükselmiştir. Söz konusu değişikliklerde uygulamada ortaya çıkan sorunların etkili olduğu düşünülmektedir. Yakından incelendiğinde hükümde
üç ayrı sucun düzenlendiği söylenebilir (Özbek, 2007, 1021)
1- Gerçek bir banka veya kredi kartını kötüye kullanmak.
2- Sahte banka veya kredi kartı üretmek, satmak, devretmek, satın almak veya kabul etmek.
3- Sahte bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine
veya başkasına yarar sağlamak.
Yukarıda sayılan üç ayrı suç ile ilgili uygulanacak olan yaptırımlar aşağıdaki gibidir.
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1- Gerçek bir banka veya kredi kartını kötüye kullanmak suretiyle
işlenen suçlardaki yaptırım şöyledir: (Özbek, 2007, 1044-1045)
Bu sucun cezası 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para
cezasıdır. Öte yandan TCK m.246’ya göre “Bu bolümde yer alan suçların
islenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında
bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.” Tüzel kişiler hakkında
güvenlik tedbirleri TCK m.60’da düzenlenmektedir. TCK m.60’a Gore
“(1) Bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan
özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin
verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına islenen
kasıtlı suçlardan mahkûmiyet halinde, iznin iptaline karar verilir.
(2) Müsadere hükümleri, yararına islenen suçlarda özel hukuk tüzel
kişileri hakkında da uygulanır.
(3) Yukarıdaki fıkralar hükümlerinin uygulanmasının islenen fiile nazaran daha ağır sonuçlar ortaya çıkarabileceği durumlarda, hakim bu tedbirlere hükmetmeyebilir.
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(4) Bu madde hükümleri kanunun ayrıca belirttiği hallerde uygulanır.”
Görüldüğü üzere TCK m.60 tüzel kişiler hakkında iki güvenlik tedbiri öngörmektedir: 1- İznin iptali. 2- Müsadere
Bu suç bakımından görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir
(5235 sayılı Kanun m.11). Öte yandan C.savcısı şahsi cezasızlık sebebinin gerçekleşmesi durumunda takdir yetkisi çerçevesinde şüpheli hakkında
kamu davası açmayabilir (CMK m.171).

3. Sahte bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine
veya başkasına yarar sağlamak: (Özbek, 2007, 1052)
Bu sucun cezası dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Tüzel kişiler bakımından yukarıdaki açıklamalara
bakılmalıdır. Yetkili mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir (5235 sayılı Kanun m.11). TCK m.245/4’un uygulama alanı bulduğu hallerde savcı CMK
m.171 gereği kamu davası açmayabilir.
Hüküm, “Bilişim Alanında Suçlar” başlıklı Onuncu Bölümde düzenlendiğinden kanun koyucu bu suçu özel bir bilişim suçu olarak kabul etmiştir. Nitekim Yargıtay’ın eğilimi de bu yöndedir. (Engin Akın)
245. madde hükmünün birinci ve ikinci bentlerinde birbirinden farklı
iki suça yer verilmiştir. Birinci bentte hakiki bir banka veya kredi kartının ele geçirilerek kullanılması suçu düzenlenmiştir. Suçun oluşumu için
ilk olarak kartın, sahibinin veya kendisine verilmesi gereken kişinin rızası
dışında kullanılması gerekir. Bu nedenle bir kimsenin para çekmesi için
kendisine verilmiş karttan para çektikten sonra bunu sahibine vermemesi ve kendisine alması halinde duruma göre zimmet veya güveni kötüye
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2. Sahte banka veya kredi kartı üretmek, satmak, devretmek, satın
almak veya kabul etmek: (Özbek, 2007, 1052)
Bu sucun cezası üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar
adli para cezasıdır. Öte yandan faile belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma yaptırımı da uygulanır (m.53/1, 2). Tüzel kişiler hakkında uygulama alanı bulacak güvenlik tedbirleri için
yukarıdaki açıklamalara bakılmalıdır. Yetkili mahkeme Asliye Ceza
Mahkemesidir (5235 sayılı Kanun m.11).
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kullanma suçu oluşur. İkinci şart ise kartın kullanımı sonucu failin kendisine veya başkasına (burada “başkası” ifadesinden kasıt, kartın sahibi ve
elinde bulundurması gereken kişi dışındakilerdir.) yarar sağlanmasıdır. Bir
kimsenin elde ettiği kartı kullanması ve ancak hesapta para olmadığı için
herhangi bir fayda elde edememesi halinde bu suçtan sorumlu tutulamaz,
ancak kartı elde ediş şekli ayrı bir suçu oluşturduğu takdirde bundan hüküm giyer. Hükümde sadece kartı haksız olarak kullananın yarar sağlaması
şartının olmasına rağmen asıl kart sahibinin de zarara uğraması şartına yer
verilmemiş olmasından, suçun oluşumu için mutlaka kart sahibinin zarara uğraması şartının olmadığı sonucu çıkmaktadır. Örneğin bir kimsenin
kartını kullanarak başkasının hesabına girilmesi ve bu hesaptan para çekilmesi halinde kart sahibinin herhangi bir zarara uğraması söz konusu değildir. Kartın kullanılması suretiyle elde edilen yararda kart sahibinin veya
üçüncü kişinin herhangi bir zarara uğramaması halinde de suçun oluşup
oluşmadığı ise tartışmalıdır. Bir kimsenin kartının ele geçirilip bu kart ile
belli fonlara yatırım yapılıp daha sonra bu fonlardan elde edilen kazancın
çekilmesi ve ancak hesapta bulunan asıl paraya dokunulmaması halinde
kart sahibi veya üçüncü kişi zarara uğramamakta ve ancak kartın sahibinin
rızası dışında kullanılması suretiyle bir yarar sağlanmaktadır. Burada her
ne kadar zarar söz konusu olamasa da, madde metninde zarar şartı aranmadığından suç gerçekleşmiş sayılır. (Akın, 2005, 25)
Hükümde “Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle
olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse” ifadesi kullanıldığından banka veya kredi kartının elde ediliş şekli farklı bir suçun oluşumuna neden olursa fail ayrıca bu suçtan dolayı hüküm giyer. Örneğin banka kartı çalınmak suretiyle elde edildikten sonra bu kart kullanılarak menfaat elde edilirse, hem hırsızlık suçu hem de banka veya kredi kârlarının
kötüye kullanılması suçu işlenmiş olur. Aynı şekilde kart gasp yoluyla elde
edilmiş olursa fail aynı zamanda gasptan sorumlu tutulur. (Akın, 2005, 25)
İkinci bentte yer alan hükümde ise sahte oluşturulan veya üzerinde
sahtecilik yapılan banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar
sağlanması suçu düzenlenmiştir. Bunun birinci bentteki hükümden farkı
asıl kart elde edilmeksizin bu kartın sahtesinin oluşturulması veya kart
üzerinde sahtecilik yapılmasıdır. Hâlbuki birinci bent hükmünde herhangi

bir şekilde ele geçirilen sahih kartın kullanımı söz konusudur. İşte bu nedenle kanun koyucu ikinci bentte yer alan suçun cezasını daha ağır olarak
düzenlemiştir. Ayrıca eylemin daha ağır bir suçu oluşturması halinde bu
suça mahsus cezanın verileceğini belirtmiştir. (Akın, 2005, 25)
Madde hükmünde yer alan suçun faili herkes olabilir ve suç özel kast
ile işlenebilir. Bu nedenle taksirle işlenmesi mümkün değildir. Failin kartı sahibinin veya elinde bulunduran kimsenin rızası dışında kullanıldığını
bilmesi ve bu suretle kendisine veya başkasına yarar sağlaması amacının
bulunması gerekir. Fail sahibinin rızası dışında kullandığı karttan kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacını gütmüyor ise suç oluşmaz. Örneğin ertesi gün borç ödemesi olduğunu bildiği arkadaşının banka kartını
alarak para çekip, parayı asıl sahibine vermesi halinde kartı kullanan kişi,
rıza dışında kullanmış olmakla beraber kendisine veya başkasına yarar
sağlamak amacını gütmediği için suç oluşmaz, burada vekâletsiz iş görme
vardır. (Akın, 2005, 26)
245. maddenin 1. bendine aykırılığın cezası, üç yıldan altı yıla kadar
hapis ve adli para cezası, 2. bendine aykırılığın cezası ise dört yıldan yedi
yıla kadar hapis şeklinde düzenlenmiştir. Yargıtay’ın yerleşik kararlarına
göre banka veya kredi kartı ile para çekilmesi bilişim suçunu (TCK md.
525/b) oluşturduğundan faile bir yıldan beş yıla kadar hapis ve ağır para
cezası, bunlarla alış veriş yapılması ise bankanın vasıta olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılığı (TCK md. 504) oluşturduğundan iki
yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve sağlanan haksız menfaatin iki misli
kadar ağır para cezası verilmekte, kart ile hem para çekilip hem de alışveriş yapılması halinde TCK’nın 525/b ve 504. maddelerdeki cezalar içtima
edilmektedir. Bu nedenle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe
girmesi ile birlikte suçun cezası genel olarak ağırlaşmış olacaktır. Ancak
bu arada 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesi ile nitelikli dolandırıcılığın cezasının iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası olarak düzenlendiğini gözden kaçırmamak gerekir. (Akın, 2005, 26)
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4. KREDİ KARTI HİLELERİ İLE MÜCADELE YOLLARI
4.1. Kredi Kartı Hilelerini Engelleme Yöntemleri
Kredi kartı dolandırıcılığının önlenmesi, başvuru aşamasında olası suiistimal ve dolandırıcılık ihtimallerinin tespiti ve gerekli önlemlerin alınması, işlemler sırasında olası suiistimal ve dolandırıcılıkların tespiti (limit
dışı hareketlerin kontrolü, profil belirleme ve profil dışı hareketlerin kontrolü) ve işlemler sonrası yapılacak analizlerle engelleme olarak üç aşamada incelenebilir. Bunlar özetle aşağıdaki gibidir: (Şentürk, 5)
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1. Başvuru Sırasında Engelleme: Kredi kartı dolandırıcılığının önlenmesi için, kredi kartı verilirken ilk aşama olan, müşteri hakkında yeterli
bilginin toplanması gerekiyor. Kredi kartı yolsuzluğunun sadece Türkiye
çapında olmadığı ve bir anlamda globalleştiği düşünülürse, başvuru esnasındaki suiistimal ve dolandırıcılığın engellenebilmesi için yurt içindeki
kuruluşların sunmuş oldukları verilerin yanında yurt dışı kuruluşlarla da
paylaşımı yoluna gidilmesi ve etkin bir kontrol ve iletişim sistemi kurulması gerekliliği ortaya çıkıyor. Halen kullanılan mevcut sistemler ile kabaca isim, adres, doğum tarihi gibi bilgiler üzerinden arama yaptırabiliyorlar.
Bilinçli veya bilinçsiz olarak bilgilerin yanlış girilmesi durumunda, müşteri bilgileri veri tabanında olmasına rağmen yokmuş gibi gözükebiliyor
ve bu da bankaların yanlış değerlendirme yapmasına neden oluyor. Kredi
kartı suiistimal ve dolandırıcılığının engellemenin en kolay olduğu an başvuru aşamasında etkin bir tarama, eşleştirme ve ilişkilendirme yapabilecek
alt yapının oluşturulması, suiistimal ve dolandırıcılıkların tespitini büyük
oranda mümkün kılıyor. Ayrıca, kredi kartının doğru kişiye ulaşıp ulaşmadığının kontrol edilmesi ve güvenilir ulaşım yollarının oluşturulması da
işlemler gerçekleşmeden olası suiistimal ve dolandırıcılıkların engellenmesini sağlıyor.
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2. Suiistimal ve Dolandırıcılığın İşlemler Sırasında Tespit Edilmesi: Çalıntı, kopyalama gibi üçüncü şahıslar tarafından yapılan suiistimal ve dolandırıcılıkların engellenmesi, ancak işlemler sırasında gerekli
denetimlerin yapılması ve işlemler gerçekleştikten sonra yapılacak ana-
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3. İşlemler Sonrası Analizlerle Suiistimal ve Dolandırıcılığın Engellenmesi: Bunun için işlemlerin günlük olarak kontrol edilmesi, şüpheli
görülen hallerde gerekli analizlerin yapılması ve önlemlerin alınması gerekiyor. Erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, etkin iletişim ağı ve kontrol
sistemlerinin tesisi de büyük yarar sağlar.
BDDK yapmış olduğu açıklamada Mayıs 2008 itibariyle Türkiye’de 1
milyon 564 bin POS cihazı yer aldığını, bu cihazların ortalama maliyetinin
250 dolar olduğunu, toplam maliyetin ise yaklaşık 380 milyon doları bulduğunu belirtmiştir. Toplam kredi kartı sayısı da 39 milyon 622 bin. 2007
yılında POS makinesi kullananlara ilişkin 718 bin 304 işyerinin kimlik
bilgisi kaydı bulunuyor.
Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı, denetimlerinde bazı mükelleflerin kredi kartlarını mal ve hizmet alışverişi dışındaki amaçlar içinde kullanıldığı
tespit edildiği, idarenin yalnızca mal ve hizmet alışverişİ yapılması maksadıyla verilen POS cihazlarının, bu amaç dışında kullanıldığının tespit
edilmesi halinde uygunsuz işlem yapanların vergi ve cezalardan dolayı
ekonomik sıkıntılara düşeceği uyarısında bulundu.
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu (BDDK), POS cihazı
kullanılan işletmelerde kredi kartı kullanımını yeniden düzenledi. Hazırlanan tebliğe göre bankalar dolandırıcılık, hile gibi her türlü suiistimalin
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lizlerle mümkün oluyor. Suiistimal ve dolandırıcılıkların engellenebilmesi
için bankanın müşterisini çok iyi tanıması bir zorunluluk haline geliyor.
Bunun için başvuru esnasında ve başvuru sonrası müşteri profilinin sürekli olarak gözden geçirilmesi, müşterinin yapmış olduğu harcamaların
limitlerinin tespit edilmesi, genelde ne tarz harcamalarda kredi kartı kullandığı, nerelerde harcama yaptığı gibi müşteri profilinin içine giren özelliklerin belirlenmesi büyük önem taşıyor. Harcamaların müşteri profili dışında gerçekleşmesi durumunda ise onay öncesi mutabakat sağlanması ve
harcamalar üzerinde işlemler sonrası da analizler yapılması suiistimal ve
dolandırıcılıkları önleyebiliyor. Çalıntı kart veya kart kopyalama, kişisel
bilgilerin çalınması gibi yollarla yapılan suiistimal ve dolandırıcılıkların
engellenmesi ancak bu sayede mümkün olabiliyor. Bunun için bankaların
etkin bir kontrol sistemi kurması gerekiyor.
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önüne geçmek için önleyici tedbir alacak. Bu durumu hem bireysel hem de
kurumsal müşterisinin hesap hareketlerinde günlük ani artışları izleyerek
tespit edecek. Özellikle, bakkal, market, akaryakıt istasyonu, büfe, mağaza
gibi işletmelerde alışveriş yapmadan nakit para çekilmesini önlemek için
ek tedbir alacak. Gerektiğinde üye işyerinin Pos cihazını iptal etme yoluna
gidecek. (Yılmaz, 2009, 2-3)
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4.2. Kredi Kartı Kullanıcıları Tarafından Dikkat Edilmesi Gerekenler (Başkaya ve Dokurer, 2009, 37)
1. Öncelikle sahip olduğunuz kredi kartını alır almaz şifresini değiştiriniz.
2. Değiştirdiğiniz şifre aritmetik olarak artan veya aynı sayılardan oluşan rakamlar yerine kendinizin kolayca tahmin edileceği bir numara olmalıdır.
3. Kart şifrenizi cüzdanınızda veya kart üzerinde herhangi bir yere kesinlikle yazmayınız.
4. Kart şifrenizi üzerindeki kart numarasını kesinlikle kimseye söylemeyiniz ve göstermeyiniz. Aksi halde kredi kartı bilgilerinizin başka yerlerde başka insanlar tarafından alış verişlerde kullanılması muhtemeldir.
5. Alış veriş yaparken kredi kartınızı POS cihazından farklı bir cihaza
okutturup okutturulmadığına dikkat ediniz, şüphelendiğiniz durumlarda
hemen en yakın polis birimine haber veriniz.
6. Bankadan yaptığınız alışverişleri gösteren hesap cetvelini dikkatlice
kontrol ediniz. Yapmadığınız alış verişlerde bankaya müracaat ederek olayı bildiriniz ve bu paranın hesabınızdan düşülmesine müsaade etmeyiniz.
7. İnternet üzerinden sıkça alış veriş yapıyorsanız bankadan gönderilen hesap cetvelini dikkatlice kontrol ediniz, sizin kredi kartı bilgilerinizi
verdiğiniz sayfa yöneticileri tarafından bu bilgileriniz başka alış verişlerde
kullanılabilir.
8. İnternet ortamında alış veriş yaparken bu sitelerin güvenlikli olduğundan emin olunuz. İnternet üzerinden abone yapan ve hizmet veren
sayfalardan çok yüksek bir güvenlik sistemi olmadan kesinlikle alış veriş
yapmayınız.
9. Tüccar antlaşmanızın şartlarına uymanız gerekmektedir. Pek çok
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5. SONUÇ
Günümüzde üzerinde kredi kartı bulundurması gereken, gerekmeyen,
taşıdığı kredi kartının asgari tutarını ödeyecek gücü olan, olmayan kısacası
ilgili ilgisiz birçok kişi banka kartı ve özellikle kredi kartı kullanması, ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan bir kesim için bir tür cankurtaran sayılan
bu tür kartların kullanımının artması suç isleme eğiliminde olanlar için
yeni ve karlı bir kazanç kapısı olarak görülmektedir. Kullanımı ile beraber
suça konu olma sayısı da artan bu kartlar ile islenen suç türlerine her gün
bir yenisi eklenmektedir.
Kredi kartlarının sahiplerinin bu kartı kullanımlarında yeterli dikkat
ve özeni göstermemeleri bu kartların kötü niyetli kişilerin ellerine geçmesine ve mağduriyetlere yol açmaktadır. Özellikle yapılan alışveriş veya
alınan hizmetten sonunda bedelini ödemek için kredi kartının ilgili kişilere
ibrazından sonra bu kartın bir cihazdan geçirilerek şifre bandının okunup
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ticaret antlaşması kredi kartı sahiplerinden alınmış imzalı orijinal yetkilendirme temin etmenizi gerektirir. Bu imzalı belge, müşterinizin sizin ücretlerinizi zora sokması halinde size destek olacaktır.
10. Yapılması gereken en doğru uygulama kredi kartı numaralarını şifrelemektir.
Bu uygulama, PCI kılavuz ilkeleri kapsamında zorunlu bir şarttır.
11. Özellikle CNP işlemleri kullanıyorsanız, tekrarlanan ödeme süresini bir yıldan
uzun olmayacak şekilde sınırlayın. (OWAPS Türkiye, E-Ticaret Ödemesi Yapma, 2009, 4)
12. Antlaşma sona erdiği anda kredi kartı bilgilerini silin.
13. Bankacılık ve bu tür finans işlemlerini internet üzerinden yaparken
bankanın gerekli güvenlik yazılımlarını kullanıp kullanmadığına dikkat
ediniz güvenlik yazılımı kullanmayan sitelerden alış veriş yapmayınız ve
bankacılık işlemlerini kullanmayınız.
14. İnternet ve telefon bankacılığı sistemlerini kullanırken telefon konuşmanızın dinlenebileceği ortamları kesinlikle kullanmayınız. Şüphelendiğiniz bir durum karşısında hemen banka yetkilileri ve polisle irtibat kurarak gerekli kontrolleri yaptırınız.
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bir kopyasının alınması ve başka bos kartlara bu kartın bilgilerinin aktarılması suretiyle oluşturulan sahte kartların kullanılarak haksız menfaat elde
edilmesi günümüzde en çok karşılaşılan yöntemdir. Kredi kartı hilelerinde
başvurulan pek çok yöntem bulunmaktadır.
Kredi kartı hilelerine başvuran kişiler için gerek VUK’nda gerekse
TCK’da cezai müeyyideler bulunmaktadır. VUK’nda bulunan hükümlere makalemizde ayrtıntılı olarak yer verilmiştir. TCK’nın birinci ve ikinci
bentlerinde ise birbirinden farklı iki suça yer verilmiştir. Birinci bentte hakiki bir banka veya kredi kartının ele geçirilerek kullanılması suçu düzenlenmiştir. Suçun oluşumu için ilk olarak kartın, sahibinin veya kendisine
verilmesi gereken kişinin rızası dışında kullanılması gerekir. İkinci bentte
yer alan hükümde ise sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan
banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlanması suçu düzenlenmiştir. 245. maddenin 1. bendine aykırılığın cezası, üç yıldan altı
yıla kadar hapis ve adli para cezası, 2. bendine aykırılığın cezası ise dört
yıldan yedi yıla kadar hapis şeklinde düzenlenmiştir.
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BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI
Ömer GEZER*
Bilgehan ÇİÇEK**

B. KİRALAMA İŞLEMLERİNDE VERGİ:
KDVK’nın 1’inci maddesinde “Türkiye’de yapılan aşağıdaki işlemler
katma değer vergisine tabidir” denilmekte olup, bu maddenin 3’üncü fıkrasının f bendinde, “Türkiye’de yapılan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci

* Vergi Denetmeni
** Vergi Denetmen Yardımcısı
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A. GİRİŞ:
İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp, aktife kaydedilen bir otomobil
ile kiralanan otomobil arasında, kiralama lehine çok sayıda avantaj vardır.
Yaşanılan ekonomik krizler, işletme sahiplerinin ellerindeki fonları daha
dikkatli kullanarak, tasarruf tedbirlerini en üst düzeye çıkarmalarına sebep
olmuştur. Bu tedbirlerden biri de şirketin, ihtiyaç duyduğu araçları kiralamasıdır. Çünkü işletmeler kasalarında yer alan fonları daha fazla verim alacakları faaliyet alanlarına yönlendirerek karlarını arttırma yoluna gitmek
isteyeceklerdir. Günümüzde özellikle işletmelerin araç satın almak yerine
kiralamayı tercih etmesinde satın almada; satın alınan binek otomobil için
kıst amortisman uygulanması, yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılamaması ve ödenen MTV’nin gider olarak yazılamaması etkili olmaktadır.
Bunun yanı sıra kiralamanın tercih sebepleri arasında ise yüklü miktardaki
fonun katma değeri daha düşük bir alana aktarılmaması, kira ile birlikte
ödenen KDV’nin indirim konusu yapılabilmesi, kiralama bedelinin tamamının gider yazılabilmesi ve kira ödenirken stopaj uygulanmıyor olması
sayılabilir. Kiralama olayında, ihtiyaç duyulan araçlar; kiralama şirketleri
dahil, vergi mükelleflerinden veya şirket ortaklarından ya da şirket personeli gibi özel şahıslardan kiralanabilmektedir.
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maddesinde1 sayılan mal ve hakların kiralanması işlemlerinin katma değer
vergisine tabi olduğu” belirtilmiş; aynı kanunun 4. maddesinde ise hizmetin tanımı yapılmıştır buna göre; “ Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller
ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt
etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir.” 6’ıncı maddesinde ise İşlemlerin
Türkiye’de Yapılması açıklanmış olup; “hizmetin Türkiye’de yapılmasının
veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasının, işlemin Türkiye’de yapılması anlamına geldiği” ifade edilmiştir. Buna göre Gelir Vergisi kanunun
70/8 maddesinde sayılan “Motorlu nakli ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri” kiralanması işlemleri
KDV’nin konusuna girmektedir.
KDVK 8’inci maddesinin 1-h hükmüyle GVK 70’inci maddesinin
8. bendinde belirtilen “Motorlu nakli ve cer vasıtaları, her türlü motorlu
araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri” kiraya verenleri KDV’nin
mükellefi yaparken, 9’uncu maddesiyle de mükellefin Türkiye içinde
ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması
hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde, Maliye Bakanlığı’na, vergi
alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf
olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilme yetkisi vermektedir.
Araç kiralamalarında vergisel açıdan önem arz eden bir diğer konu da,
GVK’nın 94’üncü maddesinin 5-a bendine göre, 70’inci maddede yazılı
mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %20 vergi tevkifatı yapılacağıdır.
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C. KİRALAMA İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK:
Kiralama İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması, 30 sayılı KDV Genel
Tebiliği’nde (Maliye Bakanlığı, 1988) yer almaktadır. Buna göre Katma
Değer Vergisi Kanununun; 1’inci maddesinin 3/f bendinde, Gelir Vergisi
Kanununun 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi
1 Bu maddede “Motorlu nakli ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat
ile bunların eklentileri” ifade edilerek söz konusu araçların kiraya verilmesinden elde edilen kazancın gayrimenkul sermaye iradı olduğu belirtilmiştir.
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D. VERGİ TEVKİFATI:
GVK’nın 94’üncü maddesinde “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî
kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım
fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve
serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı
esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri2
(avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada,
istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmü yer almaktadır. Yine aynı kanunun 96’ıncı maddesinde
ise vergi tevkifatında uyulacak esaslara yer verilmiştir. Buna göre, “Vergi
tevkifatı, 94’üncü madde kapsama giren nakten veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu
durumunda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder. Vergi tevkifatı,
2 Bu maddenin 5-a bendinde 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %20 vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.
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işlemlerinin, verginin konusuna girdiği hüküm altına alınmıştır. Buna göre,
söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticari, sınai, zirai ve
serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa dahi katma
değer vergisine tabi olacaktır.
Bu kiralama işlemleri ile ilgili katma değer vergisi;
a) Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması,
b) Kiralayanın gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması,
şartlarının birlikte var olması halinde, kiralayan tarafından sorumlu
sıfatıyla beyan edilecektir. Bu kapsamdaki kiralamalarda kiraya verenler
tarafından beyanname verilmeyeceği tabiidir.
Kiraya verenlerin başka faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde katma
değer vergisi mükellefi olmaları halinde, sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacak, kiraya verenler, kiralama faaliyetleri ile ilgili katma değer
vergisinin diğer faaliyetleri ile birlikte genel esaslara göre beyan edeceklerdir.
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ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden yapılır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde
bu vergi, bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır.” Örneğin, personelinden aylık net 500 TL’ye
binek otomobil kiralayan şirket, vergi kesintisini bu rakamın brüt hali olan
625 TL üzerinden hesaplayacak ve bunun üzerinden 125 TL’lik kesinti yapacaktır. Yapılan bu kesinti şirket tarafından Muhtasar Beyannamede 041
kodu ile konu olacak ve GVK’nın 98’inci maddesine göre ertesi ayın yirmi
üçüncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirilecektir. Yapılan kiralamanın sözleşmeye
dayanması gerektiğinden sözleşme üzerinden damga vergisi hesaplanacağı
tabiidir.
GVK’nın 121. maddesinden Vergi Tevkifatının Mahsubu düzenlenmiştir. Bu maddenin ilk fıkrasında “Yıllık beyannamede gösterilen gelire dahil
kazanç ve iratlardan bu kanuna göre kesilmiş bulunan vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisinden mahsupedilir.” denilmektedir.
Kiraya verenin başka faaliyetlerinden dolayı beyana tabi gelirinin bulunması ve bu gelirler için beyanname vermesi halinde tevkif edilen bu vergi
GVK’nın 121. maddesi uyarınca beyanname üzerinden hesaplanan Gelir
Vergisinden mahsup edilir.
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E. KİRALAYANIN SORUMLULUĞU:
Binek otomobilin, araç kiralama faaliyetinde bulunan bir işletme tarafından değil de ticari kazanç yönünden mükellefiyeti bulunmayan gerçek
kişi tarafından kiraya verilmesi halinde elde edilen bu kazancın GMSİ olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Söz konusu kişi bahse konu kiralamayı
ticari bir organizasyon şeklinde yapmıyorsa, devamlılık unsuru ve mutad
faaliyet söz konusu değilse yıl içerisinde yapması gereken herhangi bir
işlem bulunmamaktadır. Vergi sorumlusu olarak gerekli işlemler yukarda
açıklandığı üzere kiracı şirket tarafından yapılacaktır. GVK’nın 86’ıncı
maddesine göre, gerçek kişinin bir yıl içerisinde elde ettiği tevkifata tabi
tutulan kazançların toplam brüt tutarı, GVK’nın 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmıyorsa�, bu tutar için
yıllık beyanname vermeyecektir, diğer gelirler için beyanname verilmesi
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F. ŞİRKETİN KENDİ PERSONELİNDEN ARAÇ KİRALAMASI:
Sermaye şirketleri üst düzey personellerine araç tahsisi sağlamaktadır. Bu durum uygulamada üç şekilde yer almaktadır. Bunlardan birincisi,
şirketin kendi aktifinde bulunan aracı personelinin kullanımına sunması;
ikincisi, personele ait aracın şirket tarafından kiralanması ve sonuncusu ise
bir araç kiralama şirketinden araç kiralanmasıdır. Özellikle ekonomik kriz
dönemlerinde ikinci yol tercih edilerek maliyetlerin azaltılması ve ödemede kolaylık sağlanması gibi amaçlar güdülmektedir. Çünkü araç kiralama
şirketlerinden yapılan araç kiralamalarında ödemelerde meydana gelecek
gecikmelerde vade farkı uygulanmaktadır.
Şirketin kendi personelinden yani vergi mükellefiyeti bulunmayan şahıslardan yapılan binek otomobil kiralama işlemleri, KDV Kanunu’nun
1/3-f maddesine göre KDV’nin konusuna girmektedir. İlke olarak gerçek
şahısların bu kiralama işlemleri nedeniyle KDV mükellefiyeti tesis ettirmeleri ve kira bedelleri üzerinden KDV hesaplayarak beyan etmeleri gerekmektedir. Ancak, Maliye Bakanlığı, KDV Kanunu’nun 9. maddesinin
verdiği yetkiye dayanarak yayımladığı 30 Seri No.lu KDV Genel Tebliği (2) ile sadece bu tür kiralama işlemleri nedeniyle KDV mükellefi olacak şahısların bazı formalitelerle uğraşmamaları amacıyla, kiralamaya
ait KDV’nin kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesini, kiraya
verenin ise bu kiralama nedeniyle KDV mükellefiyeti tesis ettirmemesini
uygun görmüştür.
Şirket personeline ait aracı kiralaması halinde bu işleme KDV uygulayacak, uygulanan KDV’yi 2 nolu KDV beyannamesinde beyan edecek
ve 1 nolu KDV beyannamesinde de indirime konu edecektir. 49 seri no.lu
KDV Genel Tebliği’ne (Maliye Bakanlığı, 1995) göre, KDVK’nın 29 ve
34’üncü maddeleri gereğince, mükellefler yaptıkları vergiye tabi işlemler
üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, faaliyetlerine ilişkin olarak yüklendikleri katma değer vergisini indirebilmektedirler. Aynı Kanu-
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halinde ise toplama yapılmayacak elde edilen gayrimenkul sermaye iradı
beyannameye dahil edilmeyecektir. Belirlenen bu haddin aşılması durumunda ise, kiraya verenin yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi veya
verdiği beyannameye GMSİ’nı dahil etmesi gerekmektedir.
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nun 9’uncu maddesi gereğince de sorumlu sıfatıyla ödenen Katma Değer
Vergisinin, 2 nolu Katma Değer Vergisi Beyannamesine dayanılarak 1 nolu
KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
Şirketin kendi personelinden araç kiralaması için yapılan sözleşmenin belli bir parayı ihtiva etmesi durumunda, sözleşme süresine göre kira
bedeli üzerinden binde 1,65 oranında3 damga vergisinin de hesaplanması
gerekmektedir.
Sorumlu sıfatıyla beyanın hiç yapılmadığının veya eksik yapıldığının
tespiti üzerine bu vergilerin ikmalen veya re’sen tarh edilmesi halinde de
tarh edilen vergi aslı 49 seri No.lu KDV Genel Teliği’ne göre, indirim konusu yapılabilecektir. İndirim, ikmalen veya re’sen tarh edilen vergi aslının
vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçekleştiği takvim yılı aşılmaması şartıyla kanuni defterlere kaydedildiği dönemde, 1 numaralı katma değer
vergisi beyannamesi ile yapılacaktır. 25.07.2007 tarih ve 176200-ÖZ/5316357 sayılı özelgeye göre; şirketin vergi mükellefi olmayan şahıstan kiralayacağı, herhangi bir ticari işletmeye dahil olmayan taşıt için yapacağı
ödemelerin tamamı üzerinden (nakden veya hesaben) ödemenin yapıldığı
sırada 193 Sayılı GVK’nın 94/5-a maddesine istinaden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup, şirket tarafından kiralama yoluyla edinilen
araçlara ilişkin şirkete ait olan giderlerin Gelir Vergisi Kanununun 40/5
maddesine göre kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması
mümkün bulunmaktadır. Ayrıca aracı kiraya verenin vergi mükellefi olması halinde, aldığı kira bedeli için şirket adına fatura düzenlenmesi, aracı
kiraya verenin vergi mükellefi olmaması halinde ise, şirket tarafından gider
pusulası4 düzenlenmesi gerekmektedir.
Örneğin, ALKAN Ltd. Şti. vergi mükellefi olmayan bir kişiden şirket
müdürünün kullanımı için araç kiralamıştır. Bu kiralama işleminin şirketin
düzenleyeceği gider pusulasında gösteriliş şekli ve bu işlemin şirket yasal
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3 Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablo I/A-2’ye göre.
4 Birinci ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa; yaptırdıkları
işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana
imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir.
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defterlerindeki kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. Ancak bu kayıtta yer alan
stopaj için, kiralama işleminin mutlaka sözleşmeye dayandırılması gerekmektedir. Damga Vergisi ihmal edilmiştir.
X Ayı Araç Kirası (brüt) : 1.000,00 TL
KDV % 18
: 180,00 TL
Toplam
: 1.180,00 TL

G.V. Stopajı
: 200,00 TL
KDV
: 180,00 TL
Ödenecek Tutar : 800,00 TL

/
1.000,00
180,00
100 / 102
360 Öd. Vergi
360.01 Sorumlu Sıfatıyla KDV 180,00
360.02 GV Stopaj
200,00

800,00
380,00

G. ARAÇ KİRALAMALARINDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DURUMU:
Kiralamayı yapan şirketin kurumlar vergisi mükellefi olduğu ve kiralama işleminin şirket ortağından yapıldığı durumlarda, KVK’nm 13’üncü
maddesinde düzenlenen “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç
Dağıtımı” müessesesinin dikkate alınması gerekir. Yapılan kiralamalarda,
kira bedelinin emsaline göre düşük veya yüksek olmaması gerekir. Çünkü
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında “Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit
ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında
bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri,
kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi,
ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.” hükmü yer
almaktadır. Aynı maddenin 2’inci fıkrası ilişkili kişiyi, 3’üncü fıkrası ise
emsallere uygunluk ilkesini tanımlamaktadır. Buna göre,
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İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının
ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu
altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ortakların
eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil
yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır. Kazancın elde
edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme
kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı
ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır.
Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet
alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir
ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder. Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat
veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat
edici kâğıtlar olarak saklanması zorunludur.
Aynı maddenin 6. bendinde ise; “Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar
Vergisi kanunlarının uygulamasında, bu maddedeki şartların gerçekleştiği
hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar
ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh
edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır.” denilmektedir.
KVK’nın 11’inci maddesi (1/1-c)’nde ise emsallere uygunluk ilkesine
aykırı davranışlar sonucunda yapılan, yani transfer fiyatlandırması yoluyla
örtülü olarak dağıtılan kazançlar, kurum kazancının tespitinde kabul edilmeyen indirimler arasında sayılmıştır.
Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki düzenlemeye paralel olarak 5615 Sayılı Kanun5 ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41. maddesine ekleme yapılmıştır. GVK 41/5’e göre,
5 5615 sayılı kanunun 3’üncü maddesiyle eklenen bent Yürürlük; 1/1/2007 tarihinden
geçerli olmak üzere 04.04.2007
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H. KİRALANAN BİNEK OTOMOBİLLERİN GİDERLERİ VE
BU GİDERLERLE İLGİLİ OLARAK YÜKLENİLEN KDV:
KVK’nın 6’ıncı maddesinin b fıkrasına göre; safî kurum kazancının
tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri
uygulanır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinin 1/5 bendine göre
ise, “kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan
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“Bu fıkranın 1 ilâ 4 numaralı bentlerinde yazılı olan işlemler hariç olmak üzere, teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine
aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet
alım ya da satımında bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme
aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır.
Teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy
ve kayın hısımları ile doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketler, bu
şirketlerin ortakları, bu şirketlerin idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer şirketler ilişkili kişi sayılır.
Bu bent uygulamasında, imalat ve inşaat, kiralama ve kiraya verme,
ödünç para alınması veya verilmesi, ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri
gerektiren işlemler, her hâl ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı
olarak değerlendirilir.
İşletmeden çekilmiş sayılan farklar, ilişkili kişi tarafından beyan edilmiş gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınmış ise
ilişkili kişinin vergilendirme işlemleri buna göre düzeltilir. İlişkili kişiler ve
bu kişilerle yapılan işlemler hakkında bu maddede yer almayan hususlar
bakımından, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13’üncü maddesi
hükmü uygulanır.”
Dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yapmış oldukları
araç kiralamalarında, kira bedelini gider yazmak istiyorlarsa, tespit edecekleri bedelin emsallere uygun olmasına özen göstermelidirler.
Ayrıca, bu tür kiralamalarda, bir sözleşme yapılarak sözleşmeye, kullanımdan doğan bakım-onarım giderleri ile akaryakıt giderlerinin kiracı
tarafından karşılanacağına ilişkin hüküm konulması uygun olacaktır.
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taşıtların giderleri” safi kazancın tespitinde indirilecek gider olarak kabul
edilmektedir. Ancak yapılan sözleşmede bu hususun açıkça belirtilmesi gerekir. Buna göre; kiralanan binek otomobillerin bakım, onarım, yakıt vb.
giderleri safi kazancın tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınacak,
bu giderler nedeniyle yüklenilen KDV, KDVK’nın 30/4’üncü maddesinin6
mefhum-u muhalifinden hareketle indirim konusu yapılabilecektir. Ancak
burada önem arz eden konu giderlerin işin niteliği ile illiyet bağının bulunmasıdır.
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I. KİRALANAN ARACIN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ:
Yukarıda bahsedildiği şekilde kiralanan araçların işin niteliğiyle ilgili
giderleri, şirket tarafından gider yazılabilecektir. Motorlu Taşıtlar Vergisinin 14’üncü maddesinde “Bu kanuna bağlı (I) ve (IV) sayılı tarifelerde
yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopter ile taşıt
kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar
vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.” denilmektedir. I sayılı tarifede “Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve benzerleri ile Motosikletler”, IV sayılı tarifede ise “Uçak ve Helikopterler”
yer almaktadır. Kiraya verinin faaliyet konusu binek otomobilin veya diğer
araçların kiralanması işlemi ise kiraya verilen araçlara ait MTV’i gelir kurumlar vergisinin tespitinde indirim konusu yapabilecektir. Kiraya verenin
faaliyet konusunun Motorlu Taşıtlar Vergisi kanununda sayılan I ve IV sayılı tarifede yer alan taşıtların kiralanması değilse kiraya verilen taşıtlara
ait Motorlu Araçlar Vergisi, cezalar ile gecikme zamları Gelir Kurumlar
vergisinin tespitinde matrahtan indirim konusu olarak dikkate alınamaz.
İşletme sahiplerinin kendi personelinden veya mükellef olmayan birinden
kiralama yapması durumunda, işleme ait Gelir Vergisi stopaj yolu ile ödenecektir. Eğer kiraya verenin beyana tabi gelirinin bulunması nedeniyle
beyanname vermesi gerekiyorsa, verilecek olan bu beyannamede Motorlu
Taşıtlar Vergisinin gider veya indirim olarak dikkate alınması söz konusu
değildir.
6 KDVK madde 30/4’e göre, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi indirilemez.

J. ARACIN ŞOFÖRÜYLE BİRLİKTE KİRALANMASI:
KDV mükelleflerinin, alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü hizmetlerine ait KDV uygulamasına ilişkin açıklamalara, 59 sayılı KDV Sirküleri’nde (23.06.2010
tarih ve KDVK-59/2010-7 sayılı sirküler ) yer verilmiştir. KDV Kanununun 9/1 maddesinde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla
vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma
konusunda Maliye Bakanlığı yetki sahibidir. Bu yetkiye dayanılarak, 96
Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.1) numaralı bölümünde, 1/12/2005
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV mükelleflerinin alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri
işgücü temin hizmetine ait KDV’nin %90 oranında tevkifata tabi tutularak
bunlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür.
Ayrıca, 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (2) numaralı bölümünde
de; 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum,
kuruluş ve işletmeler de 5/1/2006 tarihinden itibaren satın aldıkları işgücü
temin hizmetlerinde sorumluluk uygulaması kapsamına dâhil edilmişlerdir.
Buna göre, bütün KDV mükellefleri ile KDV mükellefi olsun olmasın
91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmeler, temin ettikleri işgücü hizmetlerinin bedeli üzerinden
hesaplanan KDV’nin % 90’ı oranında tevkifat uygulayacaklardır. Tevkifat
uygulamasında, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmeye ücretli
statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması ve hizmeti alanın sevk ve idaresi
altında çalıştırılabilmesi yeterlidir.
Örneğin, Aksu A.Ş., Beyaz Araç Kiralama Şirketi’nden şoförüyle birlikte araç kiralamaktadır. Her iki şirket söz konusu hizmetin verilmesi hususunda anlaşmıştır. Bu durumda şoför, Aksu A.Ş.’nin sevk ve idaresinde
çalışacağından, yapılan hizmet Beyaz Araç Kiralama Şirketi tarafından
Aksu A.Ş’ye fatura edilecek ve bu işleme ait KDV, Aksu A.Ş. 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
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olarak ödenen bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden tevkifat yapılabilecektir. Eğer düzenlenen faturada ayrıştırma yapılamıyorsa kiracının toplam bedel üzerinden %90 oranında tevkifat yapması gerekecektir.
Burada şoförün filo şirketinin kendi bordrolu çalışanı olup olmadığına
bakılmaksızın, hizmete ait bedel üzerinden Hesaplanan KDV tevkifata tabi
tutulacaktır. Ayrıca aracın filo şirketinden temin edilmesinin yanında, eğer
şoför Aksu A.Ş.’nin doğrudan kişisel başvurular üzerine anlaşmaya vardığı
kişilerden (aralarında ücret akdi bulunmayanlardan) seçilmişse, bu kişiye
yapılacak ödemelerde de tevkifat uygulanmayacaktır.
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K. KAMU KURUMLARININ ARAÇ KİRALAMALARI:
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen muktezaya(28/12/2005 tarih ve KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.09.9255 sayılı
mukteza ) göre, faaliyet konuları arasında şoförü ile birlikte araç kiralama
işi de bulunan şirketin, yapılan ihalelerle kamu kuruluşlarına şoförü ile birlikte araç kiralama hizmeti 91 ve 96 seri No.lu KDV Genel Tebliğleri kapsamına girmediğinden tevkifata tabi olmayacaktır. Çünkü tevkifatın söz
konusu olabilmesi için, kiracının KDV mükellefi olması gerekmektedir.

172

L. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ARAÇ KİRALAMASI
3065 sayılı KDV Kanunu’nun 1/1.maddesinde, “Türkiye’de yapılan
ve ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu; 17/4-e maddesinde
“Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve tali
acenteler dahil sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine
ilişkin işlemleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 4’inci maddesinin l bendinde belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama işlemlerinin” katma
değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.
23 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 4’üncü bölümünde, sigorta acenta ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin
işlemlerinin yanı sıra başka işlemlerinin de bulunması halinde, söz konusu
bu işlemler dolayısıyla beyanname verileceği ve katma değer vergisi hesaplanacağı, ancak sigorta muamelelerine ilişkin işlemlerin beyana dahil
edilmeyeceği açıklamalarına yer verilmiştir.
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M. SONUÇ:
Araç kiralama şirketleri ile ticari bir işletmenin aktifine kayıtlı bulunan veya gerçek usulde vergilendirilen bir mükellefin, faaliyet konusu ile
ilgili binek otomobilinin kiralanması işlemleri, KDV Kanunu’nun 1/1 ve
4. maddeleri gereğince hizmet ifası kapsamında KDV’ye tabidir. Bu durumda kiraya veren binek otomobil sahibi mükellef tarafından kiracıya ki-
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KDV Kanunu’nun 58. maddesine göre, “Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi ile mükellefçe indirilebilecek KDV, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider
olarak kabul edilmez.” Bu durumda sigorta şirketleri KDV mükellefiyetleri olmadığı için, mal ve hizmet alışları için ödediği KDV’yi gider unsuru
olarak dikkate alabilmektedirler.
Ancak; gerek sigorta şirketleri ve gerekse acentelerin, mal ve hizmet alımıyla ilgili belgede yeralan KDV‘nin devlete intikalinden dolayı müteselsil sorumlulukları bulunmaktadır.( 20.09.2001 tarihli ve
B.07.0.GEL.0.52/5211-192-49864 sayılı özelge ) 84 sıra No.lu KDV Genel
Tebliği’nde mal teslimlerinde alım-satıma taraf olanların, hizmet ifalarında
hizmetten yararlananların, bu safhadaki işlem bedeli üzerinden hesaplanan
KDV ile sınırlı olmak üzere, Hazine’ye intikal etmeyen KDV’den Vergi
Usul Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde müteselsilen sorumlu olacakları belirtilmiştir.
Sigorta şirketlerinin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde KDV
mükellefiyeti bulunmayan kendi ortakları ile üçüncü şahıslardan binek
otomobili kiralamaları halinde, kiralama işlemine ait KDV’nin kim tarafından beyan edileceği konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır. 30 Seri
No.lu KDV Genel Tebliği’nde yapılan açıklamalara göre, sorumlu sıfatıyla
KDV beyanı, kiraya verenin gerçek usulde KDV mükellefi olmaması ve
kiracının da gerçek usulde KDV mükellefi olması koşullarına bağlanmıştır.
Buna göre, hem binek otomobili kiralayanların hem de kiracıların gerçek
usulde KDV mükellefiyetlerinin bulunmaması durumunda, sorumlu sıfatıyla KDV beyanı söz konusu olmamaktadır. Bu durumda araç sahiplerinin
mükellefiyet tesis ettirerek kiralamaya ait KDV’yi kendilerinin beyan etmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.
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ralama bedeli üzerinden fatura düzenlenecek, genel oranda (% 18) KDV
hesaplanması ve beyan edilmesi gerekecektir. Kiracı mükellef ise, faturada
gösterilen yüklendiği KDV’nin tamamını indirim konusu yapacak, kira
bedelinin tamamını gider olarak yazacaktır. Ayrıca mükellef işinde kullanacağı aracı satın alması halinde aracın bakım, onarım, sigorta, kasko ve
benzeri işlemleri için ya ekstra zaman harcayacak yada personele ihtiyacı
olacaktır, kiralama durumunda ise bu yükümlülüklerin tamamı kiraya verenin üzerinde olacaktır.
Bazı işletmelerde ise maliyetlerin azaltılması ve ödemede kolaylık
sağlanması gibi amaçlar nedeniyle, şirket kendi personeline ait aracını kiralayarak personelinden hem daha uygun bir kiralama yapmakta hemde
personeline ücret harici bir gelir sağlamaktadır. Bu durumda ise, şirket araç
sahibi personeline ödediği kiranın tamamını hesaplarına gider yazabilecek,
ayrıca ödediği kira üzerinden GVK 94/5-a bendi uyarınca yüzde 20 stopaj
(vergi kesintisi) yapacak, sorumlu sıfatıyla % 18 KDV ödeyecek ve aynı
KDV’yi de indirim konusu yapacaktır.( 30 Seri No.lu KDV Tebliği )
KDV Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan “Vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin ve diğer kişilerin karşılıksız
yararlandırılması hizmet sayılmaktadır” hükmü nedeniyle, bir şirkete ait
binek otomobilin ücrete tabi olmadan, yani karşılıksız olarak başka şirketlere kullandırılması vergilendirmeye engel olmayacaktır. Çünkü KDV’nin
amacı mal ve hizmet ifalarının vergilendirilmesidir. Bu ifa karşılıksız da
olsa, KDV Kanunu’nun 5 ve 27’inci maddelerine göre emsal bedel üzerinden KDV hesaplanacak ve ilgili dönemde beyan edilecektir.
Kiralanan aracın şoför ile birlikte kiralanması halinde karşı tarafın düzenleyeceği faturaya göre KDV tevkifatı gerekli olmaktadır. Kiraya veren
tarafından düzenlenen faturada şoför ve araca ait bedeller ayrıştırılmışsa,
şoföre ait bedel üzerinden işgücü temini nedeniyle karşı tarafa ödenmesi
gereken KDV’nin %90’ının tevkif edilmesi gerekmektedir. Düzenlenen
faturada ayrıştırma yapılmamışsa ve yapılması da mümkün değilse faturada yer alan KDV’nin %90’nın , 91, 96 ve 97 seri nolu KDV GT ile 59
numaralı KDV sirkülerinde yapılan açıklamalar uyarınca tevkif edilmesi
gerekmektedir. Bu durum tevkifata tabi olmayan araç kiralamalarında da
tevkifat uygulanması anlamına gelmektedir.
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Kiralama işlemleri ile ilgili katma değer vergisi; Kiraya verenin başka
faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin
bulunmaması ve kiralayanın gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi
olması şartlarının birlikte var olması halinde, kiralayan şirket tarafından
sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir. Ancak
bu beyanname her ay değil, kira ödemesinin yapıldığı dönemlerde verilecektir.
Yapılan açıklamalar çerçevesinde işletmelerin ihtiyaç duydukları binek
otomobilleri ve benzeri araçları satın almaları ile kiralamaları arasındaki farkları bir tablo halinde gösterirsek, araç kiralamanın avantajlı olduğu
daha net görülebilecektir.

Eldeki Fon

Araç için kullanılır.

Kıst amortisman olarak
ayrılır.
Yüklenilen KDV İndirilemez.
Ödenen Bedel

Ödenen MTV

Gider yazılamaz.

Tamir – Bakım Gider Yazılabilir.
Onarım
Sigorta - Kasko

Gider Yazılabilir.

Elden çıkarma

Satış Bedeli ≥ Birikmiş
amortisman tutarına göre
Vergi ödenir

Kiralamada
Farklı alanlara
yönlendirilir.
Tamamı gider yazılır.
İndirilebilir.
Eğer işi sadece araç
kiralama ise kiralayan
ödediği MTV’yi gider
yazabilir.
Sözleşmeye göre kiracı
veya kiraya veren öder
ve gider yazabilir.
Sözleşmeye göre kiracı
veya kiraya veren öder
ve gider yazabilir.
—

Mayıs - Haziran 2011

Satın Almada

175

Mayıs - Haziran 2011

MALİ

ÇÖZÜM

176

KAYNAKÇA
59 sayılı KDV Sirküleri 23.06.2010 tarih ve KDVK-59/2010-7 sayılı
sirküler
Ceyhan, Murat. Limited Veya Anonim Şirketin Bordrolu Personelinin Aracını Kiralaması Durumunda Vergilendirmenin Esasları. [y.y.]:
[yayl.y.]
Fırat, Ahmet – Tatar, Kemal (25.11.2009). Vergi Mükellefi Olmayan
Şahıslardan Araç Kiralanmasının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu. [y.y.] : [yayl.y.]
http://www.alomaliye.com “Vergi Mükellefi Olmayan Şahıstan Araç
Kiralama” [erişim tarihi: 10.10.2008]
Karaman, Fazıl (27.11.2009). “Sigorta Şirketleri ve Aracılarının
KDV’de Müteselsil Sorumluluğu” sigorta gazetesi
KDVK-59/2010-7 sayılı sirküler (23.06.2010).
Kızılot, Şükrü “Satın Alma ve Kiralama Arasındaki Farklar” [çevrimiçi erişim : www.hurriyet.com.tr]
Maliye Bakanlığı (16.12.1988). 30 Seri No.lu KDV Genel Tebliği.
Ankara : Resmi Gazete (20021 sayılı)
Maliye Bakanlığı (20.07.1995). 49 Seri No.lu KDV Genel Tebliği.
Ankara : Resmi Gazete (22349 sayılı)
T.C. Yasalar (02.11.1984). 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu.
Ankara : Resmi Gazete (18563 sayılı)
T.C. Yasalar (06.01.1961). 193sayılı Gelir Vergisi Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (10700 sayılı)
T.C. Yasalar (11.07.1964). 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (11751 sayılı)
T.C. yasalar (21.06.2006). 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu.
Ankara : Resmi Gazete (26205 sayılı)
Turan, Süleyman. Kiralanma İşlemlerinde Katma Değer Vergisi
Uygulaması. [y.y.] : [yayl.y.]

MALİ

ÇÖZÜM

DÖVİZ KURU RİSKİNİ AZALTMANIN EN ETKİN YOLU FORWARD İŞLEMLERİ

I- GİRİŞ
Bir ekonomide, ekonomik birimlerin yatırım kararları alırken ve ticari
faaliyetlerini sürdürürken karşı karşıya kaldıkları en büyük risk geleceği
doğru tahmin edebilmektir. Özellikle İhracat ya da ithalat yapan firmalar,
döviz kuru üzerinde oluşan spekülasyon ve dalgalanmaları çok dikkatli
şekilde takip etmek zorundadırlar. Bu konuda firmaların aldıkları pozisyonların tersi şekilde oluşabilecek kimi olumsuzluklar, firmalara büyük
mali zararlar verebilmektedir. Bu şekilde döviz kuru üzerinden oluşabilecek zararları önlemek ya da en aza indirmek amacıyla yapılan işlemlerin
yer aldığı piyasalara vadeli ya da diğer adıyla türev piyasalar adı verilmektedir. Bu piyasalar forward, future, options ve swap işlemlerinin tümünü
içermektedir. Döviz kuru riskinin önlemek adına bunlardan en önemlisi
ise “forward işlemlerdir”.
Forward terimi, kelime anlamıyla, bir şeyi ileri atmak, ileriye göndermek olarak ifade edilebilir. Bu ifadenin dış ticaretteki karşılığı ise, “farklı
döviz ve para birimlerinin ileri bir tarihte, bugünden belirlenen kurlar ve
pariteler üzerinden değiştirilmesi, alınıp satılmasını sağlayan bir dış ticaret sözleşmesi” olarak belirtilebilir. Özellikle, 2001 ekonomik krizinden
sonra Merkez Bankası tarafından uygulanmaya konan dalgalı kur sisteminin getirdiği olumsuzluklar için oldukça yararlı bir yöntemdir. Kriz öncesi
uygulanan sabit kur sistemi ve kur çıpası modeli, kriz sonrasında geçerliliğini yitirince, dış ticaretle ilgili olanları daha dikkatli olmaya zorlayan
ve hatta tedirginliğe yönelten dalgalı kur rejimi uygulamasına geçilmiştir.
Bu gelişme forward işlemlerinin önemini daha da arttırmıştır. İhracat ve
ithalat işlemlerinde dalgalı kur riski nedeniyle firmalar forward işlemleri
ve uygulamalarına yönelmektedirler.
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Bu yazımızda söz konusu türev piyasa ürünlerinden birini oluşturan
forward işlemlerinin özelliğinden ve döviz kuru riskini azaltmada ne şekilde kullanılabileceğinden bahsedeceğiz.

178

II- KUR RİSKİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ
İngiltere’de sanayi devriminin gerçekleşmesi ile iç piyasa taleplerini
aşan ölçülerde gerçekleşen üretim ve bu üretimin dünya pazarlarına çıkması gerekliliği, bu doğrultuda bir iktisat teorisinin doğmasını gerekli kılmış
ve dış ticaretin bu ticarete katılan ülkelere ve genelde tüm dünya ekonomisine büyük faydalar sağlayacağı ifade edilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede
geliştirilen teoriler, ülkelerin hangi malların ticaretini yapacağı ve bu ticarette uygulanacak değişim oranının ne olacağı konusunda yoğunlaşmıştır.
Altın standardının (altın para, altın külçe) geçerli olduğu yıllarda bir ülke
parasının değerini, içerdiği altın miktarı belirlemekte ve sistem ülkelerin
ödemeler dengesinde otomatik denkleşme görevini görmekte idi. Bu tür
bir sistemde ülke paralarının değişim oranları büyük hareketler göstermemekte ve kur karar alıcılar için bir risk olarak ortaya çıkmamaktaydı. Daha
sonraları belli bir oranda altına bağlanan ABD doları dünya ekonomileri
içinde rezerv para konumuna geçti. Ancak, parasal sistemin hızla gelişen
ekonomilerin gereklerini karşılayamaması, ülkelerin teker teker sistemi
bozucu kararlar almalarına neden olmuş, çeşitli karar ve toplantılarla sürdürülmeye çalışılan ve son dönemi Bretton Woods olarak adlandırılan sabit kur sistemi 1972 yılında ortadan kalkmıştır. Bu tarihten itibaren ülke
paralarının değişim oranları piyasa koşulları altında, piyasa tarafından
belirlenmeye başlanmıştır. Teorik olarak kısa vadede sermaye hareketleri,
uzun vadede satın alma gücü paritesi tarafından belirlenen değişim oranları
(kur) yine bu tarihten itibaren büyük spekülatif hareketlere ve bu hareketi
önlemeye yönelik düzenleyici kararlara maruz kalmıştır. Bu tarihten sonra, özellikle dışa açık ekonomilerde, önemli bir maliyet unsuru olan döviz
kuru karar alıcı birimler tarafından mutlaka dikkate alınması gereken ve
üzerinde tahminler yapılmaya çalışan bir unsur haline gelmiştir. Benzer
şekilde; gerek dış ticaret firmaları, gerekse döviz pozisyonu taşıyan diğer
birimler kur hareketinden dolayı önemli riskler ile karşı karşıya kalmışlardır.
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III- KUR RİSKİNDEN KORUNMAK İÇİN FORWARD İŞLEMİ
Döviz kurlarında meydana gelen değişmeler işletmelerin varlıklarını,
kaynaklarını, gelirlerini, giderlerini kısacası tüm faaliyet sonuçlarını etkilemektedir. Hele ki dalgalı kur rejiminin geçerli olduğu ekonomilerde
döviz kurlarındaki sürekli dalgalanma işletmelerin karar alma noktasında
daha esnek olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede özellikle ithalatihracat işlemleri yoğun olan işletmeler açısından döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalardan kaynaklanan riskin minimize edilmesi büyük
önem taşımaktadır. Çünkü bir şirketin maruz kaldığı kur riskini iyi yönetememesi, şirketin nakit akışını olumsuz etkileyebilmekte ve şirketin piyasa
riski sonucu zarara uğraması, çalıştığı bankaya kredi riski olarak yansımaktadır. Bu nedenle, kur riski yönetimi şirketlerin kredibilitesini arttırmakta ve daha düşük maliyetle borçlanmalarına olanak sağlamaktadır. Kur
riski yönetiminde, şirketlerin türev ürünleri kullanması kur riskinin olumsuz etkilerinden korunabilmesi ve geleceğe dönük daha doğru fiyatlama
yapabilmesi açısından önemlidir.
Forward, bir para biriminin başka bir para birimine karşı önceden belirlenmiş vade ve kur üzerinden alım veya satımını düzenleyen bir anlaşmadır. En önemli avantajı, işlem vade ve miktarının ihtiyaca yönelik olarak
belirlenebilmesidir. Vadede taraflar, önceden belirlenen kur ve miktarda
yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.
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Döviz kuru, iki ülke paralarının birbiriyle değiştirilme oranını ifade eder.
Kurlar, ülkelerin reel gelir düzeylerine, ülkeler arası fiyat ve faiz oranı farklılıklarına göre oluşmaktadır. Kur riski, bir işletmenin bilançosunun aktifinde
ve pasifinde aynı tutarda ve cinste yabancı para bulunmaması nedeniyle zarar
uğraması durumudur. Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin
değişmesi olasılığı, kur riskinin doğmasına neden olmaktadır.
Yabancı para cinsinden aktifleri pasiflerinden daha fazla olan bir işletme açısından ulusal paranın yabancı paralar karşısında değer kazanması
zarar doğurucu niteliktedir. Tersine, eğer işletmenin yabancı para cinsinden pasifleri aktiflerinden daha fazla ise (yani açık pozisyonu varsa) ulusal
paranın yabancı paralar karşısında değer kazanması, işletmenin borçlarının
ulusal para cinsinden azalması nedeniyle kâr doğurucu niteliktedir.
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Forward işlemler ağırlıklı olarak kurumların ve yatırımcıların kur riskini yönetmeye yönelik kullandıkları vadeli bir işlemdir.
Özellikle 1980’li yıllar ve sonrasında forward işlem piyasaları artan
ihtiyaçlar doğrultusunda hem araç hem de işlem hacmi olarak büyük gelişmeler göstermişlerdir. Uygulamada, forward işlemler “outright” veya
“swap” şeklinde yapılabilmektedir. “Outright işlemler” vadede bir döviz satışı (alış) içerirken, “swap” işlemlerinde yine vadede bir döviz satış
(alış) olmasına karşın aynı işlemin spot piyasada bir karşılığı olmaktadır.
Forward işlem piyasalarında standart işlem vadeleri 1, 2, 3, 6 ve 12 ay olarak belirlenmiştir. Uluslararası geçerliliği yüksek olan belli başlı para birimlerinde 5 yıla kadar uzanan vadelerde de çok yaygın olmamakla birlikte
kotasyon bulmak mümkün olabilmektedir. Yine benzer şekilde bu vadeler
dışında kırık vade olarak adlandırılan dönemler içinde fiyat hesaplayıp
işlem yapmak mümkündür. Vadeli işlem fiyatları, spot fiyat kullanılarak
hesaplanan değerlerin (swap points) spot fiyatlara eklenmesi veya çıkarılması suretiyle bulunur.
Vadeli işlemlerde kotasyon veren banka bu tür bir işlem nedeni ile
hiçbir risk almamakta, vadeli olarak sattığı veya aldığı kıymetin karşılığı
olarak spot piyasada ters işlem yaparak riskten korunmakta ve tüm işlem
maliyetlerini ve faiz farklarını verdiği fiyata yansıtmaktadır.
Örneğin; dalgalı kur rejiminin uygulandığı ülkemizde ihraç ettiği malın bedelini üç ay sonra alacak olan bir ihracatçı, üç ay sonra kurların mevcut seviyesinin
altına düşmesi ihtimalini dikkate alarak gelecekteki nakit akımının TL karşılığını
bugünden belirlemek istemesi halinde elde edeceği dövizi 3 ay vadeli satabilir.
Bu durumda vadeli kur aşağıdaki şekilde belirlenir.
Piyasa koşulları;
Spot TL/USD Kuru; 1,6450 / 1,6500
3 ay vadeli TL Faizi: 4,9 / 5,4
3 ay vadeli USD faizi: 1,73 / 1,83
İhracatçı 3 ay sonra elde edeceği 1 milyon USD’yi vadeli satmak isterse, banka vereceği kotasyonu şu şekilde hesaplayacaktır. Banka % 1,83’ten
3 ay vadeli USD borçlanır. Borçlandığı bu miktarı spot piyasada 1,6450
TL ye çevirir ve bu tutarı % 4,9’dan 3 ay vadeli yatırır. Banka, borçlandığı
USD’ ye ödediği faiz ile yatırdığı TL’den elde ettiği faizi vereceği vadeli
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kotasyona yansıtır. Bankanın elde ettiği faiz ödediği faizden yüksek olduğu için bu farkı vadeli kura yansıtacak ve vadeli döviz alış fiyatı spot
fiyatın üzerinde olacaktır. Bu durumda 3 ay sonrası için bankanın vadeli
alış ve satış kotasyonları aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
                            
1,6450 * (4,9 – 1,83) * 90
Forward Fiyat =   --------------------------------------   = 0,0126
                                              36000
Vadeli Kur = 1,6450 + 0,0126 = 1,6576
Bulunan bu vadeli alış kuru bankanın başabaş fiyatıdır. Diğer bir deyişle banka bu kur üzerinden USD aldığı takdirde kar ya da zarar etmeyecektir. Doğal olarak banka bu tür bir işlemle kar etmeyi amaçladığından
müşterisine bulunan başabaş fiyatın altında bir fiyat verecektir.
Diğer yandan, üç ay vadeli USD satın almak isteyen bir ithalatçıya
bankanın vereceği vadeli fiyat aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
                          
1,6500 * (5,4 – 1,73) * 90
Forward Fiyat =   --------------------------------------   = 0,0151
                                              36000

IV- FORWARD SÖZLEŞMENİN TARAFLARA SAĞLADIĞI
AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
Forward işlemleri, öncelikle risklerini minimum kılmak isteyen taraflara, bu amaçlarını gerçekleştirme imkanı vermektedir. Bu sözleşmelerde
satıcı, satmak istediği malı veya hizmeti ileri bir tarihte satmayı garanti
altına almakta ve böylece fiyat riskinden korunmaktadır.
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Bu örnekte, banka, döviz pozisyonunu bozmamak amacıyla üç ay vade
ile TL borçlanıp, USD’ye yatırım yaptığından ve TL’nin faizi USD’nin
faizinden daha yüksek olduğundan, aradaki faiz farkını USD satışı yaptığı
müşterisine yansıtacaktır. Diğer bir deyişle bankanın üç ay vadeli USD
satış kuru spot satış fiyatının üzerinde olacaktır.
Vadeli işlemler bir yandan yukarıda bahsedildiği şekilde riskten koruma amaçlı kullanılırken diğer yandan sadece spekülatif amaçlı olarak da
yoğun şekilde kullanılmaktadır.
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Alıcı pozisyonunda bulunan taraf ise, ileri bir tarihte ihtiyacı olan mal
ve hizmeti, fiyat riskine karşı korunmuş bir şekilde satın alabilme garantisini elde etmektedir. Bu özelliğiyle forward sözleşmeler alıcı ve satıcı
açısından gelecekteki belirsizlikleri ortadan kaldırmakta ve taraflara geleceğe yönelik rasyonel planlar yapma imkanı tanımaktadır.
Forward işlemleri, kur riskinin kontrol edilmesi ve en azından belirli limitlerde tutulmasına olanak sağlar. Gerek ithalatçı gerekse ihracatçı, vadeli
ödeme veya tahsilat durumunda kur değerinin daha önceden belirlenmesi
sayesinde kurdaki dalgalanmaların olumsuz etkisinden korunur.
Forward işlemleri, nakit girişi ve karlılık oranında beklenmedik ama
aldatıcı dalgalanmaları önler, firmaların bu aldanmaya kanmayıp, spekülatif ve sanal olmayan doğru kar hedefleri oluşturmalarına yardımcı olur.
Forward işlemlerinin saydığımız avantajlarının yanı sıra birtakım dezavantajları da vardır. Öncelikle, forward sözleşme yapmak, bu sözleşmelerin
tabiatı gereği, sözleşmeyi yapanlar için bir risk üstlenmek demektir. Şöyle
ki; forward sözleşmeler, ayrı bir garanti mekanizması içermeyip güven
ağırlıklı işlemler olması dolayısıyla tarafları, karşı tarafın taahhüdünü yerine getirememesi veya sözleşmeye uymaması halinde çok büyük sayılabilecek zararlarla karşı karşıya bırakabilmektedir.
Forward sözleşmelerinde vadeden önce işlemin sona erdirilememesi taraflar için bir güvence mekanizması oluştururken, aynı zamanda tarafların
vadeden önce meydana gelecek olumsuz gelişmeleri fark etseler bile daha
büyük kayıplardan kurtulmalarına da engel olmaktadır.
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KAYNAKÇA
http://www.kobitek.com
http://www.tcmb.gov.tr
http://www.ekodialog.com
http://www.kobifinans.com.tr
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