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YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM
ŞİRKETLERDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Mustafa YAVUZ*

Öz
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerin esas sözleşme değişikliklerine ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlenmektedir. Anonim
şirketlerin anayasası olarak kabul edilen esas sözleşmelerde ne şekilde değişiklik yapılacağı hususu hem şirket tüzel kişiliği hem de yönetim kurulu
üyeleri ve pay sahipleri açısından önem arz etmektedir. Tüm tarafları değişiklik yapma konusunda bilgilendirmeyi hedefleyen bu çalışma, genel
ve özel esas sözleşme değişiklikleri olmak üzere iki temel başlık altında
hazırlanmış ve esas sözleşme değişikliklerinde takip edilecek aşamalar detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca, mevcut esas sözleşme hükümlerinin
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi hakkında bilgi verilmiştir.
1. GİRİŞ
Esas sözleşme, anonim şirketlerin temel düzenini ve yapısını oluşturan, şirketin sermayesini, iç ve dış ilişkileri ile pay sahiplerinin şirkete ve
birbirlerine karşı hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenleyen, şekle tabi,
katılıma açık çok taraflı bir sözleşmedir. Anonim şirketlerin kuruluşu ile
sona ermesi dahil olmak üzere bu süreçte gerçekleşebilecek tüm hukuki
hususlar esas sözleşme ile düzenlenir. Bu kapsamda, esas sözleşme içeriğinin alelacele değiştirilmesini engellemek amacıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda1 (YTTK) bir takım kurallar öngörülmüş ve pay sahipleri
yönünden bir anayasa işlevini haiz olan esas sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi özel şartlara bağlanmıştır (Öcal, 2007).
* Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi
1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 13.01.2011 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve
14.02.2011 tarihli, 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, birkaç hükmü dışında
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.
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Esas sözleşme değişikliği, sözleşmeye yeni bir hükmün konulması,
mevcut bir hükmün kısmen veya tamamen kaldırılması veya içeriğinin ya
da ifadesinin değiştirilmesi şeklinde olur. Maddi hataların ve imla yanlışlarının düzeltilmesi esas sözleşme değişikliği değildir (Tekinalp, Poroy ve
Çamoğlu, 2003, 721). YTTK’da esas sözleşme değişiklikleri, genel ve özel
değişiklikler (sermayenin artırılması, sermayenin azaltılması) olmak üzere
iki grupta değerlendirilmiştir.
Bu çalışmamızda, öncelikle YTTK’da düzenlenen genel esas sözleşme değişikliğine ilişkin usul ve esaslar üzerinde durulacak, daha sonra da
iki özel esas sözleşme değişikliği hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca, mevcut esas sözleşmelerin, YTTK ile ne şekilde uyumlaştırılacağı hususunda
açıklamada bulunulacaktır.
2. GENEL ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
YTTK’nın 452. maddesinde, genel kurulun, aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde, kanunda öngörülen şartlara uyarak, esas
sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirebileceği hükme bağlanmış; ancak pay sahiplerinin müktesep ve vazgeçilmez haklarının saklı olduğu
vurgulanmıştır.
Sözkonusu hükümde yer alan “aksine esas sözleşmede hüküm olmadığı takdirde” ibaresi, esas sözleşmede bazı maddelerin değiştirilmesinin
yasaklanabileceği şeklinde değerlendirilmemelidir. Bu ibare, Kanunun
452 ve devamı maddelerinde gösterilen esaslara uyularak değişiklik yapılabileceğini belirtmektedir. Zira anılan ibare, mezkur maddede geçen
“kanunda öngörülen şartlara uyarak” ibaresini tamamlamaktadır. Kaldı
ki, 452. maddede, “Genel kurul (…) esas sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirebilir.” denilerek, bu hususta genel kurulun sahip olduğu yetki
açıkça belirtilmiştir.
YTTK, “müktesep hakları” kavram olarak korumuş ve bu hakları tanımıştır. Bununla beraber Kanunda, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun
(ETTK) “münferit pay sahiplerinin bu sıfatla haiz oldukları müktesep haklarda rızaları olmaksızın değişiklik yapılamaz” hükmüne ve müktesep hakları sayan hükümlere yer verilmemiştir. Bununla birlikte hükümde mükte178
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sep hakların bir yönden bir türünü oluşturan başka bir yönden de mezkur
haklardan tamamen farklı özellikleri olan vazgeçilmez haklara da kavram
olarak yer verilmiştir. (Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Adalet Komisyonu
Raporu, Esas No:1/324, S.Sayısı:96)
Bu halde, genel kurulun esas sözleşmeyi değiştirme yetkisinin sınırları,
müktesep ve vazgeçilmez haklar ile genel kurul kararlarının iptal sebepleri (kanun veya esas sözleşme hükümleri ile dürüstlük kuralına aykırılık)
ve emredici kural niteliğinde olan anonim şirketlerin temel ilkeleridir. Bu
sınırlar dışında esas sözleşme hükümleri, YTTK’nın 452. ve devamı maddelerinde yer alan kurallara riayet edilerek değiştirilebilecektir.
3. ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ USULÜ
3.1. Değişiklik Metninin Hazırlanması
Anonim şirketlerde esas sözleşme değişikliği yapılabilmesinin ilk koşulu, değişiklik metninin hazırlanmasıdır. Esas sözleşmede değişiklik
yapan metin yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Yönetim kurulu, şirketin
durumunu ve gereksinimlerini göz önünde tutarak bu değişikliği kendiliğinden öngörüp hazırlayabileceği gibi, bu konuda genel kurul önceden
yönetim kuruluna direktif de verebilir (Kılıç, 1998, 77-78).
3.2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından İzin Alınması
Anonim şirketlerin kuruluşunda kural olarak herhangi bir kurumun iznine gerek bulunmamaktadır. Sadece YTTK’nın 333. maddesi kapsamında
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca2 yayımlanacak tebliğle, faaliyet alanları
belirlenip, ilan edilecek anonim şirketler Gümrük ve Ticaret Bakanlığının
izni ile kurulacak, bu şirketlerin esas sözleşme değişiklikleri de aynı Bakanlığın iznine bağlı olacaktır. Bunun dışında hukuki konumu, niteliği ve
işletme konusu ne olursa olsun anonim şirketin kuruluşu ve esas sözleşme
değişiklikleri herhangi bir makamın iznine bağlanamayacaktır. Bu hüküm
2 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile
(mülga) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Türk Ticaret Kanununa ilişkin görev ve yetkileri,
yeni kurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına devredilmiş ve anılan KHK’da sözkonusu
görev ve yetkiler nedeniyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yapılmış olan atıfların Gümrük
ve Ticaret Bakanlığına yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.
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çerçevesinde, esas sözleşme değişikliğinin genel kurulda görüşülmeden
önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izninin alınmasının gerekli olduğu
şirketlerde iznin alınmış olması lazımdır.
Burada belirtilmesi gereken bir husus, uygulamada esas sözleşme değişikliği için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvurmadan önce halka
açık anonim şirketler SPK’dan, bankalar, finansman şirketleri ve faktoring
şirketleri BDDK’dan, sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ve emeklilik
şirketleri de Hazine Müsteşarlığından uygun görüş almaktadır. Bu uygulamaların dayanağı, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu md. 11/IX, 5411
sayılı Bankacılık Kanunu md. 16/II, 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri
Hakkında KHK md. 13/IV, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu md. 8, 4632
sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu md. 13/I’dir.
Her ne kadar, YTTK’da Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca bir tebliğ ile belirlenen şirketler dışında hukuki konumu, niteliği ve işletme konusu ne
olursa olsun anonim şirketin kuruluşu ve esas sözleşme değişikliklerinin
herhangi bir makamın iznine bağlanamayacağı hükme bağlanmışsa da,
uygulama birliği oluşturmak, genel kanun ile özel kanunlar arasında paralellik sağlamak ve yaşanması muhtemel ihtilafları gidermek amacıyla,
belirtilen Kanunlarda gerekli değişikliklerin YTTK’nın yürürlüğe gireceği
01.07.2012 tarihinden önce yapılması uygun olacaktır.
3.3. Değişiklik Taslağının Genel Kurul Çağrısı ile Birlikte İlanı
Genel kurul esas sözleşmenin değiştirilmesi için toplantıya çağrıldığı
takdirde; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izninin alınmasının gerekli olduğu şirketlerde izin alınmış, diğer şirketlerde, yönetim kurulunca karara
bağlanmış bulunan değişiklik taslağının, değiştirilecek mevcut hükümlerle birlikte esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde
ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, genel kurul ilan çağrısıyla birlikte
toplantı tarihinden en az iki hafta önce ilan edilmesi gereklidir (YTTK md.
453, 414/I).
3.4. Genel Kurul Kararı ve Genel Kurulun Toplantı ve Karar Nisabı
Anonim şirketlerde esas sözleşmeye hüküm koymak, değiştirmek ve
kaldırmak görevi genel kurula aittir. Esas sözleşmenin değiştirilmesi,
180
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genel kurulun devredemeyeceği görev ve yetkiler arasındadır. Değişiklik, olağan veya olağanüstü, çağrılı veya çağrısız yapılan toplantılarda görüşülerek karara bağlanabilir.
Esas sözleşme değişikliklerinde pay sahiplerine herhangi bir imtiyazın sağlanması yasaktır. Nitekim YTTK md. 479’da eşit itibari değerdeki
paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek oyda imtiyazın tanınabileceği kabul edilmiş, ancak aynı maddede genel kurulun esas sözleşme değişikliği
kararlarında oyda imtiyazın kullanılamayacağı açıkça hükme bağlanmıştır.
Bu hüküm, YTTK’nın yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra (14.02.2012
tarihinde) yürürlüğe girecektir (6103 sayılı Kanun md. 28/V).
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından değişiklik için iznin alınması sonrasında genel kurul, gerekli olduğu hallerde, izni alınmış bulunan metni
değiştirerek kabul edebilir. Ancak, genel kurulun değiştirerek kabul ettiği
metnin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ayrıca onaylanması şarttır. Bakanlığın, daha önceden izin verdiği metinde yapılan değişikliği uygun görmesi halinde, genel kurulun yeniden toplanmasına ve karar almasına gerek
bulunmayıp, metin doğrudan tescili mümkündür.
Esas sözleşmenin değiştirilmesi bir genel kurul kararı olduğu için bu
karara karşı, karar tarihinden itibaren üç ay içinde YTTK’nın 445 ve devamı maddeleri çerçevesinde, pay sahipleri, yönetim kurulu ve kararın yerine
getirilmesi kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu üyelerinden her biri, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açabilir.
YTTK’da esas sözleşme değişiklikleri için ağırlaştırılmış nisaplar öngörülmüştür. Bu kapsamda, Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm
bulunmadığı takdirde, esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının (%50) temsil edildiği genel kurulda, toplantıda
mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınacaktır. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilecektir. Bu toplantı için öngörülen nisap ise şirket
sermayesinin en az üçte birinin toplantıda hazır olmasıdır. Bu nisapları
düşüren veya nispi çoğunluğu öngören esas sözleşme hükümleri geçersizdir (YTTK md 421/I). Bu düzenlemeler çerçevesinde, sözkonusu nisaplar
esas sözleşme ile ağırlaştırılabilir, ancak hafifletilemez.
Anılan maddede, esas sözleşme değişikliklerinde uygulanacak olan ve
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yukarıda açıklanan genel toplantı ve karar nisabından ayrı olarak, bazı konular için daha ağır nisaplar öngörülmüştür. Bu kapsamda, bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar
ile şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına (şirketin uyrukluğunun değişmesine) ilişkin kararlar, ancak sermayenin tümünü (%100) oluşturan
payların sahipleri veya temsilcileri tarafından oybirliğiyle alınabilecektir.
Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi3, imtiyazlı pay oluşturulması4 ve nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin karar
alınabilmesi için sermayenin en az5 %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oy kullanması gereklidir.
Bu nisaplara ilk toplantıda ulaşılamadığı takdirde izleyen toplantılarda
da aynı nisap aranacaktır (sabit karar nisabı sistemi). Sözkonusu hüküm ile
ETTK’nın 388. maddesi arasındaki en önemli farklılıklardan biri bu düzenlemedir. Zira ağırlaştırılmış nisap uygulanan esas sözleşme değişikliklerinde, birinci toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde ikinci toplantıda da aynı
nisaplar aranırken, ETTK’da birinci toplantıda aranan nisabın sağlanamaması
halinde ikinci toplantılarda bu nisaplar düşürülmektedir.
Öte yandan, pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde, esas sözleşmelerinde aksine hüküm yoksa sermayenin artırılması
ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri ile birleşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin kararlarda
olağan toplantı nisabının6 sağlanması yeterlidir (YTTK md. 421/IV). Ancak getirilen düzenleme sadece hisse senetleri borsada işlem gören anonim
3 İşletme konusunun “tamamen” değiştirilmesi ile bir konudan başka bir işletme konusuna geçilmesi veya bu sonucu doğuracak değişiklikler kastedilmiştir. Mesela mobilya
üretiminden vazgeçilip turizm yapılmak istenmesi veya mobilyacılık muhafaza edilmekle
birlikte kaleme alış şekline göre pasif konu kabul olunması gibi. İşletme konusunun daraltılması
4 İmtiyazların genişletilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri, bu hükme dahil değildir. Mevcut bir imtiyazın veya imtiyazların kaldırılması veya zayıflatılması hakkında ise
YTTK’nın 454. madde hükmü uygulanır.
5 Bu nisap, esas sözleşmede veya genel kurul kararıyla ağırlaştırılabilir ancak hafifletilemez.
6 Olağan toplantı nisabı, genel kurulun sermayenin en az dörtte birini (%25) karşılayan
payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanması ve kararların toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınmasıdır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı
takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz (YTTK md. 418).
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şirketlere uygulanacaktır, bu nitelikte olmayan halka açık anonim şirketler
hükmün kapsamında değildir.
3.5. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Kararı
Anonim şirkette imtiyazlı payların bulunması halinde ve genel kurulun
esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararı, imtiyazlı pay sahiplerinin
haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda, YTTK’nın 454. maddesinde öngörülen esaslar
çerçevesinde, alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanamayacaktır.
3.6. Değişiklik Kararının Tescili
Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, yönetim
kurulu tarafından, karar tarihinden itibaren on beş gün içerisinde şirket
merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilecek;
ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilecek; tescil ve ilan edilen karar şirketin internet sitesine konulacaktır. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı,
kurucu nitelikteki tescilden önce hüküm ifade etmeyecektir (YTTK md.
455).
4. ÖZEL ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Esas sözleşmede bulunması zorunlu unsurlardan biri de şirketin sermaye tutarıdır. Dolayısıyla, esas sermayenin artırılması veya azaltılması, esas
sözleşmede değişiklik yapılmasını gerektirir. Kanun koyucu, sermayenin
artırılması ve azaltılması konusunu, YTTK’da özel değişiklikler olarak
ayrı bir bölümde değerlendirmiştir.
4.1. Esas Sermayenin Artırılması
YTTK’da üç temel sermaye artırım yöntemi öngörülmüştür; bunlar,
sermaye taahhüdü yoluyla artırım, iç kaynaklardan sermaye artırımı ve
şarta bağlı sermaye artırımıdır.
Anonim şirketlerin sermaye artırımına gidebilmesi için ön şart, iç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedellerinin ödenmiş
olmasıdır. Bununla beraber, sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemeyecektir. Sermaye
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artırımı için öncelikle, yönetim kurulu tarafından sermaye artırımının
türüne göre bir beyan imzalanacak ve bu beyan, bilgiyi açık, eksiksiz,
doğru ve dürüst bir şekilde verme ilkesine göre hazırlanacaktır. Ayrıca
yönetim kurulunca bir işlem denetçisi atanacaktır. Bu denetçi tarafından
verilen sermaye artırımı raporunda, artırım işlemlerine ve yönetim kurulu
beyanına ilişkin inceleme ve denetlemelerin sonuçları açıkça gösterilecek;
YTTK’ya ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygunluk veya aykırılık
hususlarında görüş açıklanacaktır.
Sermaye artırımına karar verme yetkisi, esas sermaye sisteminde genel
kurula, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kuruluna aittir. Sermaye
artırım kararı için gerekli olan nisap, esas sözleşme değişikliklerinde uygulanan olağan nisaptır. Sözkonusu nisap, önceki bölümde belirtildiği üzere,
şirket sermayesinin en az yarısının genel kurulda temsil edilmesi ve kararın mevcut oyların çoğunluğu ile alınmasıdır. İlk toplantıda gerekli nisap
sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda, şirket sermayesinin en az üçte
birinin toplantıda hazır olması yeterlidir. Eğer ki, genel kurulun sermaye
artırımına ilişkin kararı, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek
nitelikte ise bu kararların, anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda alacakları bir kararla onanması zorunludur; aksi takdirde artırım
kararı uygulanamaz. Artırım, genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edilemediği takdirde, genel kurul veya
yönetim kurulu kararı ile alınmışsa izin geçersiz hale gelir. Artırım kararı,
ticaret siciline tescil ile geçerlilik kazanır ve üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez (YTTK md. 456).
4.2. Esas Sermayenin Azaltılması
Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmaması halinde genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara
bağlar. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda ve
internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri
ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanır. Ayrıca yönetim kurulu
bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunar, genel kurulca onaylan184
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mış rapor tescil ve ilan edilir. Anonim şirketlerde sermaye hiçbir suretle
elli bin TL’den aşağı indirilemez.
Sermayenin azaltılmasına karar verilebilmesi için işlem denetçisinin
raporuyla, sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette varlığı belirlenmiş olmalıdır. Sermayenin azaltılması kararı, sermayenin en az yüzde %75’ini
oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır.
Genel kurul kararında işlem denetçisi raporunun sonucu açıklanarak sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağı gösterilir. Genel kurul esas
sermayenin azaltılmasına karar verdiği takdirde, yönetim kurulu, bu kararı
şirketin internet sitesine koyar, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
ve aynı zamanda esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde, yedişer gün arayla, üç defa ilan eder. İlanda alacaklılara, anılan gazetedeki üçüncü ilandan
itibaren iki ay içinde, alacaklarını bildirerek bunların ödenmesini veya teminat altına alınmasını isteyebilecekleri belirtilir. Şirketçe bilinen alacaklılara ayrıca çağrı mektupları gönderilir. Sermaye, ancak alacaklılara verilen
sürenin sona ermesinden ve beyan edilen alacakların ödenmesinden veya
teminat altına alınmasından sonra azaltılabilir; aksi halde alacaklılar şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde sermayenin azaltılması işleminin iptali için ilan tarihinden itibaren iki yıl içinde
dava açabilirler. Teminatın yetersizliği halinde de yargıya başvurulabilir.
YTTK’nın 473., 474. ve 475. maddelerindeki şartlara uyulmuş olduğunu
gösteren belgeler ibraz edilmedikçe esas sermayenin azaltılmasına dair kararın ve sermayenin gerçekten azaltılmış olması olgusunun ticaret siciline
tescil olunması yasaktır.
5. MEVCUT ESAS SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN YTTK İLE
UYUMLU HALE GETİRİLMESİ
6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanunun 22. maddesine göre anonim şirketlerin, esas sözleşmelerini YTTK’nın yayımı tarihinden (14.02.2011) itibaren onsekiz ay
içinde (14.08.2012 tarihine kadar) anılan Kanun ile uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu süreyi ancak bir yıla
kadar uzatabilecektir. Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması
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halinde, esas sözleşmedeki düzenlemeler yerine YTTK’nın ilgili hükümleri uygulanacaktır. Esas sözleşmeyi uyumlu hale getirmek için yapılacak
genel kurullarda toplantı nisabı aranmayacak, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınacaktır. Ayrıca şartları bulunsa bile imtiyazlı
pay sahipleri özel kuruluna ilişkin ETTK’nın 389. ve YTTK’nın 454. maddeleri uygulanmayacaktır.
Bir anonim şirketin esas sözleşmesinde, genel kurulun toplantı ve karar
nisaplarına, madde numarası belirtilerek veya belirtilmeksizin ETTK hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüşse, bu şirketler YTTK’nın yürürlüğe
girmesinden itibaren altı ay içinde (01.01.2013 tarihine kadar) toplantı
nisabı aranmaksızın esas sözleşmelerini değiştirecek ve anılan Kanuna uygun düzenleme yapacaklarıdır. Aksi halde, bu sürenin geçmesiyle
YTTK’daki genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümleri
uygulanacaktır. Bununla birlikte, sadece bu altı ay içinde yapılan genel
kurullarda ise ETTK’nın genel kurulların toplantı ve karar nisapları hakkındaki hükümleri uygulanacaktır.
Esas sözleşmede ETTK’nın 388. maddesine, madde numarası verilerek
veya bu maddenin içeriğine yapılan yollamalar, YTTK’nın 421. maddesine
yapılmış sayılacaktır. Bir esas sözleşmede, esas sözleşme değişikliklerine
ilişkin olarak ETTK’nın 388. maddesindekinden daha ağır nisaplar öngörülmüş olup da bunlar YTTK’nın 421/I. maddesinde öngörülen nisaplardan
ağırsa, bunların uygulanmasına devam olunabilecektir. Bununla beraber
ağırlaştırılmış nisaplara dair esas sözleşmedeki özel düzenleme YTTK’nın
421. maddesine göre daha hafifse 421. madde uygulanacaktır.
Oy hakkı ve oyda imtiyazlı paylar ile nama yazılı payların devredilmelerinin sınırlanması ile ilgili olarak 6103 sayılı Kanunun 28. maddesinde
belirtilen esaslar kapsamında ve öngörülen süreler içerisinde gerekli esas
sözleşme değişikliklerinin yapılması gerekmektedir.
6. SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerin anayasası niteliğinde olan esas sözleşmelerde yapılacak değişikliklere ilişkin usul ve esasları
yeniden düzenlemiştir. Kanunda öncelikle genel esas sözleşme değişikliği
açıklanmış, daha sonra da sermayenin artırılması ve sermayenin azaltılma186
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sı olmak üzere iki ayrı özel değişiklik yöntemine yer verilmiştir. Yapılan
düzenlemeler kapsamında genel kurul, aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde, kanunda öngörülen şartlara uyarak, esas sözleşmenin
bütün hükümlerini değiştirebilir, ancak pay sahiplerinin müktesep ve vazgeçilmez haklarını ihlal edecek şekilde esas sözleşme değişikliği yapamaz.
Esas sözleşme değişikliği için öncelikle yönetim kurulunca değişiklik
metni hazırlanmalıdır. Kural olarak esas sözleşme değişikliği için Gümrük
ve Ticaret Bakanlığından veya başka bir kurumdan izin almak gerekmemektedir. Sadece anılan Bakanlıkça yayımlanacak olan tebliğde belirtilen
şirketler, değişiklik için izin alacaklardır. Sözkonusu şirketlerde izin alınan, diğer şirketlerde yönetim kurulunca karara bağlanan değişiklik taslağı
ve değiştirilecek mevcut hükümler, genel kurul çağrısı ile birlikte şirketin
internet sitesinde yayımlanacak ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan
edilecektir. Esas sözleşme değişikliğine karar verme yetkisi genel kurula
aittir. Genel kurulun değişiklik kararı alabilmesi için şirket sermayesinin
en az yarısını oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin genel
kurulda bulunması gerekmektedir. Kararlar, toplantıda mevcut bulunan
oyların çoğunluğu ile alınacaktır. İlk toplantıda nisap sağlanamazsa, ikinci
toplantı için gerekli nisap sermayenin en az üçte biridir. Bununla beraber,
bazı esas sözleşme değişiklikleri için YTTK’da daha ağır nisaplar (sermayenin %100’ü ve %75’i) öngörülmüştür. Sözkonusu ağırlaştırılmış nisaplara ilk toplantıda ulaşılamadığı takdirde izleyen toplantılarda da aynı
nisap aranacaktır. Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin
kararı, (varsa) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise,
bu karar anılan pay sahiplerince yapılacak olan özel bir toplantıda onanmalıdır. Aksi takdirde değişiklik kararının uygulanması mümkün değildir.
Bütün bu aşamaların tamamlanması sonrasında esas sözleşme kararı tescil
ettirilebilecektir.
Anonim şirketlerin, YTTK’nın Resmi Gazetede yayımlandığı 14.02.2011
tarihinden itibaren onsekiz ay içinde esas sözleşmelerini, anılan Kanunla
uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu
süreyi ancak bir yıla kadar uzatabilecektir. Sözkonusu süreç belirtilen tarihte başlamış ve devam etmektedir; 14.08.2012 tarihinde de bitecektir.
Şirketlerin uyum sürecinde zorluklarla karşılaşmaması için kanun koyucu
şirketlere bir takım kolaylıklar sağlamıştır. Bu kapsamda, belirtilen tarihOCAK - ŞUBAT 2012
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ler arasında esas sözleşmeyi uyumlu hale getirmek için yapılacak genel
kurullarda toplantı nisabı aranmayacak, kararlar toplantıda mevcut oyların
çoğunluğu ile alınacaktır. Ayrıca şartları bulunsa bile imtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. Bu halde, YTTK
yürürlüğe girmemiş olsa da, belirtilen kolaylıklardan da yararlanabilmek
için anonim şirketlerin esas sözleşmelerini anılan Kanuna uyumlu hale
getirmek hususunda gerekli çalışmalara bir an evvel başlamaları tavsiye
olunmaktadır.
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ZAMANAŞIMI KONUSUNDA GÜNCEL GELİŞMELER
Dr.Tahir ERDEM*
Öz
Yasallık temeline sıkı sıkıya bağlı olan vergi ilişkisinin zaman boyutu vergilendirmenin bir unsuru olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununda
açık sürelere bağlanmak suretiyle belirginleştirilmiştir. Bu kapsamda, idari
işlem şeklinde varlık kazanan vergilendirme ve ceza kesme işlemlerinin
gerçekleştirilmesinde yetki unsurunun zaman boyutunu oluşturun süreler
yönünden sınırlar zamanaşımı kurallarıyla açıklığa kavuşturulmuştur. Aynı
paralelde zamanaşımını durduran ve kesen durumlar da zamanaşımını etkileyen unsurlar olarak Kanunda belirlenmiştir. Bu bağlamda, mükellefin
takdir komisyonuna sevkedilmesi gerek tarh gerek ceza kesme zamanaşımını durduran bir işlem olarak Vergi Usul Kanununda düzenlenmiştir.
Ancak, zamanaşımını durduran bu etkinin süre yönünden sınırının belirlenmemiş olması ve ucunun açık bırakılması Anayasa Mahkemesi tarafından bu kuralın iptaline neden olmuştur. Bunun üzerine 6009 sayılı Kanunla
bu etkiye bir yıllık sınır getirilmiştir. Ancak, 6009 sayılı Kanunla mükellef
lehine atılan bu adımla birlikte, geçiş sürecini düzenleyen hükümlerin gerçek anlamda geriye yürüme etkisi yaratması nedeniyle 6009 sayılı Kanunun takdire sevk işleminin zamanaşımına etkilerine yönelik kurallarının
yürürlük hükmü de Anayasa Mahkemesine taşınmıştır. Bu konuda Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararıyla 6009 sayılı Kanunun takdir
komisyonuna sevk işleminin zamanaşımına etkileri bakımından getirilen
yeni kuralın geriye yürümesinin önüne geçilmesi öngörülmüştür. Çalışmamızda, Anayasa Mahkemesinin kararları ve güncel gelişmeler ışığında
takdir komisyonuna sevk işleminin zamanaşımına etkileri konusu değerlendirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Zamanaşımı, Takdir Komisyonu, Geriye Yürüme,
Zamanaşımının Durması.
*

Vergi Başmüfettişi
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GİRİŞ
Vergi hukuku uygulamasında zamanaşımı 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 114’üncü ve 374’üncü maddelerinde düzenlenmiştir.
VUK’un 114’üncü maddesinde vergi alacağı açısından tarh zamanaşımı
ve 374’üncü maddesinde ise vergi cezaları açısından ceza kesme zamanaşımı süreleri hükme bağlanmıştır. VUK’un 114’üncü maddenin ilk fıkrası
uyarınca vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından
başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. VUK’un 374’üncü maddesi uyarınca da vergi ceza türleri
itibariyle maddede belirtilen süreler geçtikten sonra vergi cezası kesilmez.
VUK’un 114’üncü maddesinin ikinci fıkrasında zamanaşımını etkileyen bir durum olarak matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasının zamanaşımı süresini durduracağı kurala bağlanmıştır. Bu nedenle duran zamanaşımı mezkur komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip
eden günden itibaren işlemeye devam eder. VUK’un 374’üncü maddesinde
parantez içi hüküm çerçevesinde VUK’un 114/2’nci maddesindeki düzenlemeye yapılan atıfla aynı durumun vergi cezaları için de geçerli olduğu
belirtilmiştir. VUK’un 114’üncü maddesinin ikinci fıkrası takdire sevk işlemi nedeniyle tarh zamanaşımının durmasını öngörmekle birlikte, bu fıkranın 6009 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki şeklinde zamanaşımı süresinin ne kadar müddetle duracağına yönelik bir üst sınır ya da belirleme
öngörülmemiş olması nedeniyle bu hüküm Anayasanın 2’nci maddesine
aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle dava konusu edilmiştir. Anayasa Mahkemesi (AYMK, 15.10.2009) VUK’un 114/2’nci maddesini Anayasa’nın
2’nci maddesine aykırı bularak iptal etmiştir. Ancak, iptal edilen fıkranın
doğuracağı hukuksal boşluk Anayasa Mahkemesi tarafından kamu yararını ihlal edici nitelikte görülerek iptal kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra (08/07/2010 tarihinde) yürürlüğe
girmesi öngörülmüştür. Belirlenen süre zarfında yeni bir yasa hükmünün
hazırlanması konusunda kanunkoyucu tarafından çalışmalar yapılmış ancak yeni düzenleme 08/07/2010 tarihine kadar yasalaşıp yürürlüğe girememiştir. Bu nedenle, VUK’un 114’üncü maddesinin 2’nci fıkrası nihai
olarak iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı
ay sonrasına yani 08/07/2010 tarihine kadar yürürlükte kalmış, ancak bu
190
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tarih itibariyle yeni bir düzenleme yapılıp yürürlüğe girmediğinden Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı yürürlük kazanmış ve takdir komisyonuna
sevk işleminin zamanaşımını durdurması hükmü varlığını yitirmiştir.
İptale konu olan hükme yönelik yeni düzenlemeyi de içeren 6009 sayılı Kanun (T.C. yasalar, 01.08.2010) 01/08/2010 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği VUK’un 114’üncü
maddesinin ikinci fıkrasına yönelik hükümlere 6009 sayılı Kanun’un 8 ve
16’ncı maddelerinde yer verilmiştir. Ancak, söz konusu düzenlemelerin
iptal kararının devreye girmesinden önce yasalaştırılamamasından dolayı
iptal hükmünün uygulamaya olan etkileri bakımından ortaya çıkan yasal
boşluğun sonuçlarının giderilmesi için 8 ve 16’ncı maddelerin geçerliliklerinin daha önceki bir tarih olarak belirlenmesi öngörülmüştür. Diğer bir
ifadeyle 6009 sayılı Kanun’un VUK’un 114/2’nci maddesine ilişkin 8 ve
16’ncı maddelerinin yasalaşma ve yürürlüğe girme zamanından önceki bir
tarihten itibaren geçerli kılınmaları gündeme gelmiştir. Bu amaçla, 6009
sayılı Kanun’un yürürlüğünü düzenleyen 62’nci maddesine ilişkin TBMM
Genel Kurulu’nda verilen bir önergeyle yeni düzenlemeleri içeren 8 ve
16’ncı maddelerin 01/07/2010 tarihinden geçerli kılınması teklif edilmiştir.
Söz konusu önergenin kabul edilmesiyle 6009 sayılı Kanun’un VUK’un
114/2’nci maddesine yönelik düzenlemeler getiren 8 ve 16’ncı maddelerinin 01/07/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanmaları tarihinde
yürürlüğe girmesi kabul edilmiştir. 01/08/2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle aynı tarihte yürürlüğe giren 6009 sayılı Kanunla birlikte 8 ve 16’ncı maddelerin özel yürürlük hükmü kapsamında 01/07/2010
tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.
Gerçek anlamda bir geriye yürüme sorunu yaratan bu durum eleştirilere neden olmanın ötesinde ihtilaf konusu yasama tasarrufu Anayasaya
aykırılık teşkil ettiği iddiasıyla itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine taşınmıştır. 6009 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin (d) bendinde yer alan
“… 1/7/2010 tarihinden geçerli olmak üzere …” ibaresi İstanbul 2. Vergi
Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla iptal istemiyle
Anayasa Mahkemesine götürülmüştür. Anayasa Mahkemesi 26 Ocak 2012
tarihinde yapılan Mahkeme toplantısında görüşülen dosyalar kapsamında
değerlendirdiği bu başvuruya ve sonucuna ilişkin olarak internet sitesinde
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yaptığı açıklanmada 6009 sayılı Kanunun 62’nci maddesinin (d) bendindeki söz konusu ibareyi iptal ettiğini duyurmuştur.( http://www.anayasa.gov.
tr/index.php?l=gundem&id=351)
Çalışmamızda, VUK’un takdir komisyonuna sevk işleminin zamanaşımına etkisini düzenleyen 114/2’nci maddesine yönelik Anayasa Mahkemesinin iptal kararı, iptal kararı sonrasında 6009 sayılı Kanunla yapılan
yeni kural ve bu kuralın geriye yürütülmesine neden olan özel yürürlük
maddesinin de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi konuları değerlendirilecektir.
1. ANAYASA MAHKEMESİNİN İLK İPTAL KARARI
1.1. Takdir Komisyonunda Geçen Sürenin Sınırsız Şekilde Vergi
İlişkisini Uzatmasının Hukuk Devleti İlkesine Aykırılığı Ve Anayasa
Mahkemesinin İptal Kararı
Bilindiği üzere, VUK’un zamanaşımı sürelerini düzenleyen 114’üncü
maddesinin ikinci fıkrasının 6009 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki
hükmü uyarınca; “vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna
başvurulması zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkur komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren işlemeye
devam eder.” Bu kural kapsamında, vergi dairesinin matrah takdiri için
takdir komisyonuna başvurması zamanaşımı süresini durdurmaktadır.
Buna göre, takdir komisyonunda matrah takdiri için kaldığı süre boyunca
tarh zamanaşımı işlememekte ve duran zamanaşımı takdir komisyonu kararının vergi dairesine gelmesini izleyen günden itibaren durduğu yerden
yeniden işlemeye başlamaktadır. Dolayısıyla, takdir komisyonunda geçen
süre sınırsız şekilde vergi ilişkisini uzatmaktadır.
Anayasa Mahkemesi 15.10.2009 tarihli ve E.2006/124, K.2009/146
sayılı Kararıyla VUK’un 114/2’nci maddesini Anayasanın 2’nci maddesine aykırı bularak iptal etmiştir. İptal gerekçesinde takdirde geçen süreye
bağlı olarak zamanaşımı süresinin durmasına ilişkin bir sınır konulmamış
olması yükümlülerin haklarını zedeleyecek ve hukuki belirlilikle bağdaşmayacak bir durum olarak belirtilmiştir. Anayasa Mahkemesi süre geçmesi
suretiyle vergi alacağının kalkması sonucunu doğuran zamanaşımını Anayasanın 73’üncü maddesinde belirtilen “yasallık ilkesi” gereği verginin
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diğer unsurları gibi kanunla açıkça düzenlenmesi gereken temel bir unsur/
öğe olarak ifade etmiştir. Zamanaşımının durmasının süreyle sınırlandırılmaması Yüksek Mahkeme tarafından vergi mükellefleri yönünden uygulamada keyfiliğe, haksızlığa, eşitsizliğe yol açacak sonuçlar doğurabilecek
nitelikte görülmüştür.
Zamanaşımının durma süresinin belirsizliği, makul ve adil bir sürenin
bulunmaması, vergi dairesince matrah takdiri için başvurunun sırf zamanaşımını durdurmak için keyfi olarak kullanılmasında güvence sağlamayacağı gibi yükümlüye vergi tahsilâtının geciktiği süre kadar gecikme zammı
ve faizi uygulanacak olması da yükümlünün vergi yükünü artırarak haksız
sonuçlar doğmasına neden olabilir. Zamanaşımı hükümlerindeki açıklık,
sadece zamanaşımı süresinin, başlangıç ve bitişinin yasada gösterilmesiyle
kendisini göstermez. Vergilemede hukuksal kararlılığın sağlanması amacıyla getirilen zamanaşımını durduran nedenlerle, durma süresinin ve duran zamanaşımının işlemeye başlama tarihinin de açık, belirgin, somut ve
öngörülebilir olması, keyfiliğe izin vermemesi yasallık ve hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Bu gerekçelere bağlı olarak VUK’un 114/2’nci maddesi
Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasanın 2’nci maddesinde ifade edilen
“hukuk devleti” ilkesine aykırı görülerek iptal edilmiştir.
1.2. İptal Kararının Yürürlük Tarihi
VUK’un 114’üncü maddesinin 2’nci fıkrasının iptal edilmesinin doğuracağı hukuksal boşluk Anayasa Mahkemesi tarafından kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, Anayasanın 153’üncü maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama
Usulleri Hakkında Kanun’un 53’üncü maddesinin dördüncü ve beşinci
fıkraları gereğince iptal hükmünün, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. Belirlenen süre zarfında iptale konu olan yasa hükmüne ilişkin olarak yeni bir
düzenleme yapılmadığından VUK’un 114’üncü maddesinin 2’nci fıkrası
nihai olarak iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonrasına yani 08/07/2010 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır.
Ancak, bu tarih itibariyle yeni bir düzenleme yapılmadığından Anayasa
Mahkemesi’nin iptal kararı yürürlük kazanmıştır. VUK’un 114/2’nci madOCAK - ŞUBAT 2012
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desi 08/07/2010 tarihi itibariyle hukuk aleminde geçerliliğini yitirmiştir.
Dolayısıyla, normal süresi itibariyle zamanaşımına uğraması gerekirken
sadece takdir komisyonuna sevk edilmiş olma gerekçesiyle zamanaşımı
süresi duran vergi ilişkileri de buna imkan sağlayan hükmün ortadan kalkmasıyla birlikte zamanaşımına uğrayarak vergilendirme ya da ceza kesme
işlemine dönüşme aşamasındaki hukuki bağı ve zaman bakımından yetki
unsurunu yitirip gerçekleştirilme imkanlarını kaybetmişlerdir.
2. İPTAL KARARI ÜZERİNE 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN
DÜZENLEMELER
6009 sayılı Kanunla Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği VUK’un
114/2’nci maddesine yönelik iki ayrı hüküm ihdas edilmiştir. Bunlardan
ilki, doğrudan iptal edilen hükmün yerine geçmek üzere 6009 sayılı Kanunun 8’nci maddesiyle öngörülen yeni kuraldır. Yeni kural esasen VUK’un
114/2’nci maddesinde iptal hükmünden doğan boşluğu iptal gerekçesini karşılayacak şekilde kalıcı olarak doldurmaya yönelik düzenlemeyi
içermektedir. Madde gerekçesinde (http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss536.pdf) ‘de belirtildiği üzere 6009 sayılı Kanunun 8’nci
maddesiyle yapılan düzenleme kapsamında matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasında zamanaşımının durmasına yönelik sürenin
bir yılı geçmemesi sağlanmaktadır. Böylece, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararında ifade edilen belirsizlik ortadan kaldırılmakta ve zamanaşımının durması makul ve öngörülebilir bir süreyle sınırlandırılmaktadır.
Buna karşın 6009 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesiyle de VUK’a bir geçici madde eklenmek suretiyle 01/01/2005 tarihinden önceki dönemler için
takdir komisyonuna başvurulmasında zamanaşımının durmasına yönelik
sürenin genel kural olarak öngörülen 1 yıldan daha uzun şekilde belirlenmesi sağlanmaktadır. Geçici maddeye ilişkin madde gerekçesinde, anılan
hükmün yürürlüğe girmesinden önce matrah takdiri için takdir komisyonuna intikal ettirilmiş olmakla birlikte komisyon tarafından henüz takdir edilmeyen matrahlar ile takdir edildiği halde ilgilisine tarh ve tebliğ edilmeyen
vergiler için ilgili tarh zamanaşımının ne şekilde uygulanacağına ilişkin
geçici bir düzenleme ihtiyacı doğduğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda geçici maddeyle 01/01/2005 tarihinden önceki dönemlere yönelik matrah
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takdiri için takdir komisyonlarına sevk edilen işlemlerde tarh zamanaşımı
süresinin 31/12/2012 olarak belirlenmesi konusunda özel bir hükme yer
verildiği açıklanmıştır.
2.1. 01/01/2005 Öncesi Dönemle İlgili Düzenleme
6009 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesiyle VUK’a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 28- 1/1/2005 tarihinden önceki dönemlere ilişkin
olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce matrah takdiri için
takdir komisyonuna sevk edilmiş olup, komisyonca takdir edilen matrah
üzerinden 31/12/2012 tarihine kadar tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. Bu hüküm, 374 üncü maddede yer alan ceza kesmede
zamanaşımı açısından da uygulanır.”
Bu madde kapsamında, 08/07/2010 tarihinde Anayasa Mahkemesinin
VUK’un 114/2’nci maddesinin iptaline yönelik kararının yürürlük kazanmasıyla esasen hem tarhiyat hem de ceza kesme yönünden zamanaşımına uğramış olan 01/01/2005 öncesi dönemler açısından geçmişe etkili bir düzenleme öngörülmüştür. 01/01/2005 öncesi dönemler açısından
08/07/2010 tarihinden önce takdire sevk edildiğinden zamanaşımı süresi
durmakla birlikte 08/07/2010 tarihi itibariyle henüz matrah takdir edilip,
tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğramıştır. Aynı
sonuç vergi cezaları için de geçerlidir.
01/01/2005 öncesi dönemler genel kural olarak 01/01/2010 tarihi itibariyle zamanaşımına uğramıştır. Bununla birlikte, 01/01/2005 öncesi dönemlerden takdir komisyonuna sevk edilmiş olması nedeniyle zamanaşımı
duranlar da 08/07/2010 tarihi itibariyle gerekli tarhiyat ve tebliğ işlemi
yapılmamışsa iptal hükmünün yürürlük kazanmasıyla birlikte otomatik
olarak zamanaşımına uğramış sayılacaktır. Nitekim, VUK’un 114/2’nci
maddesi iptal edilmiş sayıldığı tarih itibariyle kendisine bağlanan sonuçları artık doğuramayacağından 08/07/2010 tarihi itibariyle henüz matrah
takdir edilmemiş olan 01/01/2005 öncesi dönemler için VUK’un 114/2’nci
maddesinin hüküm ifade etmesi ve bu madde uyarınca zamanaşımının durmuş sayılması ya da zamanaşımı süresinin uzaması mümkün değildir.
Bu sonucu engellemek üzere, 6009 sayılı Kanunla sonradan ihdas ediOCAK - ŞUBAT 2012
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len kuralın geriye yürütülmesi öngörülmüş olmakla birlikte aşağıda yer
verileceği üzere bu geriye yürüme hükmü Anayasa Mahkemesi tarafından
iptal edilmiştir.
2.2. 01.01.2005 Sonrası Dönemle İlgili Düzenleme
6009 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle VUK’un 114’üncü maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Şu kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna
başvurulması, zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkûr komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren kaldığı
yerden işlemeye devam eder. Ancak işlemeyen süre her hâl ve takdirde bir
yıldan fazla olamaz.”
6009 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle VUK’un 114’üncü maddesinin
ikinci fıkrası yeniden düzenlenirken Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesine uygun bir içerikle yasalaştırılmak suretiyle vergi dairesince matrah
takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasına bağlı olarak zamanaşımının durması hükmüne bir yıllık üst sınır getirilmiştir. Getirilen üst sınırla
birlikte mükellef hukuku açısından ucu açık ve belirsiz bir durum yaratma
ihtimali bulunan bu hükmün zararlı neticelerinden ve keyfi olarak uygulanmasından yükümlülerin korunması anlamında olumlu bir adım atılmıştır.
2.3. Yeni Düzenlemelerin Etkileri
6009 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle VUK’un 114’üncü maddesinin
ikinci fıkrasında yapılan düzenleme içerik yönünden Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesini karşılar nitelikte olduğundan olumlu ve başarılı bir
değişikliktir. Buna mukabil, 6009 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin yürürlük hükmü ile 6009 sayılı Kanunun 16’ncı maddesinin hem yürürlük hem
de içeriği açısından aynı değerlendirmeyi yapmak mümkün değildir. Nitekim, 08/07/2010 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin
iptal kararı sonrasında 6009 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin geçmişe
yönelik etkileri ile aynı Kanunun 16’ncı maddesinin geçerliliği tartışmalı
hale gelmiştir.
İptal kararının yürürlüğü nedeniyle 08/07/2010 tarihi öncesinde yasalaşıp yürürlüğe girmesi düşünülen ve çalışmaların da bu yönde hızlandırıl196
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dığı 6009 sayılı Kanunun bu tarihe yetiştirilememesi hukuken bu Kanunla
getirilmesi öngörülen bir takım hususları imkan dairesinden çıkarmıştır.
Bunlardan biri de Kanun’un 16’ncı maddesi hükmüdür.1 Dolayısıyla, 6009
sayılı Kanun’un 08/07/2010 tarihi öncesinde yasalaşıp yürürlüğe girmesi
imkanı ortadan kalktığı anda esasen bu durumun hukuki etkileri de göz
önüne alınarak Kanunun içeriğinde gerekli tadilatın yapılması gerekirken
bunun aksine TBMM Genel Kurulunda verilen bir önergeyle2 Kanunun
yürürlük maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle 08/07/2010 tarihi öncesinde yasalaşıp yürürlüğe girmesi durumunda anlam ifade edebilecek hükümler bu durumun fiilen mümkün olmaması karşısında bu tarihten sonra
geçmişe etkili kılınmak istenmiştir.
6009 sayılı Kanun’un yürürlük maddesinde TBMM Genel Kurulunda
verilen önerge kapsamında yapılan değişikliğin kabul edilmesiyle bu madde yeniden şekillenmiştir. Yürürlük maddesinin yeni içeriğiyle yasalaşması sonucunda 6009 sayılı Kanunun 8 ve 16’ncı maddelerinin 01/07/2010
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi sağlanmıştır. Bu durum, söz konusu düzenlemelerin geleceğe etkileri yanında
geçmişe de etkili olmaları sonucunu doğurmuştur.
Böylelikle ilk olarak 6009 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi kapsamında
esasen 08/07/2010 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının yürürlüğüyle birlikte hukuken zamanaşımına uğramış olan 01/01/2005 öncesi dönemlerden daha önce takdire sevk edilmiş olmasına bağlı olarak za1

6009 sayılı Kanun’un 08/07/2010 tarihi öncesinde yasalaşıp yürürlüğe girmesi
imkanı ortadan kalktığı andan itibaren 16’ncı maddesinde öngörülen geçici maddenin tasarıdan çıkarılması ve yerine belirleyicilik sağlamak açısından VUK’a
eklenecek geçici bir madde kapsamında 6009 sayılı Kanun’un 8’nci maddesinin
getirdiği yeni hükmün yürürlük tarihinden önce takdire sevk edilmiş ve zamanaşımına uğramamış olan dönemlerden henüz matrah takdiri yapılmamış olanlar için
yeni hükmün yürürlük tarihinden sonra geçen sürelerin zamanaşımını durduracağı
ve bu durumun da azami bir yılla sınırlı olacağı yönünde bir hüküm eklenmesi
gerektiği kanaatindeyiz.
2 Genel Kurulda verilen önergenin kabulüyle 6009 sayılı Kanun’un yürürlüğünü düzenleyen 62’nci maddesi yeniden şekillendirilirken maddenin önceki içeriğinde yer almayan “d) 8 inci, 16 ncı ve geçici 5 inci maddeleri 1/7/2010 tarihinden
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,” ibaresi maddeye eklenmek suretiyle 6009
sayılı Kanun’un 8 ve 16’ncı maddelerinin 01/07/2010 tarihinden geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi sağlanmıştır.
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manaşımı süresi etkilenenler (iptal hükmüyle birlikte bu etki yok olmuştur)
tekrar tarhiyat ve ceza kesme alanına taşınmıştır.
Diğer yandan, 6009 sayılı Kanun’un 8’inci maddesi kapsamında
VUK’un114/2’nci maddesinde Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesini
karşılayacak nitelikte yapılan düzenleme içerik olarak olumlu görünmekle birlikte yürürlük maddesi yönünden geçmişe etkili kılınmıştır. Nitekim,
maddenin yürürlük tarihinden önce takdire sevk edilmiş olan vergilendirme dönemleri açısından azami 1 yıllık süreyle sınırlı da olsa maddenin
yürürlüğünden önce takdir komisyonunda geçen sürelerin etkili olması
sağlanmıştır.
6009 sayılı Kanun’un 8 ve 16’ncı maddeleriyle yapılan düzenlemeler esasen Anayasa Mahkemesinin iptal kararının yürürlüğe girmesinden
yani 08/07/2010 tarihinden sonraki düzenlemelerdir. Bu düzenlemelerin
Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 01/08/2010 itibariyle VUK’un
114/2’nci maddesi hükmü iptal kararıyla varlığını yitirmiş yani mevcut olmayan bir hükümdür. Diğer bir ifadeyle 08/07/2010 tarihinden 31/07/2010
tarihine kadar olan süreçte vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasının zamanaşımını durduracağı yönünde yürürlükte olan bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 6009 sayılı Kanun’un
Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih öncesine bakılığında; 08/07/2010
tarihinden itibaren 31/07/2010 tarihine kadar vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurmayacağı
gibi 08/07/2010 tarihinden önce matrah takdiri için takdir komisyonuna
başvurulmuş olmakla birlikte 08/07/2010 tarihi itibariyle matrah takdiri
yapılmamış olan vergilendirme dönemleri için de zamanaşımının durması
ya da uzamış sayılması söz konusu olmayacaktır. 6009 sayılı Kanun’la
yapılan düzenlemelerin de bu hukuki tespit üzerine oturması ve öncesindeki hukuki durumla uyumlu olması gerekir.
Yapılan açıklamalar karşısında, Kanunkoyucu, iptal kararının yürürlüğe girmesinden sonra 6009 sayılı Kanun’un 8’inci maddesiyle 213 sayılı
Kanunun 114’üncü maddesinin ikinci fıkrasını Anayasa Mahkemesi’nin
iptal gerekçesine uygun şekilde değiştirmiştir. 6009 sayılı Kanun’un 8’inci
maddesiyle yapılan düzenlemeyle vergi dairesince matrah takdiri için
takdir komisyonuna başvurulmasının eskiden olduğu gibi zamanaşımını
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durduracağı ifade edilirken duran zamanaşımının mezkûr komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren kaldığı yerden
işlemeye devam edeceği, ancak işlemeyen sürenin her hâl ve takdirde bir
yıldan fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır. Takdir komisyonunda geçen
sürenin en fazla bir yıla kadar olan kısmının tarh ve dolayısıyla ceza kesme
zamanaşımını durduracağı yönünde VUK’ta bir üst sınır öngörülmüştür.
Bu noktada uygulamada tartışmalara neden olacak bir şekilde 6009 sayılı
Kanunun 8’inci maddesiyle yapılan bu değişikliğin aynı Kanunun yürürlüğüne ilişkin 62’nci maddesinin (d) bendi uyarınca 01/07/2010 tarihinden
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, yeni hükmün geçerliliği VUK’un 114/2’nci maddesine yönelik 08/07/2010 tarihinde yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin iptal
hükmünün öncesine çekilmek suretiyle bir geriye yürüme yaratılmıştır.
Nitekim, 08/07/2010 tarihi itibariyle Anayasa Mahkemesi’nin iptal
kararı yürürlük kazandığından VUK’un iptale konu 114/2’nci maddesi hükmü bu tarih itibariyle ortadan kalkmıştır. Hükmün iptalinin geçerli olduğu tarih olan 08/07/2010 itibariyle vergi dairesince matrah takdiri
için takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurmayacağı
gibi 08/07/2010 tarihinden önce matrah takdiri için takdir komisyonuna
başvurulmuş olmakla birlikte 08/07/2010 tarihi itibariyle matrah takdiri
yapılmamış olan vergilendirme dönemleri için de zamanaşımının durmuş
sayılması ve zamanaşımı süresinin uzaması söz konusu olmayacaktır. Bu
durum VUK’un 374’üncü maddesindeki atıf nedeniyle vergi cezalarına
yönelik zamanaşımı hükmünü de etkilemiştir.
Bu noktada, önemli bir tespit olarak matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulmuş olsa dahi tarhiyat ve ceza uygulaması açısından
08/07/2010 tarihi itibariyle matrah takdiri yapılmamış olan 01/01/2005
tarihinden önceki dönemler her halükarda zamanaşımına uğramış sayılacaktır. Bu dönemlere ilişkin olarak 08/07/2010 tarihinden önce sevk işlemi yapılmış olsa da 08/07/2010 tarihinden itibaren yapılan matrah takdiri işlemlerine yönelik zamanaşımı hükmü devreye gireceğinden tarhiyat
ve vergi cezası kesilmesi mümkün olmayacaktır. Bu yönüyle 6009 sayılı
Kanun’un 16’ncı maddesinde tarhiyat ve vergi cezaları açısından öngörülen düzenleme tarhiyat ve ceza kesilme imkanı bulunmayan bir alanı tekrar
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tarhiyat ve cezalandırma içine aldığından geçmişe etkili ve geriye yürüyen
bir hüküm içermektedir.
Ayrıca, iptal hükmüyle birlikte 08/07/2010 tarihinden itibaren 31/07/2010
tarihine kadar olan süreçte vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurmayacağı gibi 08/07/2010
tarihinden önce matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulmuş olmakla birlikte 08/07/2010 tarihi itibariyle matrah takdiri yapılmamış olan
vergilendirme dönemleri için de zamanaşımının artık uzamış sayılması
söz konusu değildir. Bu bakımdan, 6009 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin yürürlüğü açısından öngörülen geçerlik tarihi de ceza zamanaşımına etkisi bakımından eleştiriye açıktır. Nitekim, iptal hükmü karşısında
08/07/2010 tarihinden önce (örnek olarak 03/02/2008 ya da 05/07/2010
tarihinde) vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulmuş olması 08/07/2010 tarihinden sonra bu yönde geçerli bir hüküm
kalmadığından takdire sevk edilmiş olma bu mükellefler açısından zamanaşımı süresini durdurmuş sayılmayacaktır. 6009 sayılı Kanun’un 8’inci
maddesiyle getirilen yeni hükmün ise ancak yeni hükmün yürürlüğünden
sonra (01/08/2010) takdire sevk edilen vergilendirme dönemleri (geleceğe yönelik işlemler) kapsamında etkili olması hukuka uygun olacaktır.
01/08/2010 tarihinden önce takdire sevk edilmekle birlikte bu tarihten sonra halen takdirde olan vergilendirme dönemleri açısından ise yeni hükmün
yürürlüğünden sonra geçen sürelerin zamanaşımını uzatabilmesi için yasallık ilkesi gereği Kanunda geçici bir madde kapsamında açık hükme yer
verilmiş olması gerektiği kanaatindeyiz.
3. ANAYASA MAHKEMESİNİN YÜRÜRLÜK MADDESİNE 		
İLİŞKİN İPTAL KARARI
İstanbul 2. Vergi Mahkemesi 23.7.2010 günlü, 6009 sayılı Kanunun 62.
maddesinin (d) bendinde yer alan “… 1/7/2010 tarihinden geçerli olmak
üzere …” ibaresini Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine götürmüştür. Vergi mahkemesinin iptal istemi sonucunda 2011/74 esas sayılı dosya üzerinde incelenen uyuşmazlık konusu
yasama tasarrufunun Anayasa Mahkemesi tarafından 26 Ocak 2012 tarihli Mahkeme toplantısında değerlendirilmesi üzerine söz konusu hükmün
Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildiği Anayasa Mahkemesinin internet
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sitesinde duyurular bölümünde açıklanmıştır. (http://www.anayasa.gov.tr/
index.php?l=gundem&id=351)
Gerekçeli iptal kararı henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamış olmakla
birlikte, 6009 sayılı Kanunun özel yürürlük hükmünün iptaline ilişkin kararın yürürlüğüyle birlikte 6009 sayılı Kanununun 8. ve 16’ncı maddeleri
itibariyle öngörülen geriye yürüme etkisi ortadan kalkacaktır. İptal kararının yürürlüğüyle birlikte 6009 sayılı Kanununun 8. ve 16’ncı maddelerinin
geriye yürümesini sağlayan özel hüküm varlığını yitirecek ve söz konusu
maddelerin yürürlüğü genel kurala tabi sayılacak ve 6009 sayılı Kanunun
diğer maddeleriyle birlikte 01/08/2010 tarihinden itibaren yürürlük kazanmış olacaktır. Bu durumda, 6009 sayılı Kanununun 16’ncı maddesi fiilen
uygulama imkanını yitirecek ve 01/01/2005 tarihinden önceki dönemler
her halükarda zamanaşımına uğramış sayılacaktır.
İptal kararıyla birlikte, 01/01/2005 sonrası dönemler açısından da duraksamalar ortaya çıkacaktır. 01/01/2005 sonrası dönemlerden 01/08/2010
tarihinden sonra takdire sevk edilenler için VUK’un 114/2’nci maddesinin
6009 sayılı Kanunla değişik hükmü uygulabilecek ve takdire sevk nedeniyle zamanaşımı süresi azami 1 yılla sınırlı olarak uzayabilecektir. Buna
karşın, 01/08/2010 tarihinden önce takdire sevk edilenler açısından Kanunla açık bir belirleme öngörülmediğinden ihtilaflar oluşabilecektir. Bu
kapsamda, 01/08/2010 tarihinden önce takdire sevk edilenler açısından
01/08/2010 tarihinden itibaren zamanaşımını uzatan 1 yıllık sürenin başladığı iddia edilebilirse de bu konuda yasal belirleme/hüküm eksikliği yargı
sürecinde önemli bir iptal gerekçesi olarak dikkate alınabilecektir.
SONUÇ
Vergi Usul Kanununun takdire sevk işleminin zamanaşımı süresine etkisini düzenleyen hükmünün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi
ve sonrasında iptal kararını karşılamak üzere 6009 sayılı Kanunla gerçekleştirilen düzenlemeler genel çerçevede vergi hukuku açısından mükellef
lehine önemli bir kazanım sağlamıştır. 6009 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle getirilen yeni hükümle takdire sevk işleminin zamanaşımı süresini
durdurması kuralı azami bir yıllık süre ile sınırlandırılarak vergi ilişkisinde
hukuk devleti ilkesine uygun bir açıklık ve belirlilik oluşturulmuştur.
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Buna mukabil, 6009 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesinin iptal kararının yürürlük kazanma tarihine kadar yetiştirilememiş ve yasalaştırılamamış olmasından dolayı geçiş düzenlemelerinde hukuki olarak geriye
yürüme etkisi taşıyan teknik sorunlar ve sakatlıklar ortaya çıkmıştır. Bu
sakatlıkların giderilmesi ve vergi ilişkinde geriye yürüme etkisi taşıyan yasama tasarrufunun Anayasaya uygunluğu bakımından Anayasa Mahkemesi denetimi gündeme gelmiştir. Bu konuda itiraz yoluyla yapılan başvuru
üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından 6009 sayılı Kanunla takdire sevk
işleminin zamanaşımına etkilerine yönelik olarak getirilen hükümlerin
gerçek anlamda geriye yürümesine neden olan özel yürürlük hükmü iptal
edilmiştir.
Bu kapsamda, Anayasa Mahkemesinin 6009 sayılı Kanunun özel yürürlük hükmüne yönelik iptal kararının yürürlüğüyle birlikte 6009 sayılı
Kanununun 8. ve 16’ncı maddelerinin geriye yürümesini sağlayan özel
ibare varlığını yitirecektir. Dolayısıyla, söz konusu maddelerin yürürlüğü
6009 sayılı Kanunda öngörülen genel kurala tabi olacaktır. 6009 sayılı Kanununun 8. ve 16’ncı maddeleri 01/08/2010 tarihinden itibaren yürürlük
kazanmış sayılacaktır.
Bu durumda, 6009 sayılı Kanununun 16’ncı maddesi hukuken uygulanma imkanını yitirecek ve 01/01/2005 tarihinden önceki dönemler her
halükarda zamanaşımına uğramış olacaktır. Diğer yandan, 01/01/2005
sonrası dönemlerden 01/08/2010 tarihinden sonra takdire sevk edilenler
için VUK’un 114/2’nci maddesinin 6009 sayılı Kanunla değişik hükmü
uygulabilecek ve takdire sevk nedeniyle zamanaşımı süresi azami 1 yılla sınırlı olarak uzayacaktır. Buna karşın, 01/01/2005 sonrası dönemlere
ilişkin olarak 01/08/2010 tarihinden önce takdire sevk edilenler açısından
Kanunla açık bir belirleme öngörülmediğinden duraksamalar gündeme
gelecektir. Bu kapsamda, 01/01/2005 sonrası dönemlerden 01/08/2010 tarihinden önce takdire sevk edilenler açısından 01/08/2010 tarihinden itibaren zamanaşımını uzatan 1 yıllık sürenin başladığı iddia edilebilir.

202

OCAK - ŞUBAT 2012

MALİ

ÇÖZÜM

KAYNAKÇA
Anayasa Mahkemesi (15.10.2009). E.2006/124 ve K.2009/146 sayılı
Karar. Ankara: Anayasa Mahkemesi.
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=gundem&id=351 [erişim
tarihi: 02.02.2012]
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss536.pdf [erişim
tarihi: 11.01.2012]
T.C. Yasalar (01.08.2010). 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı
Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara: Resmi Gazete (27659 sayılı)

OCAK - ŞUBAT 2012

203

204

MALİ

ÇÖZÜM

2012 YILINDA ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN
YARARLANABİLECEĞİ VERGİSEL DÜZENLEMELER
Şibli GÜNEŞ*

1.GİRİŞ
Türkiye İstatistik Kurumunun 2002 yılı verilerine göre, ülkemiz nüfusunun %12,29’unu özürlü kişiler oluşturmaktadır. Bu oran ve günümüz nüfusu esas alındığında, ülkemizde 9 milyonu aşan özürlü kişi bulunmaktadır.
Bu kişilerin, çalışma güçlerinin bir kısmını veya tamamını kaybetmeleri
sebebiyle vergi yasalarında lehlerine bir takım düzenlemeler yapılmıştır.
Yapılan bu düzenlemelerin neler olduğu bu yazımızda irdelenecektir.
2. GELİR VERGİSİ KANUNUYLA DÜZENLEMİŞ OLAN
SAKATLIK İNDİRİMİ
2.1-Sakatlık İndirimi Nedir ve Sakatlık İndirimi Tutarları
Ne Kadardır?
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31’nci maddesi hükmüne göre,“Çalışma
gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır
ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir. Sakatlık İndirimi,
- Birinci derece sakatlar için 440.000.000 lira (0.01.2012’den itibaren,
280 seri No.lu GVGT ile 770-TL)
- İkinci derece sakatlar için 220.000.000 lira (01.01.2012’den itibaren
280seri No.lu GVGT ile 380 -TL),
- Üçüncü derece sakatlar için 110.000.000 liradır (01.01.2012’den itibaren 280 seri No.lu GVGT ile 180- TL).
*

Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanı
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Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller
Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda
müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.”
Yukarıda belirtilen hükme göre, çalışma gücünün asgari % 80’inikaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat; asgari % 60’ınıkaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat; asgari % 40’ınıkaybetmiş
bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır. Sakat sayılanların
çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler itibariyle Sakatlık
indirimi tutarları 1.1.2012 tarihinden itibaren,
- Birinci derece sakatlar için 770-TL,
- İkinci derece sakatlar için 380-TL,
- Üçüncü derece sakatlar için 180-TL’dir.
Bu tutarlar, sakat ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi
bulunan hizmet erbabının aylık tevkifat matrahından, serbest meslek faaliyetinde bulunan özürlüler ile bakmakla yükümlü olduğu serbest meslek
erbabının ve basit usulde vergilendirilenlerin yıllık beyan edilecek gelirlerinden indirilir.
2.2- Sakatlık İndiriminden Kimler Faydalanacaktır?
Gelir Vergisi Kanununun 31.maddesine göre sakatlık indiriminden
sadece ücretliler yararlanmaktaydı. Bu kanunun 89/3. maddesinde 4842
sayılı kanunla yapılan değişiklik ile sakatlık indiriminin kapsamı genişletilmiştir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89/3 maddesine göre, serbest
meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin
beyan edilen gelirlerine, 31’inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirilebilir. Anılan madde hükme göre, bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat
matrahı dahil) da yararlanır.
Bu durumda, sakatlık indiriminden aşağıdaki kişiler yararlanabilecektir:
- Ücretli olarak çalışan özürlü hizmet erbabı,
- Serbest meslek faaliyetinde bulunan özürlü serbest meslek erbabı,
- Basit usulde vergilendirilen özürlüler,
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- Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı,
- Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan ücretlile,
Bunlardan ücretli olarak çalışan özürlü hizmet erbabı bu indirimden
aylık yararlanır. Yani, aylık olarak belirlenen tutarlar bu kişilerin aylık ücretlerinden indirildikten sonra gelir vergisi kesintisi yapılır.
Diğer taraftan, Serbest meslek faaliyetinde bulunan özürlüler ile basit
usulde vergilendirilen özürlüler tarafından Gelir Vergisi beyannamesi ile
beyan edilen gelirlerinden, 31 inci maddede yer alan esaslara göre yıllık
olarak hesaplanan sakatlık indirimi, Gelir Vergisi matrahına ulaşılırken indirim konusu yapılabilir. Yine, bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı da söz konusu indirimi, gelir
vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden düşebileceklerdir.
2.3- Sakatlık indirimi uygulaması nasıl yapılmaktadır?
Gelir Vergisi Kanununun 31 maddesine göre hazırlanan “Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit
Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik”le özürlülerin çalışma gücü
kayıp oranları belirlenmektedir. Bu Yönetmelik esaslarına göre oluşturulan Merkez Sağlık Kurulu özürlü vatandaşların yetkili sağlık kuruluşlarından aldıkları raporları görüşerek ödevlilerin çalışma gücü kayıp oranlarını
Devlet Bakanlığınca hazırlanan ve 16.7.2006 gün ve 26230 Resmi Gazete
de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin Eki Cetvellere göre
belirler. Belirlenen çalışma gücü kayıp oranlarına göre girecekleri dereceler Başkanlıkça belirlenerek ödevlilere tebliğ edilir.
2.4-Sakatlık indirim için nereye, hangi belgelerle başvurulacaktır?
Sakatlık indiriminden faydalanmak isteyen ödevliler aşağıda belirtilen
belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Valiliklerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan İlçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğe, Vergi Dairesi olmayan yerlerde
Malmüdürlüklerine bir dilekçe ile aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte
başvurulacaktır.

OCAK - ŞUBAT 2012

207

MALİ

ÇÖZÜM

-Özürlü hizmet erbabı ile Hizmet erbabının bakmakla yükümlü
olduğu özürlü kişiler için;
Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, üç
adet fotoğraf, çalıştığı yerden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, özürlü kişilerin nüfus cüzdan örnekleri, özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösterir belge gerekmektedir.
-Özürlü serbest meslek erbabı için;
Vergi kimlik numarasını gösteren belge, Nüfus cüzdanı örneği ve üç
adet fotoğraf gerekmektedir.
-Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için;
Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge,
Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı, Özürlü kişiye
bakmakla yükümlü olduğunu gösterir belge gerekmektedir.
-Basit usulde vergilendirilen özürlüler için;
Vergi kimlik numarasını gösteren belge, Nüfus cüzdanı örneği ve üç
adet fotoğraf gerekmektedir.
3- SIFIR ARAÇ ALIMINDA ÖTV İSTİSNASI
31.07.2004 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5228 sayılı Kanunla Özel
Tüketim Vergisi Kanunun 7/2 maddesi hükmünde yapılan değişikle, bu
kanuna ekli II sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk
iktisabında engellilere tanınan istisnanın kapsamı genişletilmiştir. Anılan
madde hükmüne göre, “(II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi
mallardan;
a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor
silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve
engelliler tarafından,
b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor
silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket
ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,
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Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,” ÖTV’den istisnadır.
Kanunun 7’nci maddesinin 5228 sayılı Kanunla değişik 2 numaralı fıkrası ile (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800
cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık
derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanma
amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve
engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı
vergiden istisna edilmiştir.
Öte yandan, Özel Tüketim Vergisi KDV’nin matrahına dahil olduğundan istisna tutarının %18’i tutarında KDV de hesaplanmayacaktır.
3.1-Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malûl ve Engelliler Adına Kayıtlı Araçlarda İstisna Uygulaması:
(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi araçlardan 87.03 (motor silindir
hacmi 1600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2800 cm³’ü
aşanlar hariç) ve 87.11 tarife pozisyonlarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından beş yılda
bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. Bu istisnadan yararlanmak için, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan
malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı olması şartı aranmayacaktır.
Sakatlık dereceleri, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle belirlenen esaslara göre tespit edilecektir. Söz konusu
Yönetmeliğe göre sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olduğuna dair
yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu, araçların ilk
iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapanlar tarafından vergi dairesine verilecek 2A numaralı ÖTV beyannamesine eklenecek ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır. Vergi dairesince kabul edilen beyanname
ve ekleri incelenerek tahakkuk fişi ve istisna uygulandığını gösteren “ÖTV
Ödeme Belgesi” düzenlenecek ve mükellefe verilecektir.
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3.2- Malul ve Engelliler Tarafından Bizzat Kullanmak Amacıyla
İlk İktisabı Yapılan Araçlarda İstisna Uygulaması:
(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi araçlardan 87.03 (motor silindir
hacmi 1600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2800 cm³’ü
aşanlar hariç) ve 87.11 tarife pozisyonlarında yer alanların, bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul
ve engelliler tarafından ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiştir. Bu istisnadan yararlanan kişilerin istisna uygulanan ilk iktisaplarına ilişkin olarak
mükellefler tarafından verilecek ÖTV beyannamesine;
- Alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan araçları
kullanabileceğine dair Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşlarından alınan
sağlık kurulu raporu,
- Aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı
veya noter onaylı örneği,
- Alıcının“H” sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi,
eklenecek ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır.
Vergi dairesince kabul edilen beyanname ve ekleri incelenerek, araçta
yapılan özel tertibatın raporda yazılı sakatlığa uygun hareket ettirici bir
tadilat olduğu tespit edilecektir. Bu tespit üzerine tahakkuk fişi ve istisna
uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” düzenlenecek ve mükellefe
verilecektir.
3.3-İlk İktisabında İstisna Uygulanan Taşıtların Devri Halinde
Vergileme :
3.3.1-İlk İktisaptan İtibaren 5 Yıl İçinde Devredilen Taşıtlarda
Vergileme:
ÖTV Kanununun 15 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının (a) bendi
hükmü gereğince, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında ÖTV istisnasından yararlananların, bu taşıtı istisnadan
yararlanmayan bir kişi veya kuruma devretmesi halinde, bu devir dolayısıyla adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ilk iktisaptaki matrah üzerinden, kayıt ve tescil tarihindeki orana göre, bu tarihte tarh ve tahakkuku
yapılacak olan ÖTV tahsil edilecektir.
210
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Ancak, bu hükmün uygulanması için söz konusu taşıtların ilk iktisap
tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılması gerekir. Bu bakımdan, yukarıda
bahsi geçen taşıtların malul ve sakatlar tarafından ilk iktisabından itibaren
5 yıl içinde satılması durumunda, ilk iktisaptaki matrah üzerinden, kayıt ve
tescil tarihindeki orana göre, bu tarihte tarh ve tahakkuku yapılacak olan
ÖTV tahsil edilecektir.
Anılan maddenin 3 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, bu işlemde alıcının beyanname vermesi suretiyle vergileme
yapılması uygun görülmüştür.
Ancak ilk iktisabında istisna uygulanan söz konusu taşıt araçlarının
veraset yoluyla intikallerinde bu hüküm uygulanmayacaktır. Yani, istisna
nedeniyle alınmayan ÖTV’nin tarh ve tahakkuk ettirilerek istenmesi söz
konusu olamayacaktır.
3.3.2-İlk İktisap Tarihinden İtibaren 5 Yıl Sonra Devredilen Taşıtlarda
Vergileme:
06.06.2008 tarihinde yayımlanan 01.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren olan 5766 Sayılı Kanun’un 19. maddesi ile ÖTV Kanunu’nun 15 inci
maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinin sonuna yeni bir hüküm
eklenmiş olup, bu hüküm uyarınca, malul ve sakatlar tarafından ÖTV istisnasından yararlanarak iktisap edilen araçların iktisap tarihinden 5 yıl sonra
devredilmesi durumunda ÖTV aranmayacaktır. Bu bakımdan, engellilerin
ÖTV istisnasından yararlanarak ÖTV ödemeden ilk iktisap ettikleri araçları 5 yıl geçtikten sonra satmaları halinde ÖTV istenmeyecektir.
4- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUYLA YAPILAN
DÜZENLEMELER
5035 sayılı Kanun’un 22 nci maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi
Kanunu’nun istisnalara ilişkin 4 üncü maddesinin (c) bendi; “Sakatlık dereceleri %90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş
özel tertibatlı taşıtlar.” olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu yeni düzenleme,
01.01.2004 tarihi itibariyle geçerlilik kazanmıştır.
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Yapılan düzenleme ile malûl ifadesine engelliler ifadesi eklenmiş,
malûl ve engellilerin bu istisnadan yararlanma şartı olan “bizzat kullanmak” zorunluluğu uygulamadan kaldırılarak; sakatlık dereceleri % 90 ve
daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl
ve engellilerin adlarına kayıtlı olan ve malûl ve engellilerin bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden
istisna edilmiştir. Anılan istisnanın uygulama şekli aşağıda açıklanmıştır.
4.1- Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malûl ve
Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması:
Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin bu
durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, söz konusu
malûl ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları,
motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu istisnadan yararlanmak
için, söz konusu malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel
tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.
4.2-Diğer Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması:
Sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malûl ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik
haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten “Motorlu Araç Tescil Belgesi”nin ilgili tescil kuruluşlarınca
onaylanmış örneği ile “Araçlar İçin Teknik Belge” ve “Proje Raporu”nun
aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde
bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.
4.3- Malûl ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim:
Malûl ve engelliler istisnasından yararlanacak olan malûl ve engelliler
tarafından; genel tebliğ ekinde örneği bulunan (EK:1) “Malûl ve Engelliler
Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu” düzenlenerek (Bildirim Formu’nun www.gib.gov.tr internet
adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istis212

OCAK - ŞUBAT 2012

MALİ

ÇÖZÜM

nadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi
dairesine verilecektir.
5- EMLAK VERGİSİ KANUNUYLA YAPILAN DÜZENLEME
Emlak Vergisi Kanunu’nun 8. göre; özürlülerin Türkiye sınırları içinde
brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar
indirmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bakanlar Kurulu da bu yetkisini 2005/9827 sayılı Karar ile kullanması sonucu şartları taşıyan özürlülerin emlak vergisi ödememeleri sağlanmıştır.
Bu düzenlemeye göre, Türkiye sınırları içinde; brüt yüzölçümü 200 m2
yi geçmeyen tek meskeni olan, tek meskende hisseye veya tek meskenin
intifa hakkına sahip bulunan özürlüler bu meskenleri için Bakanlar Kurulunca belirlenmiş olan indirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanmak
suretiyle emlak vergisi ödemeyecekler. Özürlülerin indirimli bina vergisi
oranından yararlanabilmeleri için bu durumlarını tam teşekküllü Devlet
hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili belediyelere belgelendirmeleri gerekmektedir.
Emlak Vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen özürlüler, www.gelirler.gov.tr adresinde örneği bulunan bir dilekçe ve “Tek Meskeni Olan
(İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi
Formu”nu düzenlenerek konutun bulunduğu yer belediye başkanlığına verecektir. Özür durumunu belgeleyen tam teşekküllü Devlet hastanesinden
alınan sağlık kurulu raporunun aslı da dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.
Öte yandan, indirimli vergi oranının uygulanması için meskende bizzat
oturulması şart değildir. Bu nedenle, sahip olduğu tek meskeni kiraya verip, kirada oturan engelli de diğer şartları taşımak kaydıyla emlak vergisi
ödemeyecektir.
6- SONUÇ
Çalışma güçlerinin bir kısmını veya tamamını kaybetmiş engelliler,
toplum içerisinde daha iyi koşullarda yaşamayı hak etmektedirler. Bu bağlamda, vergi kanunlarında engellilerin lehine düzenlemeler yapılmış olup,
bu düzenlemeler yukarıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Engelli kişilerin
OCAK - ŞUBAT 2012

213

MALİ

ÇÖZÜM

yaşam standartlarının daha iyi duruma gelmesi adına bu vergisel düzenlemelerin artarak devam etmesi yerinde olacaktır.
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TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM:
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II
Yavuz AKBULAK*
4. Bağımsız Denetimin İşlevi19: Bağımsız denetim kuruluşları ve bu
kuruluşlarda istihdam edilen denetim elemanlarının bağımsızlığı esastır.
Bağımsızlık ilkesi; bağımsız denetim faaliyetlerinin, bağımsız denetçinin
mesleki takdir ve tarafsızlığını zedeleyebilecek nitelikteki herhangi bir
ilişki, çıkar veya etkiden etkilenmeksizin yürütülmesini ifade eder. Bağımsız denetim kuruluşları belirli aralıklarla rotasyona tabi tutulur. Şirket
yönetim kurulu tarafından bir bağımsız denetim kuruluşu; sürekli ve/veya
özel denetimlerde en çok 5 hesap dönemi için seçilir. Şirketin aynı bağımsız denetim kuruluşu ile yeniden sürekli ve/veya özel denetim sözleşmesi imzalayabilmesi için en az 2 hesap döneminin geçmesi zorunludur.
Bağımsız denetim faaliyeti ile danışmanlık faaliyetleri birbirinden ayrılır.
Bağımsız denetim kuruluşları ve bu kuruluşlarda istihdam edilen denetim
elemanları ile diğer personel bağımsız denetim hizmeti verdikleri şirketlere, bağımsız denetim hizmeti verdikleri dönemde, bedelli veya bedelsiz
olarak danışmanlık hizmetleri veremezler. Bağımsız denetim kuruluşunun
yönetim veya sermaye bakımından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim
bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanları, bağımsız denetim kuruluşunun hizmet verdiği şirkete, aynı dönem için danışmanlık hizmeti veremez. Bu kapsama, bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve
yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri de dahildir.
5. Ticari Sır Kavramı20 ve İçerden Öğrenenlerin Ticareti21
5.1. Ticari sır niteliğindeki bilgilerin belirlenmesinde, şirketin şeffaflığı
ile çıkarlarının korunması arasındaki denge gözetilir. Ticari sır niteliğindeki bilgiler; mevcut durum itibarı ile veya potansiyel olarak ticari değeri
olan, üçüncü şahıslar tarafından bilinmeyen, normal durumda erişilmesi
* SPK Başkanlık Danışmanı
19 Denetim, bir işletmenin mali bilgilerinin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğu ve
doğruluğunun yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtları ile tüm bağımsız denetim teknikleri uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden değerlendirilmesi ve sonuçlarının
bir rapora bağlanması olup, mali bilgilerin bağımsız denetiminden kasıt mali tabloların
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mümkün olmayan, bilgi sahibinin gizliliğini korumayı hedeflediği bilgilerdir. Şirketin ticari sırlarının güvenliği ve korunması esastır. Ancak menfaat
sahiplerinin bilgi alma hakkının kullanılmasında, şirket doğruluk, dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uymakla yükümlüdür. (T)
işletmenin mali durumunu gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediğini
sağlamaktır. İç denetim ise, bir işletmenin faaliyetlerini geliştirme amacı güden bağımsız ve nesnel bir danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, işletmenin risk yönetimi, kontrol ve
yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli
ve disiplinli bir yaklaşım getirerek işletmenin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktadır.
Esasen ülkemizde bağımsız dış denetimin esasları Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK)
Seri:X, No:22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”i ile
düzenlenmiştir. X/22 Tebliği’ne göre bağımsız denetim işletmelerin kamuya açıklanacak
veya SPK tarafından istenecek yıllık finansal tablo (dipnotlarıyla birlikte konsolide olanlar
dahil bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özsermaye değişim tablosu) ve diğer
finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda,
makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi
amacıyla bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır. Aracılık faaliyetlerine münhasır olmak üzere bankalar, aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, konut finansmanı fonları, varlık finansmanı fonları, ipotek finansmanı kuruluşları, hisse senetleri menkul kıymet borsalarında ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda
işlem gören anonim ortaklıklar, hisse senetleri halka arz edilmiş olan ve arz edilmiş sayılan
ortaklıklar, 2499 sayılı SPKn’da düzenlenmiş ve anonim şirket olarak faaliyette bulunan
borsalar, teşkilatlanmış diğer piyasalar ve takas ve saklama kuruluşları ve SPK tarafından
finansal tablolarının bağımsız denetimi gerekli görülen diğer işletmelerin, SPK düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanması ve kamuya açıklanması zorunlu yıllık finansal tabloları
bağımsız denetime tabidir.
20 Ticari sır, bir ticari işletme veya şirketin faaliyet alanıyla ilgili yalnızca belirli sayıdaki
mensupları ve diğer görevlileri tarafından bilinen, elde edilebilen, özellikle rakiplerince
öğrenilmesi halinde zarar görme ihtimali bulunan ve üçüncü kişilere ve kamuya açıklanmaması gereken, işletme ve şirketin ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için büyük
önemi bulunan; iç kuruluş yapısı ve organizasyonu, mali, iktisadi, kredi ve nakit durumu,
araştırma ve geliştirme çalışmaları, faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları, imalatının teknik özellikleri, fiyatlandırma politikaları, pazarlama taktikleri ve masrafları, pazar payları,
toptancı ve perakendeci müşteri potansiyeli ve ağları, izne tabi veya tabi olmayan sözleşme
bağlantılarına ilişkin veya bu gibi bilgi ve belgeleri ifade eder.
21 2499 sayılı SPKn m.47/A-1 uyarınca, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat
sağlamak amacıyla kullanarak sermaye piyasasında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde mameleki yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek, “içerden
öğrenenlerin ticareti”dir. Bu fiili işleyen ihraççılarla, sermaye piyasası kurumlarının veya
bunlara bağlı veya bunlara hakim işletmelerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri, denetçileri, diğer personeli ve bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri
sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlarla, bunlarla temasları nedeniyle doğrudan
veya dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek durumdaki kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve
5.000 günden 10.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
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5.2. İçerden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her
türlü tedbir alınır. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticilerin ve hizmet
aldığı diğer kişi/kurumların listesini hazırlar ve bilgilendirme politikalarında yer alan esaslar çerçevesinde kamuya duyurur.
6. Kamuya Açıklanması Gereken Önemli Olay Ve Gelişmeler
a- Şirket aleyhine ve/veya şirket tarafından önemli tutarlarda bir davanın açılması veya açılmış olan bir davanın karara bağlanması, b- şirket
faaliyetlerinin bir bölümü veya tamamının dışarıdan kişi veya kuruluşlarca yerine getirilmesi (faaliyet aktarımı) hususunda bir anlaşma yapılması, c- alacakların önemli bir bölümünün tahsilinin şüpheli hale gelmesi,
ç- ana şirkette, iştirak/bağlı şirketlerde ve müşterek yönetime tabi şirketlerde yönetim ve sermaye ilişkisi bakımından önemli değişiklik olması,
d- sermaye piyasası araçlarının kayda alınmasından sonra halka arzından
önce kamuya açıklanmış olan bilgilerde bir değişiklik olması veya yeni bir
gelişmenin ortaya çıkması, e- şirketin son 5 işgünü içinde hisse fiyatında
%25’ten fazla azalış veya artış olması, f- şirketin öncelikli faaliyet konularındaki değişiklikler, g- bağımsız denetim şirketinin değişmesi veya görevden çekilmesi, bağımsız denetim sözleşmesinin feshi, ğ- şirket özel durum
açıklama formlarında veya diğer rapor ve belgelerde daha önce kamuya
açıklanmamış esas sözleşme veya iç düzenleme değişiklikleri, ı- şirketin
gelirlerinin oluşumunda önemli paya sahip bir müşteri ve/veya faaliyetlerinde önemli bir paya sahip olan tedarikçi ile olan iş ilişkisinin, bir önceki döneme göre önemli ölçüde azalması/artması veya sona ermesi, i- bir
yükümlülüğün ifa edilmemesi veya artmasına sebep olan ve şirket için
önemlilik arz eden doğrudan veya şarta bağlı yükümlülüklere neden olan
olaylar, j- önemli tutarda, olağanüstü bir zararın veya karın ortaya çıkması
ya da şirketin karlılığını veya zararını önemli ölçüde etkileyebilecek her
türlü bilgi, k- derecelendirme kuruluşunun şirket ve sermaye piyasası aracı
ile ilgili olarak verdiği derecelendirme notu ile buna ilişkin değişiklikler,
l- şirketin ihraç ettiği menkul kıymetin işlem gördüğü borsanın kotasyon
koşulları karşısındaki durumunun değişmesi, kotasyon şartlarından birini
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yerine getirememesi veya borsa kotundan çıkarılması, m- şirketin finansal yükümlülüklerini zamanında yerine getirememesi, aciz halinde bulunduğunu gösteren emarelerin ortaya çıkması, borçlarının ertelenmesi veya
yeniden yapılandırılması talebinde bulunması, n- şirketin konkordato22 talebinde bulunması, iflasının istenmesi veya mahkemenin şirketin iflasına
karar vermesi, tasfiye sürecine girmesi, o- şirketin çağrıda bulunarak hisse
senedi veya vekalet toplamaya karar vermesi; çağrıda bulunarak hisse senedi toplanması yükümlülüğünün ortaya çıkması ve bu konuda yapılacak
işlemler, şirketin mali durumuna ve faaliyet sonuçlarına olan etkisiyle birlikte derhal kamuya açıklanır.
C) Menfaat Sahipleri: Menfaat sahibi, işletmenin hedeflerine ulaşmasında ve faaliyetlerinde ilgisi olan herhangi bir kimse, kurum veya çıkar
grubu olarak nitelendirilmektedir. Bu kişi veya grupların işletmeyle sözleşmeye dayalı bir ilişkisi olabileceği gibi, ilişkinin sözleşmeye dayanmadığı
durumlar da olabilir. Şirketle ilgili menfaat sahipleri pay sahipleri ile birlikte çalışanları, alacaklıları, müşterileri, tedarikçileri, sendikaları, çeşitli
sivil toplum kuruluşlarını, devleti ve hatta şirkete yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini de içerir. Menfaat sahipleri şirketin
iyi yönetilmesinden ve sermayenin korunmasından yarar sağlarlar. Şirket
faaliyetlerinin, kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde dürüst, güvenilir
ve kamuya açık olması da, menfaat sahiplerinin şirketin durumu hakkında
bilgilenmelerini temin eder. Şirket, menfaat sahipleriyle işbirliği içerisinde
olmanın uzun dönemde kendi çıkarına olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri
hakları korumalıdır. Bu hakların korunmasında, şirketle menfaat sahipleri
ve menfaat sahiplerinin kendi arasındaki çıkar çatışmalarının en aza indirilebilmesi için, dengeli davranmalı ve bu haklar, birbirinden bağımsız
olarak değerlendirilmelidir. Ülkemiz mevzuatında olduğu gibi, çeşitli ül22 Konkordato, elinde olmayan sebeplerle işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulan
dürüst borçluları korumak için kabul edilmiş bir müessese olup, konkordato, borçlunun
alacaklılarının (en az 2/3) çoğunluğuyla yaptığı ve ticaret mahkemesinin onayıyla hüküm
ifade eden öyle bir anlaşmadır ki, bununla imtiyazsız alacaklılar borçluya karşı alacaklarının belirli bir yüzdesinden feragat ederler ve borçlu, borçlarının konkordatoda kabul edilen
kısmını (yüzdesini) ödemekle, borçlarının tamamından kurtulur.
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kelerde de menfaat sahiplerinin haklarının genellikle mevzuatla (borçlar
kanunu, icra ve iflas kanunu, iş kanunu vb.) korunduğu saptanmıştır. Bu
bölümde esasen menfaat sahiplerine yönelik temel şirket politikası üzerinde durulmuş, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımının desteklenmesi ve şirket sermayesinin korunmasına özen gösterilmesi vurgulanmış
olup, menfaat sahiplerinin yeterli düzeyde bilgilendirilmeleri ve şirketle
ilişkilerine dair önerilerde bulunulmaktadır.
1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
1.1. Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin
mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır.
Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin olanağı sağlanır. Şirket, mevzuat ile
menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Menfaat sahiplerinin haklarının
mevzuat ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi
niyet kuralları çerçevesinde ve şirket olanakları ölçüsünde, şirketin itibarı
da gözetilerek korunur. Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili
şirket politikaları ve süreçleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilir.
Şirket ile menfaat sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında şirket öncü rol oynar. Şirketlerin
kurumsal yönetim yapısı çalışanlar ve temsilcileri dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını
yönetime iletilmesine imkan tanımalı ve bu hakkı korunmalıdır.
1.2. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya
bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda,
sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir
politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir. (T)
2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi: Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. (T)
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3. Şirket Malvarlığının Korunması: Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler menfaat sahiplerini zarara uğratmak kastıyla malvarlığının azalmasına yol açacak tasarruflarda bulunamaz.
4. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası: İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit
fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı
olarak belirlenir ve uygulamada bu ölçütlere uyulur. Eğitim, terfi ettirme
hususlarında çalışanlara eşit davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılır ve eğitim politikaları oluşturulur. Katılımcı bir yönetim ortamının oluşturulmasını teminen,
şirketin finansal olanakları, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda
çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde
bulunulur. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme ölçütleri yöneticiler tarafından belirlenir ve çalışanlara duyurulur. Çalışanlara
verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe ve diğer
önemli görülen faktörlere dikkat edilir. Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlanır ve bu ortam ve koşullar sürekli olarak iyileştirilir.
Çalışanların özlük hakları ile çalışma ortamı ve koşullarındaki değişikliklere ilişkin kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınır. Çalışanlar arasında
ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.
5. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler
5.1. Şirket, mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri
memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri alır. Müşterinin satın aldığı mal
ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında süre
bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir. Mal ve hizmetlerde kalite
standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla
kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır. Standardın altında kalan mal ve
hizmetler telafi ve tazmin edilir.
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5.2. Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin
gizliliğine özen gösterilir.
5.3. Şirketle müşteriler ve tedarikçiler arasında iyi ilişkiler kurulması
ve taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uyum sağlanması için şirketçe gerekli önlemler alınır. (T)
6. Etik Kuralları: Şirketin faaliyetleri, yönetim kurulu tarafından hazırlanan, genel kurulun bilgisine sunulan ve kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülür. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar
kamuya açıklanır.
7. Sosyal Sorumluluk: Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı
olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar ve bu konulardaki politikalarını kamuya açıklar.
D) Yönetim Kurulu23: Yönetim kurulu, genel kurulda pay sahiplerinin
23   6102 sayılı Yeni TTK, ticaret hukukunun tüm segmentlerinde olduğu gibi anonim şirketlerin (A.Ş.) yönetim işlevleri ve bu arada yönetim kuruluna (YK) ilişkin de çok önemli
yenilikler kazandırmıştır. Bilindiği üzere, Yeni TTK m.359/1 uyarınca A.Ş.’lerin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurulca seçilmiş, “bir” veya “daha fazla kişi”den oluşan bir
YK’sı bulunur. Temsile yetkili en az bir üyenin yerleşme yerinin Türkiye’de bulunması ve
Türk vatandaşı olması şarttır. Bu yazı, esasen YK toplantılarıyla ilgili yeni düzenlemeler
üzerinde durmaktadır.
YK kararlarında yeni durum: Yeni TTK’ya göre, A.Ş.’lerin esas sözleşmelerinde aksine
ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığında, YK üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve
kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğuyla alır. Bu kural YK elektronik ortamda yapıldığında da uygulanır. YK üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi,
toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğunda, konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa, öneri reddedilmiş sayılır. Üyelerden hiçbiri
toplantı yapılması isteminde bulunmadığında, YK kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm YK üyelerine yapılmış
olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması koşul
değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün YK karar defterine (*) yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine
geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş
olmalarına bağlıdır (Yeni TTK m.390).
Batıl (hukuken geçersiz/hükümsüz/sakat) YK kararlarının durumu: YK kararının batıl olduğunun tespiti mahkemeden istenebilir. Özellikle eşit işlem ilkesine aykırı olan, A.Ş.’nin
temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen, pay sahiplerinin,
özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren, diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin
devrine ilişkin, YK kararları batıldır (Yeni TTK m.391).
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kendisine vermiş olduğu yetki doğrultusunda, mevzuat, esas sözleşme, şirket içi düzenlemeler ve politikalar çerçevesinde yetki ve sorumluluklarını
YK üyelerinin bilgi alma ve inceleme hakları: Her YK üyesi şirketin tüm iş ve işlemleri
hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir. Bir üyenin istediği, herhangi
bir defter, defter kaydı, sözleşme, yazışma veya belgenin YK’ya getirtilmesi, kurulca veya
üyelerce incelenmesi ve tartışılması ya da herhangi bir konuyla ilgili yöneticiden veya çalışandan bilgi alınması reddedilemez. Eğer reddedilmişse, konu 2 gün içinde YK’ya getirilir. YK’nın toplanmaması veya bu istemi reddetmesi durumunda üye, şirketin merkezinin
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine (Mahkeme) başvurabilir. Mahkeme istemi
dosya üzerinden inceleyip karara bağlayabilir, mahkemenin kararı kesindir. YK toplantılarında, bütün YK üyeleri gibi, şirket yönetimiyle görevlendirilen kişiler ve komiteler de bilgi
vermekle yükümlüdür. Bir üyenin bu konudaki istemi de reddedilemez; soruları yanıtsız
bırakılamaz. Her YK üyesi, YK toplantıları dışında, YK başkanının izniyle, şirket yönetimiyle görevlendirilen kişilerden, işlerin gidişi ve belirli münferit işler hakkında bilgi alabilir ve görevinin yerine getirilebilmesi için gerekliyse, YK başkanından, şirket defterlerinin
ve dosyalarının incelemesine sunulmasını isteyebilir. YK başkanı bir üyenin, bilgi alma,
soru sorma ve inceleme yapma istemini reddederse, konu yine 2 gün içinde YK’ya getirilir. YK’nın toplanmaması veya bu istemi reddetmesi durumunda üye, şirketin merkezinin
bulunduğu yerdeki Mahkemeye başvurabilir. Mahkemenin kararı kesindir. YK başkanı,
kurulun izni olmaksızın, YK toplantıları dışında bilgi alamaz, şirket defter ve dosyalarını
inceleyemez. YK başkanının bu isteminin reddedilmesi halinde başkan, Mahkemeye başvurabilir. YK üyesinin hakları kısıtlanamaz ve kaldırılamaz. Esas sözleşme ve YK, üyelerin
bilgi alma ve inceleme haklarını genişletebilir. Her YK üyesi, YK başkanından YK’yı toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir (Yeni TTK m.392).
YK üyelerinin müzakerelere katılma yasaklarına ilişkin yeni hükümler: YK üyeleri, kendilerinin şirket dışı kişisel çıkarıyla veya alt ve üst soyundan (**) birinin ya da eşinin yahut
üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından (***) birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere
katılamazlar. Bu yasak, YK üyelerinin müzakereye katılmamalarının dürüstlük kuralının
gereği olduğu durumlarda da uygulanır. Tereddüt halinde, kararı YK verir. Bu oylamaya da
ilgili üye(ler) katılamaz(lar). Çıkar uyuşmazlığı YK’ca bilinmediğinde de, ilgili üye bunu
açıklamak ve yasağa uymak zorundadır. Bu hükümlere aykırı hareket eden YK üyesi ve çıkar çatışması nesnel olarak varken ve biliniyorken ilgili üyenin toplantıya katılmasına itiraz
etmeyen üyeler ve söz konusu üyenin toplantıya katılması yönünde karar alan YK üyeleri
bu sebeple şirketin uğradığı zararı tazminle yükümlüdürler. Müzakereye, yasak nedeniyle
katılmamanın sebebi ve ilgili işlemler YK kararına yazılır (Yeni TTK m.393).
(*) Yeni TTK m.64 uyarınca, pay defteri, YK karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi muhasebeyle ilgili olmayan defterler de ticari defterler olup, yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışındaki defterler Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca
(TMSK) belirlenir. Defter tutma yükümünü yerine getirmeyenler, 200 günden az olmamak
üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar (Yeni TTK m.562/f.1-a). (**) Alt soy=kişinin
çocuğu, torunu ve torunun çocuğu. Üst soy=biri öbürünün dölünden (sulbünden) gelenler
arasındaki hısımlık; yani usul hısımlığı olup, örnek olarak “çocuğun babasına olan hısımlığı” verilebilir. (***) Üçüncü derece kan hısımları, kardeşlerimizin çocukları yani yeğenler,
amca, hala, dayı ve teyzedir. Üçüncü derece kayın hısımları ise, eşin kardeşinin çocukları
yani eşin yeğenleri, diğer bir ifadeyle kayın, baldız ve görümce çocukları, eşin dayısı, amcası, halası ve teyzesinden oluşur.
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kullanır ve şirketi temsil eder. Yönetim kurulu bir şirketin stratejik karar
alma, temsil ve en üst seviyede yürütme (yönetim) organıdır. Yönetim kurulu kararlarını alırken ve bunları uygularken, şirketin piyasa değerinin
mümkün olan en üst seviyeye çıkarılmasını hedefler. Yönetim kurulu bunun bilinci içerisinde şirket işlerini, pay sahiplerinin uzun vadeli ve istikrarlı bir kazanç sağlayacak şekilde yürütür. Bunu yaparken, pay sahipleri
ile şirketin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin de bozulmamasına
özen gösterir. Yönetim kurulu üyeleri görevlerini rasyonel şekilde ve iyi
niyet kuralları çerçevesinde, şirketin çıkarları ile pay ve menfaat sahipleri
arasındaki hassas dengeyi gözeterek yerine getirirler. Yönetim kurulu üyeleri, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgileri, ilgili mevzuatı da dikkate alarak, kendi, eşleri ve üçüncü
kişilerin çıkarları için kullanmazlar. Yönetim kurulu üyelerinin yetenek,
beceri ve deneyim düzeyleri ile bağımsızlık derecesi, yönetim kurulunun
performans düzeyini ve başarısını belirlemekte ve şirketin hedefe ulaşmadaki başarısını doğrudan etkilemektedir. Yönetim kurulunda yer alan bağımsız üyelerin, şirketin, pay ve menfaat sahiplerinin çıkarlarını her şeyin
üstünde tutabilme ve kararlarda tarafsız olabilme avantajına doğal olarak
sahip oldukları kabul edilmektedir. Bu çerçevede bağımsız üyelerin yönetim kurulunda çoğunlukta bulunması, bir şirkette kurumsal yönetimin doğru ve tarafsız olarak uygulanmasının önemli unsurlarından bir tanesidir.
İlkelerde bağımsızlığa ilişkin ölçütlere yer verilmiş ve yönetim kurulunun
sayısının 2’den az olmamak üzere, en az 1/3’ünün bu ölçütleri sağlayan
bağımsız üyelerden oluşması önerilmiştir. Diğer taraftan İlkelerde yönetim
kurulunca oluşturulacak komitelerin başkanlarının bağımsız üye olması
önerildiğinden, 2’den fazla komite oluşturulması durumunda, yönetim kurulundaki bağımsız üye sayısı buna uygun olarak arttırılmalıdır.
Yönetim kurulu ve yöneticiler, şirketin misyonu ve vizyonu çerçevesinde, bir şirketin belirlediği hedeflere ulaşmasında esas sorumludur. Bu
itibarla, yönetim kurulu ve yöneticiler şeffaf bir şekilde performans değerlendirmesine tabi tutulmalı ve ödüllendirme veya göreve son verme bu
esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Görevlerini gerektiği gibi yerine
getirmemeleri nedeni ile şirketi ve dolayısıyla pay sahiplerini zarara uğratan yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler, sebep oldukları zararı şirkete ve
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pay sahiplerine ödemelidirler. Bu yolla şirketin kayıpları engellenebilir,
bu kişilerin kendilerinden beklendiği şekilde sorumlu hareket etmeleri de
sağlanabilir. Yönetim kurulu çalışmalarını daha sağlıklı yürütebilmek için
komiteler oluşturabilir. Bu komitelerin oluşumu, yapısı ve çalışma ilkeleri, yönetim kurulunun profesyonel bir yaklaşımla ve sağlıklı bir şekilde
çalışmasını ve böylelikle şirketin kurumsal yönetim ilkelerine göre işlemesinin temelini oluşturur. Komitelerin başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmelidir. Birçok ülkede, denetimden sorumlu komite,
kurumsal yönetim komitesi, stratejik planlama komitesi, insan kaynakları
ve ödüllendirme komitesi, uzlaşma komitesi ve etik komitesi gibi adlarla
komiteler kurulduğu gözlemlenmektedir.
1. Yönetim Kurulunun Temel İşlevleri: Yönetim kurulu bir şirketin en
üst seviyede stratejik karar alma, yürütme (yönetim) ve temsil organıdır.
Yönetim kurulu, şirketin misyonunu/vizyonunu belirler ve kamuya açıklar. Yönetim kurulu yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri
onaylar. Yönetim kurulu, sürekli ve etkin bir şekilde, şirketin hedeflerine
ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirir.
Bunu yaparken her konuda uluslararası standartlara uyum sağlamaya çalışır. Gerektiği durumda gecikmeden ve sorun ortaya çıkmadan önce önlem
alır. Etkin gözden geçirme; şirket faaliyetlerinin, onaylanan yıllık finansman ve iş planlarının gerçekleşme düzeyinin; finansal durum ve faaliyet
sonuçlarının muhasebe kayıtlarına yansıtılmasında mevcut mevzuat ve
uluslararası muhasebe standartlarına uyumunun ve şirket ile ilgili finansal bilginin doğruluk derecesinin ortaya çıkarılmasını ifade eder. Yönetim kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini
etkileyebilecek olan şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini
en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturur
ve bunun sağlıklı olarak işlemesi için gerekli önlemleri alır. Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla
komiteler oluşturur. Yönetim kurulu, yöneticilerin pozisyonlarına uygun
gerekli nitelikleri taşımasını gözetir. Yönetim kurulu nitelikli personelin
uzun süre şirkete hizmet etmesini sağlamaya yönelik teşvik ve önlemleri
alır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü takdirde yöneticileri vakit geçirmek224
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sizin görevden alır ve yerlerine bu görevlere uygun ve nitelikli yenilerini
atar. Yönetim kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç
düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir. Yönetim
kurulu şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar. Yönetim kurulu
pay sahiplerinin haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşme hükümlerine, şirket içi düzenlemelere ve oluşturulan politikalara tam olarak
uyulmasını sağlar ve bu amaca yönelik olarak kurumsal yönetim komitesi
ve bünyesinde oluşturulan pay sahipleri ile ilişkiler birimi ile yakın işbirliği içerisinde olur. Yönetim kurulu, pay sahipleri ile şirket ve/veya şirket
çalışanları arasında anlaşmazlık çıkmaması için gerekli tedbirleri alır, anlaşmazlık çıkması durumunda ise çözüm önerileri geliştirir.
2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları ile Görev ve Sorumlulukları
2.1. Yönetim kurulu faaliyetlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve
sorumlu bir şekilde yürütür.
2.2. Yönetim kurulunun yetki ve sorumlulukları; fonksiyonları ile tutarlı ve hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın, her bir yönetim kurulu üyesi,
yönetici ve genel kurula tanınan yetki ve sorumluluklardan açıkça ayrılabilir ve tanımlanabilir biçimde şirketin esas sözleşmesinde yer alır. Bu
çerçevede yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılır. Yönetim
kurulu üyelerinin ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları açık ve anlaşılabilir olur; faaliyet raporunda yer alır ve kamuya açıklanır.
2.3. Yönetim kurulu üyesi görevini basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde yerine getirir. Görevin basiretli ve iyi niyet kuralları
çerçevesinde ifa edilmesi, benzer durumlarda ve benzer koşullar altında,
asgari olarak gösterilmesi gereken dikkat ve özenin gösterildiği anlamına
gelir.
2.4. Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanır. Yönetim
kurulu üyelerinin, şirketi önemli ölçüde etkileyen gelişmelerden zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlayacak mekanizmalar
oluşturulur. Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken
yöneticiler ile sürekli ve etkin işbirliği içerisinde olur. Gerekli görülen duOCAK - ŞUBAT 2012
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rumlarda yöneticiler yönetim kurulu toplantılarına katılır. Yönetim kuruluna bilgi akışının aksamasını engelleyici hareketlerde bulunan şirket çalışanlarına gerektiğinde uyarı ve iş akdinin sona erdirilmesine kadar giden
yaptırımlar uygulanır. Buna ilişkin esaslar şirketin iç düzenlemelerinde ve/
veya esas sözleşmesinde yer alır. İcrada görevli olan üye dışındaki yönetim
kurulu üyeleri de, görevlerinin ifası sırasında yeterli bilginin kendilerine
sunulmadığını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamazlar. Bu nedenle kendilerine sunulan bilgilerle sınırlı kalmadan, gerek gördükleri takdirde ilave
bilgi talep ederler.
2.5. Yönetim kurulu üyeleri mevzuat, esas sözleşme ve genel kurulun
kendilerine yüklediği görevleri kasten veya ihmal sonucu yerine getirmemeleri halinde zincirleme sorumlu olur.
2.6. Yönetim kurulu üyesi, pay sahipleri aleyhine sonuç doğurabilecek
baskılara boyun eğmez ve maddi menfaat kabul etmez. Yönetim kurulu, bu
hususlara oluşturulan etik kurallarında yer verir ve bu kuralların tüm şirket
çalışanları tarafından da uygulanmasını sağlayıcı önlemleri alır.
2.7. Yönetim kurulu üyesinin şirket işleri için yeterli zaman ayırması
esastır. Bu kapsamda, üyenin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanır ve sınırlandırılır.
2.8. Yönetim kurulu üyesi prensip olarak şirket ile işlem yapamaz ve
rekabet edemez. Böyle bir durum ortaya çıktığı veya öğrenildiği takdirde
ilgili yönetim kurulu üyesi derhal yönetim kurulunu ve denetleme kurulunu yazılı olarak bilgilendirir. Yapılacak ilk genel kurul toplantısında bu
konuda ayrıca pay sahiplerine bilgi verilir, kamuya açıklanır ve faaliyet raporunda yer verilir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket ile işlem yapabilmesi
ve rekabet edebilmesi ancak pay sahiplerinin ¾’ünün onayı ile mümkündür. Bu husus şirket esas sözleşmesinde düzenlenir.
2.9. Yönetim kurulu üyesi şirket ile ilgili gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgileri kamuya açıklayamaz. Bu husus şirketin etik kurallarında
yer alır. Yönetim kurulu bu bilgilerin şirketin diğer çalışanları tarafından
da şirket dışına çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli tedbirleri alır.
2.10. Yönetim kurulu üyesi, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendisi veya başkaları lehine kullanamaz, şirket hakkında
yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veremez, haber yayamaz ve yorum
yapamaz.
226
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2.11. Yöneticiler şirketin iflası halinde; iflasın istenmesinden önceki
son üç yıl içinde her ne ad altında olursa olsun hizmetlerine karşılık aldıkları ve emsallerine göre bariz derecede farklı olan maddi menfaatin fazla
olan kısmını şirkete iade ederler. (T)
2.12. Yönetim kurulu üyeleri, şirkette göreve başlamadan önce, mevzuata, esas sözleşmeye, şirket içi düzenlemelere ve oluşturulan politikalara
uyacaklarını ve uymadıkları takdirde şirketin, pay ve menfaat sahiplerinin
bu nedenle uğrayacakları zararları müteselsilen karşılayacaklarını yazılı
olarak beyan ederler. (T)
2.13. Yönetim kurulu; periyodik mali tabloların mevcut mevzuat ve
uluslar arası muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan sorumludur. Yönetim kurulu, periyodik mali tablolar ve yıllık faaliyet raporunun kabulüne
dair ayrı bir karar alır. Dipnotları ile birlikte periyodik mali tabloların ve
yıllık faaliyet raporunun ilanı ve bildirimi sırasında bunların; icra başkanı/
genel müdür tarafından, bunların hazırlanmasından sorumlu bölüm başkanı veya bu sorumluluğu üstlenmiş görevli ile yönetim kurulunca bir iş
bölümü yapılmış ise bunların hazırlanmasından sorumlu yönetim kurulu
üyesi tarafından aşağıdaki asgari açıklamaları içeren bir beyan hazırlanır ve imzalanır. Kamuya yapılacak açıklamalarda bu konuya yer verilir.
Bu beyanda asgari olarak; a- periyodik mali tablo ve dipnotlarının, yıllık
faaliyet raporunun kendileri tarafından incelendiği, b- şirketteki yetki ve
sorumlulukları dahilinde ve sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, periyodik mali tablo ve dipnotlarının, yıllık faaliyet raporunun önemli konularda
gerçeğe aykırı bir açıklama, ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla
yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
c- şirketteki yetki ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, periyodik mali tablo ve dipnotlarının, yıllık faaliyet raporunun,
ilgili olduğu dönem itibarı ile, şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı, hususları yer alır. Yönetim
kurulu; dipnotları ile birlikte periyodik mali tablo ve yıllık faaliyet raporlarını imzalamakla yükümlü olan sorumlu kişilerin, şirket ve konsolide mali
tablolar kapsamına giren bağlı ortaklıklar, iştirakler ve müşterek yönetime
tabi şirketler ile ilgili önemli bilgilere ulaşmasını sağlayacak tedbirleri alır.
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İmza yükümlüsü kişiler, gerek şirketin iç kontrol sistemiyle, gerekse kendilerinin bilgiye ulaşma süreci ile ilgili eleştiri ve önerilerini şirket yönetim kuruluna, denetimden sorumlu komiteye, şirketin denetimini yapmakta
olan bağımsız denetim kuruluşuna bildirir.
2.14. Yönetim kurulunun temel fonksiyonlarının haricinde, komitelerin
görüş ve önerilerini de dikkate alarak, yerine getireceği başlıca görev ve
üstleneceği sorumlulukları şunlardır; a- şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını
onaylamak, b- şirketin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve genel kurula sunmak üzere kesinleştirmek; c- genel kurul toplantılarının mevzuata ve
şirket esas sözleşmesine uygun olarak yapılmasını sağlamak; genel kurul
kararlarını yerine getirmek, ç- şirketin son bilançosundaki aktif toplamının
%10’unu aşan önemli miktarlardaki harcamaların kullanımlarını kontrol
etmek, d- yöneticilerin kariyer planlarını ve ödüllendirilmelerini onaylamak, e- şirketin pay sahipleri, menfaat sahipleri ve halkla ilişkilerine yönelik politikaları belirlemek, f- şirketin bilgilendirme politikasını belirlemek,
g- şirket ve çalışanları için etik kuralları belirlemek, ğ- komitelerin çalışma
esaslarını belirlemek; etkin ve verimli çalışmalarını sağlamak; ı- şirket organizasyon yapısının günün koşullarına cevap vermesini teminen gerekli
tedbirleri almak, i- önceki yönetim kurullarının faaliyetlerini incelemek.
2.15. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini
belirler.
2.16. Yönetim kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça
ve her yönü ile tartışılır. Yönetim kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına
geçirtir ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletir. Yönetim kurulu üyesi,
diğer üyeleri yanıltmak amacıyla, toplantılarda görüşülen konularla ilgili eksik ve taraflı bilgi veremez. Toplantı esnasında yönetim kurulu üyesi
tarafından yöneltilen her türlü soru, ilke olarak hemen cevaplanır ve karar
zaptına geçirilir. Cevaplanamayan sorular ise bir sonraki toplantının gündemine alınır.
2.17. Yönetim kurulu toplantıları etkin ve verimli bir şekilde planlanır
ve gerçekleştirilir. Yönetim kurulunun ilk toplantısı seçimini izleyen 1 ay
içerisinde yapılır. İlk toplantıda, yönetim kurulu başkanı ve başkan veki228
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linin seçiminin yanı sıra, görev dağılımı ve komitelerin oluşturulmasına
yönelik kararlar alınır. Yönetim kurulu üyesi prensip olarak her toplantıya
katılır. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilir. Ancak şirketin faaliyetleri ile ilgili önemli konularda toplantıya bütün yönetim kurulu üyeleri fiilen katılır. Ancak
yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılan yönetim kurulu üyelerince şu
gündem maddeleri de onaylanabilir: a- şirketin faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması, b- genel
kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular, c- genel kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun
kesinleştirilmesi, ç- yönetim kurulu başkanının, başkan vekilinin seçilmesi
ve yeni üye atanması, d- idari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine
son verilmesi, e- icra başkanının/genel müdürün atanması veya azledilmesi, f- komitelerin oluşturulması, g- birleşme, bölünme, yeniden yapılanma; şirketin tamamının veya duran varlıklarının %10’unun satılması veya
%10’unun üzerinde tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10’un
üzerinde tutarlarda gider yapılması, ğ- şirketin temettü politikasının, dağıtılacak dönem karı miktarının tespit edilmesi, ı- sermaye artırımı veya
azaltımı. Yönetim kurulu düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde
en az ayda bir defa; gerekli görülen hallerde bu süreye bağlı olmadan ve
gecikmeksizin toplanır. Yönetim kurulu üyelerinin toplantıya çağırılmasına ve toplantıya hazırlanılmasına ilişkin süreçler, tüm yönetim kurulu
üyelerinin toplantıya tam olarak hazırlanmasına olanak sağlayacak şekilde
düzenlenir. Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler, toplantıdan en az 7 gün önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur. Bu zamanlamaya uymanın mümkün olmadığı
hallerde, yönetim kurulu üyelerine eşit bilgi akışının sağlanmasına azami
özen gösterilir. Yedi günlük süreye uyulamaması nedeniyle yönetim kurulu
üyelerinden birinin toplantı tarihine itiraz etmesi halinde bu itiraz yönetim
kurulu tarafından değerlendirilir. Yönetim kurulu toplantı dokümanının ne
şekilde yönetim kurulu üyelerine ulaştırılacağı şirket içi düzenlemelerle
yazılı hale getirilir. Yönetim kurulu üyesi toplantıdan önce, yönetim kurulu
başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin
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görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim kurulunda her üyenin
bir oy hakkı bulunur. Üyelere ağırlıklı oy hakkı veya olumlu/olumsuz veto
hakkı tanınmaz.
Şirket esas sözleşmesinde, pay ve menfaat sahiplerinin yönetim kurulunu toplantıya davet edebilmesine olanak sağlayacak düzenlemelere yer
verilir. Yönetim kurulu, kurumsal yatırımcı niteliğini haiz veya azınlık pay
sahipleri ile esas sözleşmede tanımlanan menfaat sahiplerinin talebiyle
toplanabilir. Davet talebi yönetim kurulu başkanına yapılır. Yönetim kurulu başkanı, derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması
halinde, konuyu ilk yönetim kurulu toplantısının gündemine alır. (T)
Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilir. Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabına esas
sözleşmede yer verilir. Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm yönetim kurulu üyelerine hizmet
vermek üzere yönetim kurulu başkanına bağlı bir sekreterya oluşturulur.
Sekreterya, temel olarak, yönetim kurulu üyeleri arasında iletişimi sağlar;
yönetim kurulunun ve komitelerin toplantı hazırlıklarını yapar; toplantı
tutanaklarını tutar; yönetim kurulu duyuruları dahil yapılan yazışmaların
düzenli olarak kaydını tutar ve arşivler. Sekreterya tarafından tutulan kayıtlar, yönetim kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur. Yönetim kurulu üyesi, kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının
menfaatini ilgilendiren yönetim kurulu toplantılarına katılamaz. Yönetim
kurulu toplantılarında, bağımsız üyelerin muhalif kaldığı konulara ilişkin
makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır. Yönetim kurulunun seyahat/toplantı giderlerini, görevi ile ilgili özel çalışma isteklerini ve
benzer masraflarını karşılayacak bir bütçesi olur.
3. Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Seçimi24
3.1. Yönetim kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde
yapılandırılır.
24 Bu başlık altında yer alan “3.3.1”, “3.3.4”, “3.3.5” ve “3.3.6” numaralı maddeler payları
İMKB’de işlem gören HAAŞ’lardan İMKB 30 Endeksine dahil olan bankalar haricindeki
HAAŞ’lar için zorunludur.
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3.1.1. Yönetim kurulu üyeliğine prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri
düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler
aday gösterilir ve seçilir. Buna ilişkin genel esaslar şirket esas sözleşmesinde yer alır.
3.1.2. Sermaye piyasası mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, bankacılık
mevzuatı, kara paranın aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç
para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar
hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla
hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar
ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma,
vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hüküm giymiş olanlar yönetim kurulu üyesi olamaz.
3.1.3. Yönetim kurulu üyesi, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili, özel sektör veya kamuda çalışmak sureti ile deneyim kazanmış, tercihen yüksek öğrenim görmüş nitelikli kişiler arasından seçilir. (T)
3.1.4. Yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve
yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine
olanak sağlayacak şekilde belirlenir.
3.1.5. Yukarıda belirtilen genel çerçeve içerisinde; yönetim kurulu üyeliği adaylarında ayrıca aranacak asgari nitelikler aşağıda yer almaktadır; amali tablo ve raporları okumak ve analiz edebilmek, b- şirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki
düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak, c- yönetim kurulunun,
ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağına ve
kararlılığına sahip olmak.
3.1.6. Yukarıda sayılan özellikleri taşımayan kişilerden; diğer özellikleri nedeniyle yönetim kurulu üyeliğine seçilenlerin, en kısa sürede gerekli
eğitimi almaları sağlanır. Yönetim kurulu üyeleri atandıktan sonra kurumsal yönetim komitesi ayrıntılı bir uyum programına başlar. Uyum programının hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanmasına özen gösterilir. Bu
programda en az; a- yöneticiler ile tanışma ve şirketin üretim birimlerine
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ziyaretler, b- yöneticilerin özgeçmişleri ve performans değerlendirmeleri,
c- şirketin stratejik hedefleri, güncel durum ve sorunları, ç- şirketin pazar
payı ve finansal performans göstergelerine yer verilir.
3.2. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur.
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi olmaması
ve yönetim kurulunun yarısından fazlasının icrada görev almaması sağlanır. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri, düzenli olarak kendi
aralarında toplantı yapar.
3.3. Yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiç bir etki altında
kalmaksızın icra etme niteliğine ve potansiyeline sahip bağımsız üyeler
bulunur.
3.3.1. Yönetim kurulunun, sayısı ikiden az olmamak üzere en az üçte
biri bağımsız üyelerden oluşur. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında
küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır.
3.3.2. Bağımsız yönetim kurulu üyesine yönetim kurulunun önerisi
ve genel kurulun onayı ile sağlanacak, ücret ve huzur hakkı gibi maddi
olanaklar, bağımsızlığı koruyacak düzeyde olur. Bu amaca yönelik olarak
sağlanan maddi olanaklar bağımsızlığı engellemez.
3.3.3. Düzenleyici otoritelerde ve öz düzenleyici kuruluşlarda çalışmış
olan meslek personeli, diğer bağımsızlık şartlarını da taşıdıkları takdirde,
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilirler. (T)
3.3.4. Şirketin yönetim kurulunda son altı yıl içerisinde yönetim kurulu
üyeliği yapan bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.
3.3.5. a- şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında son beş
yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı
bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olması, b- yönetim kuruluna bir pay
grubunu temsilen seçilmemiş olması, c- başta şirketin denetimini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde
şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü
yürüten şirketlerde çalışmıyor olması ve son 5 yıl içerisinde yönetici olarak
görev almamış olması, ç- son 5 yıl içerisinde, şirketin bağımsız denetimini
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yapan kuruluşlarda istihdam edilmemiş veya bağımsız denetim sürecinde
yer almamış olması, d- Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan
firmaların herhangi birisinde çalışmamış ve son beş yıl içerisinde yönetici
olarak görev almamış olması, e- eşi veya üçüncü dereceye kadar olan kan
ve sıhri hısımları arasında hiçbirisinin şirkette yönetici, toplam sermayenin
%5’inden fazlasını elinde bulunduran veya her halükarda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahibi olmaması, f- şirketten yönetim kurulu
üyeliği ücreti ve huzur hakkı dışında başka herhangi bir gelir elde etmiyor
olması; yönetim kurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip
olduğu payın oranının %1’den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı
olmaması, ölçütlerine uyan yönetim kurulu üyesi “bağımsız üye” olarak
nitelendirilir. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, yatırımcı haklarını korumayı teminen, Kurul’un uygun görüşü ile azami 1 yıla kadar geçici bir
süreyle sınırlı olmak üzere, yukarıda verilen bağımsızlık ölçütlerinden bir
veya birkaçını sağlamayanlar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak genel
kurul tarafından seçilebilir.
3.3.6. Bağımsız yönetim kurulu üyesi, mevzuat, esas sözleşme ve yukarıda yer alan ölçütler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir
beyanını aday gösterildiği esnada yönetim kuruluna verir. Yönetim kurulu
bağımsız üye adayının bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlar ve genel kurula
sunar. Bağımsız yönetim kurulu üyesi atamasına ilişkin genel kurul kararı
ve gerekçeleri, karşı oyları ve yönetim kurulu değerlendirme raporunu da
içerecek şekilde Şirketin internet sitesinde açıklanır. Sermayenin yirmide
birini temsil eden pay sahipleri tarafından hakkında olumsuz oy kullanılmış bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının bağımsız üye olarak seçilmeleri durumunda, bunların bağımsızlık ölçütlerini sağlayıp sağlamadığı
Kurul tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.
3.3.7. Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde,
değişiklik bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir. Bu durumda asgari bağımsız yönetim kurulu üye
sayısının yeniden sağlanmasını teminen, bağımsızlığını kaybeden yönetim
kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. Yönetim kurulu bu durumda ilk genel
kurula kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçer.
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Ancak toplantı ve karar nisaplarının oluşmasında sorun yaşanması durumunda, bağımsızlığını kaybeden üye görevine devam eder. Bu kapsamda
yapılan işlemler ayrıca yönetim kurulu tarafından kamuya en kısa sürede
duyurulur.
3.4. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, birikimli oy sisteminin uygulanmasına öncelik verilir. Birikimli oy sisteminin uygulama esasları
mevzuat çerçevesinde şirketin esas sözleşmesinde düzenlenir. Yönetim
kurulu üyeleri birikimli oy sistemi konusunda pay sahiplerini bilgilendirir.
Birikimli oy sistemi amacı doğrultusunda kullanılır ve bu konuda yönetim
kurulu üyeleri gerekli hassasiyeti gösterir.
4. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar: Yönetim kurulu üyesine, ücretinin belirli bir oranını aşmayacak şekilde huzur hakkı verilir. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret, ilke olarak üyenin zaman yatırımını
ve üyelik gereklerinin yerine getirilmesini, asgari olarak karşılayacak şekilde genel kurul tarafından belirlenir. Üyelerin temel ücretleri, ilke olarak
icra başkanı/genel müdüre verilen saat başına sabit ücrete yakın olur. Ücret,
bir yönetim kurulu üyesinin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve
özel projelerde o şirket için harcayacağı zaman olarak hesap edilir. Ödüllendirme yönetim kurulu üyelerinin performansını yansıtacak ve şirketin
performansı ile ilişkilendirilecek şekilde belirlenir. Bu konuda kurumsal
yönetim komitesi gerekçe göstermek suretiyle önerilerde bulunur. Yönetim
kurulu, şirketin belirlenen operasyonel ve finansal performans hedeflerine
ulaşmasından sorumludur. Bunun sağlanamadığı durumlarda gerekçeleri
faaliyet raporunda açıklanır. Bu şekilde yönetim kurulu hem kurul hem de
üye bazında, bu konuyla görevlendirilen komitenin ortaya koyacağı esaslar
doğrultusunda özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri bu esaslara göre ödüllendirilir veya azledilir. Şirket,
herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatamaz,
şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında
kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.
5. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı: Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun
olarak, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde
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yerine getirmesini teminen yeterli sayıda komite oluşturulur. Komite başkanları bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Komiteler, en az
2 üyeden oluşur. Komitelerin 2 üyeden oluşması halinde her ikisi, 2’den
fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İlke olarak bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev alamaz. Gerek duyulduğunda yönetim kurulu üyesi olmayan,
konusunda uzman kişilere de komitede görev verilir. Komiteler kendi yetki
ve sorumluluğu içinde hareket eder ve yönetim kuruluna önerilerde bulunur, ancak nihai karar yönetim kurulu tarafından verilir. Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komitelerin çalışma
süreleri yönetim kurulunun çalışma süresi ile paralel olur. Ancak kurumsal
yönetim komitesi, yeni yönetim kurulunun önceden belirlenmiş olan uyum
süreci tamamlandıktan sonra yeniden oluşturulur. Komite toplantılarının
zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Komite başkanı, yönetim kuruluna, komite toplantısı
ertesinde komitenin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve komite toplantısının özetini yönetim kurulu üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar. Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde
gözetilmelerini teminen denetimden sorumlu komite kurulur. Denetimden
sorumlu komite görevini yerine getirirken gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Bu komite, gerekli gördüğü yöneticiyi, iç ve bağımsız denetçileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini
alabilir. İç denetçi, denetimden sorumlu komiteye rapor verir. Denetimden
sorumlu komite, kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetimden sorumlu komite, her türlü
iç ve bağımsız denetimin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli
tedbirleri alır. Denetimden sorumlu komite, şirketin muhasebe sisteminin,
finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak
bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun
her aşamadaki çalışmaları bu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. ŞirOCAK - ŞUBAT 2012

235

MALİ

ÇÖZÜM

ketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ve bu kuruluştan alınacak hizmetler, denetimden sorumlu komitenin ön onayından
geçtikten sonra şirket yönetim kuruluna sunulur. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi için teklif götürülmeden önce denetimden sorumlu komite,
bağımsız denetim kuruluşunun bağımsızlığını zedeleyebilecek bir husus
bulunup bulunmadığını belirten bir rapor hazırlar. Bağımsız denetim kuruluşu, şirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce şirket yönetimine ilettiği uluslararası muhasebe standartları
çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, şirket yönetimiyle olan
önemli yazışmaları, denetimden sorumlu komiteye bildirir. Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklığa
ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması ile şirket çalışanlarının
bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde incelenmesi denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu
komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirketçe karşılanır. Denetimden sorumlu komite, en az üç
ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar. Bağımsız
denetim kuruluşu, denetimden sorumlu komitenin yaptığı mali tablolara
ilişkin değerlendirme toplantılarına iştirak eder ve çalışması hakkında bilgi
verir. Denetimden sorumlu komite, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve
diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi düzenlemelere
ve politikalara uyumu gözetir. Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurumsal yönetim komitesi kurulur.
Kurumsal yönetim komitesinin çoğunluğu bağımsız üyelerden oluşur. İcra
başkanı/genel müdür bu komitede görev alamaz. Kurumsal yönetim komitesi; a- şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını,
uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna
uygulamaları iyileştirici prensiplerde bulunur, b- pay sahipleri ile ilişkiler
biriminin çalışmalarını koordine eder, c- yönetim kuruluna uygun adayla236
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rın saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler
belirlenmesi konularında çalışmalar yapar, ç- yönetim kurulu üyelerinin ve
yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir, d- yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi, kariyer planlaması
ve ödüllendirmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve
gözetimini yapar.
6. Yöneticiler: Yöneticiler görevlerini adil, şeffaf, hesap verebilir ve
sorumlu bir şekilde yürütürler. Yöneticiler şirket işlerinin; misyon, vizyon,
hedefler, stratejiler ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlarlar.
Yöneticiler, yönetim kurulunun her yıl onayladığı finansal ve operasyonel
planlara uygun olarak hareket ederler. Yöneticilerin görevlerini ifa edebilmeleri için gerekli yetkiler kendilerine verilir. Yöneticiler verilen görevleri
ifa edebilmeleri için gerekli profesyonel nitelikleri haiz olmaları gerekir.
İcra başkanı/genel müdür görevine atanan kişinin, konusunda uzman ve
yeterli yöneticilik deneyimine sahip olması gerekir. İcra başkanı/genel müdür şirket dışında başka herhangi bir görev üstlenmez. Ancak icra başkanı/
genel müdür şirketin çıkarlarını koruyabilmek için şirketin yönetim ve sermaye bağı bulunan kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev alabilir. Yöneticiler görevlerini yerine getirirken mevzuata, esas
sözleşmeye, şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyarlar; yapılan işlerin
bunlara uygunluğu ile ilgili olarak her ay yönetim kuruluna rapor verirler. Yöneticiler, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgiyi
kendileri veya başkaları lehine kullanamaz, şirket hakkında yalan, yanlış,
yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veremez, haber yayamaz ve yorum yapamazlar.
Yöneticiler, şirket işleri ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hediye kabul etmezler, haksız menfaat sağlamazlar. Yöneticilere verilecek ücret, kişilerin nitelikleriyle ve şirketin başarısına yaptıkları katkıyla orantılı olur.
Bu kişilere verilecek ücret, piyasa koşullarına göre belirlenir. Sermaye piyasası mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, bankacılık mevzuatı, kara paranın
aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa
uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut zimmet,
nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı
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kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak
kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara
fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya
vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hüküm giymiş
olanlar yönetici olamaz.
Yöneticiler görevlerini gereği gibi yerine getirmemeleri nedeniyle şirketin
ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları tazmin ederler. Şirketin menfaatlerini
korumak için yöneticilerin görevden ayrılmaları durumunda şirketin rekabet
ettiği başka bir şirkette belli bir süre çalışmayacağı ve bu hükme uyulmaması
halinde uygulanacak yaptırımlar sözleşme maddelerinde belirtilir. Yöneticilerin kendi aralarında ve üçüncü kişilerle olan iletişim sisteminin oluşturulması
icra başkanı/genel müdür tarafından sağlanır. (T)
IV) SONUÇ
Son 10 yılda ulusal ve uluslararası alanda, şirketler kesimi için iyi kurumsal yönetim uygulamaları öne çıkmaya başlamıştır. Kurumsal yönetim
ilkelerini dikkate alan ve kendini buna göre yapılandıran şirketlerin uluslararası rekabette daha güçlü bir konumda olacağı politika belirleyiciler
ve bilimsel çalışmalarla desteklenmektedir. Kurumsal yönetim ilkelerini
uygulayan şirketlerin daha düşük sermaye maliyetiyle performanslarının
arttığı, krizlere daha hızlı yanıt verdikleri, kaynaklarını daha etkin kullandıkları gözlemlenmektedir. Bu bakımdan, anılan ilkelere uyum sağlayan
Türk şirketlerinin, uluslararası piyasalardan yabancı sermaye temininde
daha geniş olanaklara sahip olacağı, Türk sermaye piyasasının rekabet gücünü ve yabancı yatırımcıların piyasalarımıza olan güvenini pekiştireceği,
kaynakların etkin kullanımıyla ülke refahının artmasına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Kurumsal yönetim, bir kurumun faaliyetleri esnasında
bir değer oluşturma, bu süreç içinde yer alan tarafların sürece en etkin ve
verimli iştirak etmeleri ve sonuçta ortaya çıkan değerin hakkaniyete uygun bir şekilde paylaşılmasını teminat altına alacak mekanizmaların oluşturulması, kontrolü ve muhafazasıyla ilgilidir. Bundan dolayı, ulusal ve
uluslararası organizasyonlar bu konudaki çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu
çalışmaların bir kısmı, yaşanan gelişmeler çerçevesinde ilkelerin gözden
geçirilmesine, diğer bir kısmı ise, şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine
uyum ile ilgili zorlayıcı düzenlemelerin yapılmasına ilişkindir.
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11.10.2011 tarih ve 28081 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan
654 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile SPK’nın görev ve yetkilerine “sermaye piyasasında kurumsal yönetim ilkelerini tespit ve ilan etmek,
yatırım ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunmak üzere, borsada işlem
gören halka açık anonim ortaklıklardan halka açıklık oranları, yatırımcı sayısı ve niteliği, dâhil oldukları endeks ve belirli bir zaman dilimindeki işlem yoğunluğunu dikkate alarak belirlemiş olduğu gruplarda yer
alanların kurumsal yönetim ilkelerine kısmen veya tamamen uymalarını
zorunlu tutmak” da eklenmiş olup, söz konusu KHK’nın SPK’ya verdiği
yetki doğrultusunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Tebliğ niteliğinde bir düzenlemeye dönüştürülmüş ve İlkelerde uluslararası gelişmeler de dikkate
alınarak önemli değişiklikler yapılmıştır. Diğer taraftan, mezkur İlkelere
özellikle borsada işlem gören şirketlerden belirli niteliği haiz olanlarının
ilkelerin bir kısmına uyma zorunluluğu getirilmesinin, ülkemiz şirketlerini dünyanın içinde bulunduğu finansal kriz ortamında uluslararası boyutta
rekabet edebilecek düzeye getirmek bakımından önemli bir adım olacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede yapılan düzenlemeyle, piyasa değeri
ve işlem hacmi gibi ölçütler bakımından Türk sermaye piyasasının önde
gelen şirketlerinin dahil olduğu İMKB-30 Endeksinde yeralan bankalar
dışındaki halka açık anonim ortaklıklarca, özellikle küçük yatırımcıların
etkin bilgilendirilmelerini ve şirket yönetimlerinde etkin ve adil temsilini
sağlamak için seçilmiş bazı İlkelerin zorunlu olarak uygulanmasına karar
verilmiş, bu çerçevede ilk aşamada, yatırımcılarının sağlıklı bir biçimde
karar vermelerini kolaylaştırmak amacıyla genel kurul toplantı ilanlarının
zamanlamasına ve içeriğine ilişkin yükümlülükler getirilmiş, küçük yatırımcıların etkin olarak temsil edilebilmesini ve yönetim kurulunun olası
çıkar çatışmalarından uzak şekilde çalışabilmesi için bağımsız yönetim
kurulu üyeliği bir zorunluluk olarak düzenlenmiştir. Hiç kuşkusuz, tüm bu
düzenlemeler ülkemiz hukuku açısından esaslı bir devrim niteliğinde olup,
asıl sonuçlar elbette uygulamada görülecektir. Bundan ötürü, uygulamanın
yönlendirilmesi ve izlenmesi büyük önem taşımaktadır.
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SONRADAN GELEN FATURALARIN Ba FORMUNA YANSITILMASI
Bülent SEZGİN*
1-GİRİŞ
Ba Bs formları, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli
bir haddi aşan mal ve hizmet alış ve satışlarını vergi dairesine bildirmeye
mahsus olarak ihdas edilmiştir. Bunlardan Ba Formu, “Bilanço Esasına
Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu”nu, Bs Formu ise “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu”nu ifade etmektedir.
Formlar yıllık dönemler halinde verilmekte iken Ocak 2008 döneminden itibaren aylık dönemler halinde verilmeye başlanmıştır. Yapılan son
düzenleme ile bildirim hadleri Ocak 2010 döneminden geçerli olmak üzere
5.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu son düzenlemeye göre aylık dönemler halinde bir mükelleften yapılan katma değer vergisi hariç 5.000,00 TL
ve üzerindeki mal ve hizmet alışları ile aynı tutardaki mal ve hizmet satışları bildirim kapsamına alınmıştır.
Bildirim kapsamındaki fatura ve fatura yerine geçen belgeler formlara
yansıtılırken bunların düzenlendikleri dönem esas alınmaktadır. Bu çerçevede örneğin Eylül 2011 döneminde düzenlenen fatura, satıcı tarafından
aynı dönem için verilecek Bs formunda, alıcı tarafından ise Ba formunda
gösterilecektir.
Aylık dönemler halinde form verme uygulaması başladıktan sonra daha
önce var olan bir sorun daha da belirgin hale gelmiştir. Çeşitli nedenlerle
alıcıya geç intikal eden faturaların Ba formu ile bildirimi hangi dönemde
yapılacaktır?
Çalışmamızda, bildirim kapsamında olan belgelerin çeşitli nedenlerle
alıcıya geç ulaşması durumunda alıcı tarafından, satıcıyla tutarlı Ba formu
verilebilmesi için neler yapılabileceği hakkındaki kişisel görüşlerimize yer
verilecektir.
*

Vergi Müfettişi
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2-KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖNERİLERİMİZ
Ba Bs formu (bildirim formu) verme yükümlülüğü, bilanço esasına
göre defter tutan mükelleflere özel bir uygulamadır.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda; her türlü ticaret şirketleri, kurumlar
vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler, ihtiyari olarak bilanço esasına göre
defter tutanlar ile faaliyet konularına göre yıllık alış ve/veya satış tutarları kanunla belirlenen hadleri aşan mükellefler, birinci sınıf tüccar olarak
sınıflandırılmıştır. Bunlar aynı kanun hükümleri uyarınca bilanço esasına
göre defter tutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük beraberinde bildirim
formu verme zorunluluğunu da yetirmektedir.
Geniş bir mükellef grubunun bildirim formu verme yükümlülüğü kapsamında olması, konunun önemini ve dolayısıyla konuyla ilgili kişilerin
sayısını artırmaktadır.
Bildirim formlarına ilişkin 2005 yılından bu yana bir takım düzenlemeler yapılmış olmakla beraber uygulamanın ana yapısı korunmuştur. Yapılan düzenlemelerden en önemlisi, yıllık dönemler halinde verilen formların 381 sıra no’lu VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenleme sonrasında
Ocak 2008 döneminden itibaren aylık dönemler halinde verilmeye başlanmasıdır.
Konuya ilişkin bir diğer düzenleme 396 sıra no’lu VUK Genel Tebliği
ile yapılmıştır. Ocak 2010 döneminden itibaren verilecek bildirim formlarına yönelik yapılan bu son düzenlemede; bildirim haddi 5.000,00 TL’ye
çekilmiş, form verme limitinin altında kalan alış ve satış bedelleri toplamının “Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı” olarak formlarda gösterilmesi
uygulamasına son verilmiş ve formların yeni şekli bu doğrultuda düzenlenmiş, finansal kuruluşların bildirim formu verme yükümlülüklerine ilişkin bazı düzenlemeler yapılmış, noterlerin faturalı olarak yaptıkları mal ve
hizmet alımlarını için Ba formu verme yükümlülüğü kaldırılmış, formların
verilme zamanı yeniden belirlenerek ilgili oldukları ayı takip eden ayın son
günü olarak tespit edilmiştir.
Bunun dışında 213 sayılı VUK’un mükerrer 355’inci maddesinde 6009
sayılı Kanunun 12’nci maddesiyle yapılan değişiklikle, süresinden sonra
düzeltme amacıyla bildirim formu verilmesi durumunda uygulanacak parasal cezalara ilişkin farklı tutarlar belirlenmiş ve bu hususa ilişkin açık242
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lamalara 400 sıra no’lu VUK Genel Tebliği’nin 3.1 bölümünde yer verilmiştir.
Buna göre düzeltme amacıyla verilen bildirim formlarının kanuni süresinin sonundan başlayarak 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük
cezası kesilmeyecek, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanacaktır.
Bildirim formlarına ilişkin mükellefler ve dolayısıyla meslek mensupları açısından öteden beri var olan bir sorun halen güncelliğini korumaktadır.
Bu sorun, Ba formuna yansıtılması gereken fatura veya fatura yerine geçen
belgelerin çeşitli nedenlerle alıcıya geç intikal etmesi durumunda alıcının,
satıcı ile tutarlı bildirim formu verebilmesinin nasıl sağlanacağıdır.
Örneğin (A) mükellefinin Eylül 2011 dönemi için verdiği Ba formunda
(B) mükellefinden aldığını beyan ettiği fatura adedi ve tutarı ile aynı döneme ilişkin (B) mükellefinin verdiği Bs formunda (A) mükellefine düzenlediğini beyan ettiği fatura adedi ve tutarı uyumlu olması gerekmektedir.
Formlarda beyan edilen alış ve satışlara ilişkin bilgilerin uyumsuz olması
sorun yaratmakta, mükelleflerin ilgili dönem hesapları vergi incelemesine
tabi tutulabilmektedir. Bu hususta Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından devamlı çapraz kontroller yapılmaktadır.
Formlardaki tutarsızlık sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
düzenlemek ya da kullanmaktan kaynaklanabileceği gibi, gerçek bir işleme dayanmakla beraber hasılat olarak kayıtlara alınmayan bir faturadan da
kaynaklanabilmektedir. Bu gibi durumlarda kasıt olduğu açıktır.
Bunların dışında çeşitli yanlışlıklar, hatalar veya eksik bilgiden kaynaklanan sebepler yüzünden de formlarda tutarsızlık ortaya çıkabilmektedir. Örneğin taraflardan birinin formlara katma değer vergisi dahil tutarı
geçirmesi, karşı tarafın vergi kimlik numarasının sehven yanlış yazılması,
kendisine özel hesap dönemi tayin edilmiş mükellefin formları özel hesap
dönemi itibariyle vermesi, faturanın ait olduğu yıl yerine takip eden yıl
kayıtlara geçirilmesi vs…
Mal ve hizmet alış ve satışına ilişkin belgeler (fatura, gider pusulası,
müstahsil makbuzu vb.) formlara yansıtılırken belgelerin düzenlenme tarihi esas alınmaktadır. Buna göre örneğin 26.10.2011 tarihli bir alış faturasının Ekim 2011 dönemi için verilecek Ba formunda dikkate alınması
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gerekmektedir. Bu husus aylık dönemler halinde bildirim formu verme uygulamasına geçilen Ocak 2008 döneminden itibaren zaten böyle olmakla
birlikte ilk kez 396 sıra no’lu VUK Genel Tebliği’nde açıkça belirtilmiştir.
Dolayısıyla satıcının, faturayı, düzenlediği döneme ilişkin Bs formuna yansıtması, buna karşılık alıcının takip eden dönemlerden birine ilişkin
vereceği Ba formunda göstermesi, dönemler itibariyle ve karşılıklı olarak
tutarlı olması gereken bildirimlerin farklı olmasına neden olacaktır. Söz
konusu faturanın herhangi bir sebeple alıcıya Ekim ayından sonraki bir
dönemde ulaşması durumunda da faturanın yine Ekim ayı için verilecek
Ba formunda gösterilmesi gerekmektedir.
Faturanın alıcıya Kasım ayında ulaşması durumunda form verme süresi
henüz geçmediğinden sorun yoktur. Zira Ekim ayına ilişkin formlar Kasım
ayının son gününe kadar verilebilmektedir.
Örneğimizde yer alan faturanın alıcıya form verme süresinin son gününden sonraki bir tarihte (1 Aralık veya takip eden herhangi bir gün) ulaşması durumunda nasıl beyan edileceği önemli bir soru olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Satıcı söz konusu faturayı Ekim 2011 dönemi için verdiği Bs formu
ile beyan etmiştir. Dolayısıyla satıcının beyanı açısından sorun bulunmamaktadır. Alıcı acısından ise Ekim 2011 dönemi için form verme süresi
geçtiğinden, anılan dönem için verilen Ba formunda gösterilememektedir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, alıcıya geç intikal eden faturanın, takvim yılı aşılmamak kaydıyla düzenlenme tarihinden sonraki bir
dönemde yasal defterlere kaydedilmesine ve faturada yazan katma değer
vergisinin defterlere kaydedilen dönemde indirim konusu yapılmasına izin
vermektedir. (Konuya ilişkin geniş açıklamalara Mali Çözüm Dergisi’nin
107’nci sayısında yayınlanan “Alıcıya Geç İntikal Eden Faturada Yazan
Katma Değer Vergisinin Âkibeti” başlıklı makalemizde yer verilmiştir.)
KDV Kanunu açısından durum böyle olmakla beraber Ba Bs formlarına
ilişkin yukarıda sözünü ettiğimiz açıklamadan anlaşılacağı üzere, alış faturalarının ait olduğu dönem yerine takip eden dönemlerden biri için verilecek Ba formunda gösterilmesine izin verilmemiştir.
Alıcı ve satıcının bildirim formları, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
otomasyona bağlı olarak çapraz kontrole tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla
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alıcı ve satıcının karşılıklı olarak birbiriyle tutarlı form verme hususu mükellefler açısından önem arz etmektedir. Alıcı ve satıcının bildirim formlarının (birinin beyan ettiği satış ile ötekinin beyan ettiği alış tutarı ve fatura
adedi) birbiriyle tutarlı olmadığı durumlarda her iki mükellef de vergi incelemesine tabi tutulabilmektedir.
Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen ya da kullanan mükellefler ile düzenlediği gerçek faturaları bilerek kayıtlara intikal
ettirmeyen mükellefleri bir tarafa bırakacak olursak, çeşitli nedenlerle bildirim formu verme süresi geçtikten sonra kendilerine fatura ulaşan mükelleflerin bu duruma maruz kalmamak yapabilecekleri iki şey vardır.
Bunlardan ilki fatura henüz kendilerine ulaşmamış olsa dahi satıcı ile
haberleşip fatura bilgilerini almak ve bunu ait olduğu döneme ilişkin Ba
formu ile beyan etmektir. Burada alıcının kendisine henüz ulaşmayan faturadan haberi olabileceği gibi söz konusu faturadan tamamen habersiz de
olabilir. Bu, sınırlı sayıda mükelleften mal veya hizmet satın alanların uygulayabileceği bir yöntemdir. Aynı zamanda mükellefler bildirim formu
vermeden önce mal veya hizmet satın aldıkları sınırlı sayıdaki mükelleflerle haberleşerek gönderilen ve alınan fatura adedi ve tutarını da kontrol
edebilirler. Karşılıklı mutabakat sağlandıktan sonra bildirim formlarına
nihai hali verilebilir.
Açıktır ki mükelleflerin alıcı ve satıcı sayısının fazlalığına bağlı olarak
bu iletişim çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Alıcı mükellefin, satıcı
tarafından gönderilen faturadan haberi yoksa, fatura geldiğinde (bildirim
formu verildikten sonra) faturanın ait olduğu döneme ilişkin düzeltme
amacıyla yeni bir Ba formu vererek satıcı ile bildirim formlarının tutarlı
olmasını sağlayabilir. Kanuni sürenin sonundan itibaren 10 günlük süre
içinde düzeltme amacıyla form verilmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmemektedir. Takip eden 15 günlük süre içinde düzeltme amacıyla
bildirim formu verilmesi durumunda ise öngörülen özel usulsüzlük cezası
1/5 oranında uygulanmaktadır.
Bildirim formu verilmesine ilişkin normal sürenin sonundan itibaren 10
gün geçtikten sonra düzeltme amacıyla form verilmesi, 1/5 veya tam olarak özel usulsüzlük cezası kesilmesini gerektirse de, ceza tutarı, özellikle
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kurumsal mükelleflerde, vergi ziyaına sebebiyet verilmemiş olunmasına
rağmen tamamen satıcının ihmalinden kaynaklanan nedenlerle ya da kendi
iradeleri dışındaki nedenlerle vergi incelemesine tabi tutulmanın getirdiği
zaman, emek ve maddi külfet yanında önemsiz kalabilecektir.
Nihai olarak mükelleflerin, form verme süresinin geçtiği durumlarda
dahi karşı taraf ile konuya ilişkin haberleşmesi ve gerektiği durumda öngörülen özel usulsüzlük cezasını da katlanarak düzeltme amacıyla bildirim
formu vermeleri kendi yararlarına olacaktır.
3-SON SÖZ
Bilindiği üzere bilanço esasına göre defter tutan mükellefler belirli bir
haddi aşan mal ve hizmet satışlarını Bs formu, mal ve hizmet alışlarını
ise Ba formu ile bağlı oldukları vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.
Formlar önceleri yıllık dönemler halinde verilmekte iken Ocak 2008 döneminden itibaren aylık dönemler halinde verilmeye başlanmıştır.
Formların aylık dönemler halinde verilmeye başlanmasıyla daha önce
de var olan bir sorun daha da belirgin bir hale gelmiştir. Çeşitli nedenlerle
alıcıya geç intikal eden fatura Ba formuna nasıl yansıtılacaktır?
Formların düzenlenmesinde esas olan, ilgili belgelerin, ait oldukları
döneme ilişkin verilecek bildirim formlarıyla beyan edilmesidir. Örneğin
26.10.2011 tarihli bir fatura satıcı açısında Ekim 2011 dönemi için verilecek Bs formuna, alıcı açısından ise aynı döneme ilişkin verilecek Ba formuna yansıtılması gerekmektedir.
Faturanın Bs formuna yansıtılmasında satıcı açısından bir sorun bulunmamaktadır. Bununla beraber söz konusu faturanın çeşitli nedenlerle alıcıya form verme süresinden sonra intikal etmesi durumunda alıcı açısından
sorun baş göstermektedir.
Bu durumdaki mükelleflerin VUK’un mükerrer 355’inci maddesinde
yer alan özel usulsüzlük cezasına da katlanarak bildirim formlarını düzeltmeleri ve geç gelen faturayı ait olduğu döneme ilişkin Ba formuna yansıtmaları kendi lehlerine olacaktır.
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Tebliği. Ankara: Resmî Gazete (27629)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA TESCİLİ OLMAYAN ÖZEL
BİNA İNŞAATI SAHİPLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN
HUSUSLAR
 						

Murat ÖZDAMAR*
Erden ÇAKAR**

I- GİRİŞ
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
(5510 sayılı yasa, 2006) 85. maddesi ile gerçek veya tüzel kişilerce yapılan
özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından
yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının Kurumca araştırılacağı hüküm
altına alınmıştır. Yine Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin (SSİY,
2010) 112. maddesinin 2. fıkrasında, Kurumda tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla beraber hiç işçilik bildirilmemiş inşaat işyerlerinde işin
yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının, Kurumun denetim ve
kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca tespit edileceği belirtilmiştir.
Bu bağlamda, özel inşaatın başlanıp bitirildiği faaliyet devresi içerisinde
Sosyal Güvenlik Kurumuna işyeri bildirgesi vermeyen ya da işyeri bildirgesi verdiği halde hiç işçilik bildirmeyen özel inşaat sahibi işverenlerinin
araştırma yapılmaksızın uzlaşma yoluyla belli bir miktarda prim ödeyerek
iskâna konu ilişiksizlik belgesini alabilmesi belirlenen zaman aşımı sürelerinin doldurulmadığı durumlarda mümkün değildir. Bu nitelikteki özel
inşaat işyerleri için iskâna konu işliksizlik belgesi alınabilmesi, öncelikle
işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının Kurumun denetim
ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca tespit edilmesi, sonrasında ise
tespit edilen bu işçilik miktarının Kuruma ödenmesi şartlarına bağlıdır. Bu
makalede, yapmış olduğu özel inşaat için Sosyal Güvenlik Kurumuna işyeri dosyası tescil ettirmeyen özel inşaat işyeri sahiplerinin, sonradan düzenleyebilecekleri beş belge üzerinde durularak bir anlamda, mevzuata uygun
olarak teftişi en az hasarla kapatabilmelerine açıklık getirilecektir.
*
**

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı-SGK Denetmeni- Doktora Öğrencisi
Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü – SGK Denetmeni-Doktora Öğrencisi
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II- ÖZEL BİNA İNŞAATI YAPTIRAN İŞVERENLERİN SOSYAL
SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Öncelikle belirtmeliyiz ki, sosyal güvenlik mevzuatı açısından bir inşaatta hizmet akdine tabi olarak işçi çalıştırılması gerekli ve yeterlidir. Hizmet akdine tabi olarak çalıştırılanlar 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin
1. fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olduklarından, doğal olarak bunları çalıştıranlar da aynı Kanunun 12. maddesi gereği işveren statüsüne
girmektedir. Diğer bir anlatımla inşaat işinde hizmet akdine tabi işçi çalışmaya başlanması ile birlikte inşaat yaptıran işverenlerin sosyal sigorta
yükümlülükleri de başlamaktadır (Özkan ve Tezel, 2004, 22).
Hizmet akdine tabi işçi çalıştırmaya başlanması ile birlikte özel bina
inşaatı yaptıran işverenlerin (deftere tabi olmadıkları için) inşaatın faaliyet
devresi içerisinde beş belge düzenleme yükümlülüğü vardır. Bu belgeler;
yapılan inşaatın Kurumda tescilini sağlayan ve 5510 sayılı Kanunun 11.
maddesinin 2. fıkrasına göre Kuruma verilmesi gereken “işyeri bildirgesi”, çalışan sigortalıların Kuruma bildirildiği ve 5510 sayılı Kanunun 8.
maddesinin 1. fıkrasına göre Kuruma verilmesi gereken “sigortalı işe giriş
bildirgesi”, sigortalının ay içindeki çalışma gün sayısının ve kazancının
Kuruma bildirildiği ve 5510 sayılı Kanunun 86. maddesinin 1. fıkrasına
göre Kuruma verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” (APHB),
5510 sayılı Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere ilişkin yapılacak olan “sigortalı işten ayrılış bildirgesi” ve 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinin
(5) numaralı alt bendine uygun olarak düzenlenmesi gereken “ücret tediye
bordrosu”dur.
Diğer bir anlatımla bahsi edilen ve özel inşaat işvereni tarafından düzenlenmesi gereken beş belgenin tamamı yasal dayanağını 5510 sayılı
Kanundan almaktadır. Dolayısıyla belgelerin kanunda belirtilen sürelerde
düzenlenerek Kuruma verilmemesi yaptırıma bağlanmış ve uygulanacak
idari para cezalarına 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinde yer verilmiştir.
5510 sayılı Kanunun 11. maddesine göre işyeri bildirgesinin işverence
hazırlanarak Kuruma verilme süresi, en geç sigortalının çalışmaya başladığı gündür. Sigortalı işe giriş bildirgesinin son verilme süresi, aynı Kanunun
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8. maddesine göre ilk defa tescil edilen işyerleri için en geç bir ay içinde,
sonraki işe girişler için sigortalı işe başlamadan önce, inşaat işyerleri için
ise aynı gündür (Kurt, 2009, 61). Aylık prim ve hizmet belgesinin verilme
süresi en geç, ait olduğu ayı takip eden ayın 23’üne kadardır. Ücret tediye
bordolarının ise ödemenin tahakkuk ettiği ayın son günü düzenlenmesi gerekmektedir. Sigortalı işten ayrılış bildirgesi ise sigortalının hizmet akdinin
sona erdiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde Kuruma verilmelidir.1
5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinin (5) numaralı alt bendinde ücret tediye bordroları diğer dört belgede olduğu gibi
şekil şartına tabidir. Düzenlenmesi gereken ücret tediye bordrolarındaki
şekil şartlarının eksikliği, teftiş safhasında işvereni idari para cezası ödemeye mecbur etmektedir.
Yukarıda sayılan bu 5 belgenin tamamının yasal süre içerisinde düzenlenmesi asıl olmakla birlikte, belgelerin sonradan düzenlenmesi ile hiç düzenlenmemesi arasında uygulanacak idari para cezası miktarı bakımından
ciddi oranlarda fark bulunduğundan, bu belgelerin sonradan da olsa mutlaka düzenlenmesi ve inşaatın bittiği yılı takip eden 10 yıl boyunca saklanması özel inşaat işverenlerinin lehine olmaktadır.
III- KURUMDA TESCİLİ OLMAYAN VEYA TESCİ OLDUĞU
HALDE HİÇ BİLDİRİM BULUNMAYAN ÖZEL İNŞAATLARLARLA
İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER
Sosyal Güvenlik Kurumuna faaliyet devresi boyunca hiç tescil edilmeyen veya tescil yapıldığı halde Kuruma hiç beyanda bulunulmayan özel
inşaat işyerleri ile ilgili ilişiksizlik yazısı verilirken iki farklı uygulamaya
yer verilmektedir. Bu uygulamalardan ilki bittiği yılı takip eden yıldan itibaren ön görülen zaman aşımı sürelerini dolduran özel inşat işyerleri için
asgari işçilik ön değerlendirmesinin Kurumca yapılması sonucu çıkacak
fark işçilik prim borcunun ödenmesiyle teftişe tabi olunmadan ilişiksizlik
belgesinin alınmasıdır.
1 Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin Kuruma verilmesi 01.08.2009 tarihinden itibaren
zorunlu tutulduğundan bu tarihten önce başlanıp biten inşaatlar için bu belgenin düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
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Bu durum ilk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 16-362
Ek sayılı Genelgesiyle düzenlenmiş ve inşaatın 01.05.2004 tarihinden
önce bitmiş olması ve inşaatın bittiği yılı takip eden yıldan itibaren 5 sene
geçmesi halinde, idari para cezalarında 5 yıllık zaman aşımı olması nedeniyle inşaat sahiplerine teftişe tabi olmadan iskana konu ilişiksizlik belgesi
alabilme imkanı getirilmiştir (Demirci, 2006, 205). Kurum tarafından çıkarılan ve daha önce çıkarılmış tüm genelgeleri yürürlükten kaldıran ilişiksizlik belgesi konulu 2011/13 sayılı genelgede de “Hiç tescil edilmemiş
veya tescil edilmiş olmakla birlikte hiç işçilik bildiriminde bulunulmamış
olan ihale konusu işler ile özel nitelikteki bina inşaatı işyerleri ile ilgili
olarak Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca işin yürütümü
için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti gerekmekte ise de, gerek
işverenlerin gecikmeden kaynaklanacak mağduriyetlerini önlemek gerekse gayri faal bu tür işyeri dosyalarının bir an evvel tasfiyesini sağlamak
amacıyla, her halükarda işin 01/01/2004 tarihinden önce bitmiş olması
kaydıyla, işverenlerin taahhütname vererek hesaplanacak tutarı gecikme
zammı ile birlikte ödemeleri halinde, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarına inceleme yaptırılmaksızın ilişiksizlik belgesi verilecektir”
denilerek aynı uygulamaya devam edilmiştir.
Yeni genelge ile getirilen farklılık 16/362 sayılı genelgede inşaatın
01.05.2004 tarihinden önce bitmiş olması şartının 01.01.2004 tarihinden
önce bitmiş olmak olarak değiştirilmesidir. Bu bağlamda 01.01.2004 tarihinden önce biten ve Kuruma tescili olmayan inşaat sahibi işverenin, teftişe gidilmeksizin ön araştırma sonucu çıkacak fark işçilik miktarını ödemesi yeterli olmaktadır.
İnşaatını 01.01.2004 tarihinden sonra bitiren işverenler için ise kademeli bir geçiş süreci ön görülmüştür. 2011/13 sayılı genelgeye göre “Yapıldığı Kurumca sonradan tespit edilen ticari, turistik, dinlenme amaçlı
ve anahtar teslimi olmaksızın, defter tutma yükümlülüğü olmayan tescilsiz
veya tescilli olmakla birlikte hiç işçilik bildiriminde bulunmayan, bittiği
yılı takip eden yılbaşından itibaren bittiğinin tespiti; 2008 ve önceki yıllar
için 5 yıllık süreyi, 2009 yılı için 6 yıllık süreyi, 2010 yılı için 7 yıllık süreyi,
2011 yılı için 8 yıllık süreyi, 2012 yılı için 9 yıllık süreyi, 2013 ve sonraki
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yıllar için 10 yıllık süreyi aşan ve 300 m²’ye kadar olan inşaat işyerleri
için ünite tarafından yapılacak ön inceleme ve değerlendirme sonucunda
bulunan işçilik matrahı son ayına mal edilerek tahsil edilir. İhbar, şikayet
ve şüpheli durum olmaması halinde ilişiksizlik belgesi verilir”.
Görüleceği üzere 01.01.2004 tarihinden sonra bittiği halde, bittiği yılı
takip eden yıldan itibaren 2008 ve önceki yıllar için 5 yıllık süreyi, 2009
yılı için 6 yıllık, 2010 yılı için 7 yıllık, 2011 yılı için 8 yıllık, 2012 yılı için
9 yıllık, 2013 yılı ve sonraki yıllar için 10 yıllık süreyi aşan, 300 m² ye kadar, özel inşaatlar için, teftişe tabi olmadan iskâna konu ilişiksizlik belgesi
alınabilmektedir. Bu durumdaki özel inşaatlar teftişe tabi olmadığından bu
inşaatların sahiplerinin de kanunda ön görülen ve makale içinde bahsedilen
beş belgeyi düzenleme zorunluluğu yoktur.
Ancak inşaatı, 01.01.2004 tarihi ve sonrasında bitmiş ve yukarıda belirtilen bekleme sürelerini doldurmamış olan özel inşaat sahiplerinin bu kolaylıktan yararlanma imkanları bulunmamaktadır. Kuruma tescili olmayan
bu durumdaki özel inşaat işverenlerinin ilişiksizlik belgesi alabilmeleri
için Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurları tarafından inceleme yapılması bir zorunluluktur (Bilgili, 2008, 354-355). Yapılacak bu
teftiş sonucu uygulanacak idari para cezalarını, sonradan da olsa yukarıda
bahsi edilen beş belgeyi düzenleyerek aşağı çekmek mümkün olmaktadır.
IV- BELGELERİN SONRADAN DÜZENLENMESİ
Sahibi olduğu arsaya ev yaptırırken, maliyeti düşürmek adına işverenliğe soyunan ve sosyal sigorta yükümlülükleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı için işyeri dosyası tescil ettirmeyen özel bina inşaatı sahiplerinin/işverenlerinin sonradan karşılaştıkları olumsuzluklardan en önemlisi
hiç kuşkusuz asgari işçilik uygulaması sonucu ödemek zorunda kaldıkları
idari para cezalarıdır. Öncelikle belirtmeliyiz ki, inşaatın faaliyet devresi
içerisinde işyeri dosyası tescil ettirmeyen özel bina inşaatı sahiplerinin/işverenlerinin idari para cezalarından kurtulabilmesi mümkün değildir. Ancak sonradan da olsa düzenlenecek 5 belge ile bu cezaları aşağı çekebilmek
ve en az idari para cezası ile iskâna konu ilişiksizlik belgesi alabilmek çok
da zor değildir.
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İnşaatı 01.01.2004 tarihinden sonra tamamlayan ve 2008 ve önceki yıllar için 5 yıllık, 2009 yılından başlanarak her yıl için 5 yıla bir yıl eklenmesi suretiyle 2013 yılı ve sonraki yıllar için 10 yıllık süreyi doldurmayan
özel inşaat işverenlerinin, iskâna konu ilişiksizlik belgesini alabilmesi ancak Sosyal Güvenlik Müfettişinin2 yapacağı teftiş sonucu düzenleyeceği
raporun yazılması ile mümkün olmaktadır. Uygulamada Sosyal Güvenlik
Müfettişi inceleme yapmadan önce ilk olarak işverenden yasal kayıt ve
belgelerini istemektedir. Bu nedenle işyeri dosyası tescil ettirmeyen işverenler, inşaatını tamamlamış olsa bile bu beş belgeyi teftişten önce düzenlemeli ve bu belgenin dördünü Kuruma beşincisini ise sosyal güvenlik
müfettişine vermelidir.
Bu anlamda ilk olarak işverenler işyeri bildirgesi düzenleyerek, bildirgeye inşaata başladığı tarihi yazmalı ve inşaat işyerinde en az bir sigortalı
çalıştıracağını beyan etmelidir. Daha sonra beyan edilen işe başlama tarihine uygun olarak inşaatta fiilen çalışmış ancak sigorta bildirimi yapılmamış
olan bir kişi için sigortalı işe giriş bildirgesi ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi hazırlamalıdır. Son olarak söz konusu bu sigortalının gün ve kazancını
gösteren aylık prim ve hizmet belgesini, işleme alınması için bir dilekçe
ekinde Kuruma vermelidir. Belirtmeliyiz ki, defter tutmakla yükümlü olmayan özel bina inşaatı sahiplerinin sonradan verdiği aylık prim ve hizmet
belgelerinin işleme alınması söz konusu olmayacaktır.
Ancak yasal süresi dışında düzenlenerek Kuruma verilen bu belgeler
işleme alınmasa dahi bu şekilde belgelerin hazırlanarak kuruma verilmesi
durumunda, işe giriş bildirgesi için iki asgari ücret yerine asgari ücret tutarında (verilmez ise uygulanacak idari para cezası miktarı 2 asgari ücrettir),
APHB için ise iki asgari ücret yerine 1/5 asgari ücret tutarında (verilmemesi halinde uygulanacak idari para cezası 2 asgari ücrettir) idari para cezası
uygulanacaktır.
2 Kanunda asgari işçilik araştırmasının Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurları tarafından yapılacağı düzenlenmiştir. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının Kurum Müfettişleri ve Sosyal
Güvenlik Denetmenleri olduğu belirtilmiş olmakla birlikte hali hazırda Sosyal Güvenlik
Denetmenlerine bu yetki devredilmediğinden asgari işçilik araştırması Sosyal Güvenlik
Müfettişleri tarafından yapılmaktadır.
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Yukarıda da ifade edildiği üzere inşaatın tamamlanması ve işyeri bildirgesinin inşaatın tamamlanmasından sonra verilmesi nedeniyle bildirgeler
Kuruma verilmese bile resen açılacak işyeri dosyası incelenmek üzere Sosyal Güvenlik Müfettişine gönderilecektir. Sosyal Güvenlik Müfettişi hem
asgari işçilik miktarını tayin edecek hem de belgelerin verilip verilmemesine bağlı olarak idari para cezası uygulanmasını önerecektir. Belgeler işveren tarafından rızaya dayalı olarak düzenlendiği için cezalarda da yukarıda
belirtilen tutarlarda indirim yapılacaktır.
Sosyal Güvenlik Müfettişinin, teftişe bağlı olarak işverenden isteyeceği
belgeler, yukarıda sayılan belgelere ilave olarak ücret tediye bordrolarıdır.
5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan şekil şartlarına uygun ücret tediye bordrosunun
düzenlenmesi ve Sosyal Güvenlik Müfettişine yasal süre içinde ibraz edilmesi, işvereni 3 asgari ücret tutarı para cezası ödemekten kurtaracaktır. Bir
anlamda faaliyet süresi 3 ay süren bir inşaat için sonradan da olsa 5 belge
düzenleyen3 işveren, bu belgeleri düzenlemeyen işverenlere göre yaklaşık
12 asgari ücret tutarı yerine 2,7 asgari ücret tutarında idari para cezası ödeyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken tek husus, bildirilmesi gereken
işçilik ücretinin % 9 işçilik oranı miktarından az olmamasıdır. Konunun
daha iyi anlaşılması için bir örnek vermek yerinde olacaktır.
Örnek:
İnşaatın Başlama-Bitiş Tarihi:01/09/2010-30/11/2010
İnşaatın Yüzölçümü/Sınıfı-Grubu: 100 m2, 3-B sınıf/grubu haiz
Birim Maliyet Bedeli: 498,00 YTL
İnşaatın Toplam Maliyeti: 498,00 x 100 =49.800,00 TL
Bildirilmesi Gereken İşçilik: 49.800,00 x % 9 = 4.482,00 TL (Müfettiş
İncelemesi)
Ödenmesi Gereken Asgari İşçilik Tutarı (Ödenecek Prim)= 4.482,00 x
%35,5 = 1.591,11 YTL
Yukarıdaki bilgilere sahip inşaatı için hiç belge düzenlemeyen ve defter
tutma yükümlülüğü olmayan işveren, 5510 sayılı Kanunun 11. maddesi
gereği işyeri bildirgesi vermediğinden 1 asgari ücret, Kanunun 8. maddesi
3 Eğer inşaat 01.08.2009 tarihinden önce bitmiş ise işten ayrılış bildirgesi hariç olmak
üzere diğer 4 belge düzenlenmelidir.
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gereği sigortalı işe giriş bildirgesi vermediği için 2 asgari ücret, aynı Kanunun 86. maddesi gereği 3 adet aylık prim ve hizmet belgesi vermediği
için 3x2= 6 asgari ücret, Kanun 9. maddesi gereği sigortalı işten ayrılış
bildirgesi vermediği için 1/10 asgari ücret,4 ücret tediye bordrosunu Sosyal Güvenlik Müfettişine ibraz etmediği için 3 asgari ücret olmak üzere
toplam 12,01 asgari ücret tutarında idari para cezası ödeyecek [(12,01 x
760,50=9.133,61 TL)], ayrıca 1.591,11 TL eksik prim miktarını gecikme
zammı ile birlikte ödeyerek iskâna konu ilişiksizlik belgesi alabilecektir.
Müfettiş incelemesi başlamadan önce işyeri açılış bildirgesi ile sigortalı işe giriş bildirgesini Kurumun ilgili ünitesine veren, dilekçe ekinde
2010/10–11–12. aylar için 4.482,00/3= 1.494,00 TL yada üzeri kazanç
üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi düzenleyerek Kuruma sunan, ayrıca Müfettişe aylık prim ve hizmet belgesindeki kazançları doğrular ücret
tediye bordrosu ibraz eden işveren ise 1+1+0,1+0,6=2,7 (işyeri bildirgesi
için 1 asgari ücret, işe giriş bildirgesi için 1 asgari ücret, işten ayrılış bildirgesi için 1/10 asgari ücret ve 3 aya ait APHB için 0,6 asgari ücret olmak
üzere toplam 2,7 asgari ücret) asgari ücret tutarında idari para cezasına
ilave [(2,7x 760,50)= 2.053,35 TL)], 1.591,11 TL fark işçilik miktarını
gecikme zammı ile birlikte ödeyerek iskana konu ilişiksizlik yazısı alabilecektir.
Son olarak belirtmeliyiz ki, inşaat bittikten sonra dosya tescil edilmesi
gerektiğinin öğrenilmesi üzerine biten inşaat işyeri için dosya açılmakta
ve fiilen çalışma olmadığı halde sanki çalışanlar varmış gibi bildirim yapılabilmektedir. Kuruma bildirilmesi gereken tutarda işçilik bildirildikten
sonrada inşaatın bittiği beyan edilerek iskan için ilişiksizlik yazı talep edilmektedir. Ancak çoğu kere ruhsat üzerindeki toprak, zemin aplikayon veya
temel/subasman vize tarihlerinden, ruhsatı veren belediyeler ile yapılan
yazışmalardan veya yapı denetime tabi özel inşaatlar için yapı denetim fir4 İşten ayrılış bildirgesinin yasal süresi içinde kuruma verilmemesi halinde her bir sigortalı için 1 asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmakta iken 6283 sayılı Kanun ile
5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin 1. fıkrasının (j) bendinde yapılan değişiklik sonrası
uygulanacak idari para cezası miktarı asgari ücretin 1/10’u olarak değiştirilmiştir. Ayrıca
daha önce uygulanacak idari para cezasında üst limit yokken yeni düzenleme ile bir takvim
ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz
edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarı üst limit olarak belirlenmiştir.
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malarından temin edilen belgelerden, inşaatın daha önce bittiği ve bittikten
sonra Kuruma beyanda bulunulduğu anlaşılmaktadır.
İnşaat bittikten sonra Kuruma işyeri dosyası tescil ettirildiği ve fiilen
çalışmayan kişilerin Kuruma sigortalı olarak beyan edilerek asgari işçilik miktarının doldurulmaya çalışıldığının tespiti halinde, yapılan tüm bu
bildirimler iptal edildiği gibi karşılığı yapılan prim ödemeleri de Kurum
hesaplarına irad olarak kayıt edilmektedir. Yine Kuruma sahte bildirim
yapıldığı içinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır. Ayrıca inşaatın faaliyet devresi tespit edilerek, iptaller sonrası bildirim yapılmamış duruma gelindiğinden asgari işçilik tespiti için Sosyal Güvenlik
Müfettişince araştırma yapılmakta ve araştırma sonunda ödenmesi gereken
fark işçiliğe ilave olarak belgelerin verilmemesine bağlı idari para cezaları
uygulanmaktadır. Bu nedenle özel inşaat yapan işverenlerin kesinlikle bu
yola başvurmamaları, bunun yerine yasal olan ve yukarıda izah edilen yolu
tercih etmeleri faydalarına olacaktır.
V- SONUÇ
Özel bina inşaatı yaptırdığı halde Kuruma bu inşaat işyeri için bildirimde bulunmayan diğer bir ifadeyle işyeri bildirgesi vererek çalışanların
hizmetlerini bildirmeyen işverenlerin uzlaşma yoluyla fark prim ödeyerek
iskâna konu ilişiksizlik belgesi almaları sosyal güvenlik mevzuatına göre
mümkün değildir. Diğer bir anlatım ile fark işçilik prim borçları için Sosyal Güvenlik Kurumunda bir uzlaşma müessesi yoktur. Buna karşın özel
inşaatlarını 01.01.2004 tarihinden önce bitirenler Merkez Müdürlüklerinde
hesaplanan işçilik miktarı ödemeleri halinde ayrıca teftişe gerek kalmaksızın ilişiksizlik yazılarını alabilmektedir. Yine inşaatlarını 01.01.2004 ve
sonrası bir tarihte bitirenler için inşaatın bittiği yılı takip eden yıldan başlanarak, 2008 ve önceki yıllar için 5 yıllık sürenin, 2009 yılı için 6 yıllık
sürenin, 2010 yılı için 7 yıllık sürenin, 2011 yılı için 8 yıllık sürenin, 2012
yılı için 9 yıllık sürenin, 2013 ve sonraki yıllar için 10 yıllık sürenin doldurulması ve inşaat alanının 300 m²’den büyük olmaması koşuluyla merkez
Müdürlüklerince hesaplanacak işçilik miktarının ödenmesi koşuluyla teftişe tabi olunmadan ilişkisizlik belgesi alınabilmektedir.
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Bu süreleri doldurmayanların ise teftiş yapılmaksızın ilişiksizlik belgesi alabilmesinin imkanı yoktur. Belirtilen şekilde özel inşaatı 01.01.2004
tarihinden sonra biten ve bittiği yılı takip eden yıldan itibaren 2008 ve
önceki yıllar için 5 yıllık süreyi, 2009 yılı için 6 yıllık süreyi, 2010 yılı için
7 yıllık süreyi, 2011 yılı için 8 yıllık süreyi, 2012 yılı için 9 yıllık süreyi,
2013 ve sonraki yıllar için 10 yıllık süreyi doldurmayan ve inşaatın faaliyet
devresi boyunca işyeri dosyası tescil ettirmeyen işverenler inşaat bittikten
sonra düzenleyecekleri beş belge ile ödemeleri gereken idari para cezası
miktarını azaltabilmektedir. Kuruma verilmesi gerekli dört belgenin yasal
süre içerisinde düzenlenmesi, diğer belgenin de yasal süre içerisinde Müfettişe sunulması asıl olmakla birlikte, belgelerin sonradan düzenlenmesi
ile hiç düzenlenmemesi arasında ödenecek cezalar bakımından fark bulunmaktadır. Bu nedenle, belgelerin sonradan da olsa mutlaka düzenlenmesi
ve inşaatın bittiği yılı takip eden on sene boyunca saklanması işverenlerin
lehine olacaktır.
KAYNAKÇA
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SAĞLIK PROVİZYON AKTİVASYON SİSTEMİ (SPAS)
İSTANBUL’DA UYGULANMAYA BAŞLADI
Ersin UMDU**
I. GİRİŞ
1.1.2012 tarihinden itibaren zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması başladıBu uygulamadan yaklaşık 1 yıl öncesine kadar önce pilot
illerde daha sonra büyük iller kapsayacak şekilde ‘Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi’ (SPAS) denilen sağlık yardımı hak sahipliğini belirleyen
sistemi uygulamaya koymuştu. Nihayet SPAS İstanbul’da da 25 Ocak’ta
devreye girdi.
SPAS uygulamasının ne olduğunu makalemizde izah etmeye çalışacağım.
II. SPAS NEDİR?
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile üç ayrı sosyal güvenlik kuruluşunun Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirilmesinden
sonra 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
yürürlüğe girdiği tarihten bu güne kadar sağlık alanında, devredilen kurumların geliştirdikleri farklı programlar üzerinden sağlık yardımı hak sahipliği oluşturularak sağlık hizmetleri verilmiş olmakla birlikte, bu konuda
yaşanan zorluklar dikkate alınarak “Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi
(SPAS)” programı hazırlanmıştır.
Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS); tescil kayıtları, tahsis
tabloları, ödeme kayıtları, hizmet döküm cetvelleri ve nüfus kayıt tablolarını kullanarak sigortalının kendi bilgileri ile eş, çocuk, anne ve baba
yakınlık ilişkilerini tespit ederek 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde
belirlenmiş genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin genel sağlık sigortası hak sahipliklerinin oluşturulması esasına dayanmakta ve sistemde T.C. kimlik numarası ve provizyon tarihi ile sorgulama
*
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yapıldığı anda sorgulanan kişinin genel sağlık sigortası kapsamındaki müstahaklık durumu belirlenmektedir.
III. SPAS NASIL ÇALIŞIR?
T.C. kimlik numarası ile provizyon sorgulaması yapıldığında öncelikle nüfus kayıt kütüğüne gidilerek kişinin ölüm tarihi, evlenme tarihi v.b.
tüm nüfus bilgileri kontrol edilmektedir. Ölüm halinde provizyon otomatik
sonlandırılmakta; evlenme ve boşanma halinde provizyon durumu sigortalının son durumuna uygun olarak mevzuata göre sistemce güncellenmektedir. Yeni doğan çocukların provizyonları ise nüfus kütüğüne kayıt tarihinde
sistemce otomatik açılmaktadır. SPAS, tüm tescil kayıt tablolarını otomatik kontrol ederek sigortalının provizyon tarihinde genel sağlık sigortası
bakımından aktif olması gereken statüyü tespit etmektedir. Ayrıca, sigortalının tabi olduğu sigortalılık kapsamına ve 5510 sayılı Kanunun 67 nci
maddesinde belirtilen şartlara göre prim gün sayısı ve borç kontrolü de
yapılmaktadır. Sigortalının sağlık yardımına hak kazanma koşulu olan 30
gün şartının yerine gelmesi bakımından son bir yıl içinde farklı statülerde
geçen prim ödeme gün sayılarının tespitini ve birleştirmesini de dikkate
almaktadır. Ancak işe giriş bildirgesi verildiği halde prim hizmet belgesi
onaylanmayan sigortalıların aktivasyonu hala yapılamamaktadır.
• Tescil tablolarında sigortalının işten çıkış kaydı kontrol edilerek son
bir yılda 90 gün prim ödeme gün sayısı bulunması halinde 10+90 gün; 90
gün bulunmaması halinde ise sadece 10 gün provizyon verilerek sağlık
hizmetlerinden faydalandırılmaları sağlanmaktadır.
Provizyon tarihinde sigortalının öncelikle kendi üzerinden aktif genel
sağlık sigortası kapsamında olup olmadığının kontrolü yapılmakta şayet
kendi sigortalılığı üzerinden hak sahipliği bulunmuyor, işten çıkış kurallarına göre de sağlık hak sahipliği yok ise bakmakla yükümlü olunan kişi
sıfatıyla, eş ve çocukları üzerinden provizyon alıp alamayacağının kontrolü yapılmaktadır. Sigortalı ve hak sahiplerinin birden fazla statüden sağlık
hizmetlerinden yararlanma hakkının bulunması halinde SPAS tarafından
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen üstünlük kuralları doğrultusunda hazırlanan üstünlük tablosuna (Ek4) göre provizyon verilmektedir.
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• Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık
Bağlanması Hakkında Kanuna göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış
malûllerden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)
bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmeyeceğinden sağlık hizmetlerinden faydalandırılmaları aylık aldıkları
kanunlar kapsamda devam ettirilmektedir.
• Sorgulanan kişi 18 yaşından küçük ise sırasıyla önce babadan, babadan yoksa anneden provizyon sorgulaması yapılmakta; her ikisinden
de provizyon alamaz ise çocuğa 18 yaş altı kapsamında provizyon verilmektedir. Sorgulanan kişi 18 yaşından büyük ise; T.C. kimlik numarası ile
öğrencilik tablosuna gidilerek provizyon tarihinde geçerli bir öğrencilik
belgesi veya bilgisi olup olmadığı kontrol edilmekte, geçerli bir öğrencilik
belgesi veya bilgisi varsa öncelikle baba, babadan yoksa anne üzerinden
provizyon verilmektedir. Öğrencilik durumu yoksa maluliyet bildirimi
olup olmadığının da kontrolü yapılmakta, bildirim varsa maluliyet raporuna göre sırasıyla baba veya anne üzerinden provizyon verilmektedir.
Çocukları üzerinden sağlık yardımı alacak anne ve baba için hak sahiplik beyanı olup olmadığının kontrolü yapılmakta; beyanname varsa beyan verilmiş olunan çocuğu üzerinden durum değişikliği oluncaya kadar
provizyon verilmektedir. Durum değişikliğinden sonra anne ve babanın
provizyonları için yeniden sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik
merkezlerine müracaatları ve yeni beyanları gerekmektedir.
• Sorgulanan kişinin durumu yukarıda sıralanan kategorilerden hiçbirine uymuyorsa doğrudan veya bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatı ile
genel sağlık sigortası kapsamında olmadığı varsayılarak ait olduğu kapsamdan provizyon verilemeyeceğinden Kanunun 60/(g) bendi kapsamında
tescil işleminin yapılması gerekir.
• Gelir ve aylık alanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık hizmet sunucuları tarafından muayene edilmeleri ve ilaç kullanmaları halinde kesilmesi gereken katkı paylarının Kanunun 68 ve 69
uncu maddelerinde belirtilen hükümlere göre sistem tarafından aldıkları
gelir ve aylıktan kesilmesi sağlanmaktadır.
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IV. BAŞVURUYA DAYALI İŞLEMLER
5510 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile (3, 5, 60, Ek-5, Ek-6, 105) belirlenmiş genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü olduğu yabancı
uyruklu eş, çocuk, anne ve babalarına ait oturma izin sürelerinin, ölüm
veya evlenme tarihlerinin giriş ve güncelleme işlemleri yine müracaata
bağlı olarak yapılacaktır.
Elektronik ortamda, otomatik sağlık aktivasyonları oluşturulanların dışındaki bakmakla yükümlü olunan kimseler için sigortalı ve hak sahipleri
tarafından;
2011/50 sayılı Genelge ekindeki Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formunun usulüne uygun olarak doldurulması ve imzalanması,
Yabancı uyruklu bakmakla yükümlü olunan kişilerden;
• İkamet teskeresi ve yabancılar kimlik numarası,
• Vatandaşı olduğu ülkede sosyal güvencesi olmadığına dair beyan ve
taahhüt belgesi,
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi uyarınca
Türk vatandaşlığından çıkarılanlardan ikamet etme şartı aranmayacaktır.
18 yaşından büyük çocuklar için;
• Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurumu kayıtlarından
öğrencilik bilgileri tespit edilemeyenlerden öğrenci belgesi,
• Yabancı ülkelerde öğrenim gören öğrencilerden onaylı ve Türkçeye
tercüme edilmiş öğrenim belgesi veya bulunduğu ülkenin Türk Konsolosluğundan alacağı belge ile birlikte Yükseköğretim Kurumu veya Milli Eğitim Bakanlığından alınacak denklik belgesi,
• Malul çocuklar için Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenen ve Kurum Sağlık Kurulunca onaylanan sağlık kurulu raporu, İstenilerek hak sahipliği oluşturulacaktır.
Sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin internette yer alan
e-Devlet Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile T.C. kimlik numarası yazılmak suretiyle genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden
yararlanmaya müstahak olup olmadıkları ile kimin üzerinden müstahak
olduklarının sorgulandığı ekrandır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının Kurumumuz ile yapacakları protokollere göre verilecek şifreler ile anılan ekrandan kurumlarında çalışan perso262
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nellerinin ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kimselerinin, staj yapan
öğrencilerinin, eğitim ve kurs gören kursiyerlerinin, staja tabi olan avukatlar ile yabancı uyruklu öğrencilerinin sağlık yardımlarına sigortalı veya
bakmakla yükümlü olunan kişi olarak müstahak olup olmadıklarını T.C.
kimlik numarası ile görme imkânları bulunmaktadır.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında bulunan sigortalıların işe girişleri ve işten çıkışları Hizmet
Döküm Cetvellerinde yer almasına rağmen tescil programında söz konusu
işlemleri yapılmayanlar sağlık provizyonu alamadıklarından söz konusu
kimseler iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezi bünyesindeki
Sigortalı Tescil Servisine yönlendirilerek, sigortalılıklarının sona erdirilmesi ve işten çıkışlarının Sigortalı Tescil ekranında görülmesi ve provizyon alması sağlanacaktır.
Ayrıca sigortalılar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin
doğum, ölüm, evlenme, boşanma v.b. bilgileri ile bu olaylara ait gerçekleşme tarihlerinin kimlik paylaşım sisteminin yer aldığı nüfus kayıtlarında
görülmemesi, eksik veya hatalı görülmesi halinde provizyon verilemediğinden söz konusu kimselerin ilçe nüfus müdürlüklerine yönlendirilerek
anılan kayıtların düzeltilmesi halinde sağlık provizyonları sağlanabilecektir.
Diğer taraftan gerek 2925 sayılı Kanuna göre gerekse 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (d), (g) bentleri ve yedinci
fıkrası ile Ek-5 ve Ek- 6 ncı maddelerine tabi sigortalıların borçlu olmadıklarını ifade etmelerine rağmen SPAS sisteminde borçlu uyarısı verilmesi
nedeniyle provizyon alamaması durumunda sigortalıların iş yerlerinin/sigortalı dosyalarının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezi bünyesindeki işveren, tarım, isteğe bağlı ve icra takip servislerine yönlendirilerek borç
kayıtlarının kontrol edilmesi ve düzeltilmesi yapılarak provizyon almaları
sağlanacaktır.
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V. SONUÇ
SPAS ile beraber genel anlamda sağlık aktivasyon sistemi otomasyona
tabi olmuş oldu. Bundan böyle işe giren, çocuğu olan vs. ilgili SGM’lere
gitmeden kuyruklarda beklemeden yukarıda belirtilen ve söz konusu belgeleri ile başvuru gerektiren uygulamalar haricinde sağlık aktivasyonunu
sistem otomatik olarak yapacaktır. Bu sistem nihayet İstanbul’da da devreye girdi. İstanbul’un nüfus yapısı göz önüne alındığında bu gecikmenin
İstanbul için normal olacağı düşünülebilir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (16.06.2006). 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26200 sayılı)
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SGK’YA YAPILAN ASKERLİK, YURT DIŞI VE DOĞUM GİBİ
BORÇLANMA BEDELLERİNİN GERİ ALINMASINA İLİŞKİN
DETAYLARIN AÇIKLANMASI
Vakkas DEMİR*
I- GİRİŞ
Yapmış olduğumuz makale çalışmalarında, Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından vatandaşların lehine uygulanabilecek en ufak mevzuat hükümlerini bile önemsiyoruz. Özellikle vatandaşın ekonomisine katkı sağlayacak nitelikte olan sosyal güvenlik uygulamalarını okurlarımıza izah etmeye çalışıyoruz. Bundan yaklaşık olarak 8 ay önce sigortalıların ve hak
sahiplerinin lehine olacak şekilde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
çok önemli bir düzenleme yapıldı. Yapılan bu düzenleme yasa ile yapılan
bir düzenleme olmadığı için, kamuoyunda pek fazla gündeme gelmedi.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde (SSİY) değişiklik yapılmak suretiyle gerçekleştirilen bu düzenlemenin özünde, SGK’ya yapılan hizmet
borçlanma bedellerinin vatandaşlar tarafından SGK’dan geri alınabilme
imkanı bulunmaktadır.
SGK’ya yapılacak günlük borçlanma bedellerinin ay ve yıl üzerinden değeri hesaplandığında, sonuçta önemli bir yekun ortaya çıkacak ve
SGK’ya yatırılan tutar vatandaş tarafından SGK’dan geri tahsil edildiğinde, vatandaşın bütçesine önemli bir katkı sağlayacaktır.
Bu makale çalışmamızda, vatandaşların SGK adına anlaşmalı bankalara yatırdıkları askerlik, yurt dışı ve doğum borçlanması gibi hizmet borçlanma bedellerinin, vatandaşlar tarafından SGK’dan tekrar geri alınabilme
koşullarıyla ilgili açıklamalarda bulunacağız.
II- KONUYLA İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda,
vatandaşlar tarafından SGK hesaplarına yatırılan hizmet borçlanma bedellerinin geri alınabilmesiyle ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
*

SGK Müfettişi
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Hizmet borçlanma bedellerinin SGK’dan geri alınabilmesine ilişkin
koşullar, 12.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 66 ncı maddesi hükümlerinde bulunmaktadır. Anılan yönetmeliğin Resmi Gazete’de
yayınlanarak ilk olarak yürürlüğe girdiği 12.05.2010 tarihinde, hizmet
borçlanma bedellerinin SGK’dan geri alınabilmesine ilişkin bir hüküm bulunmamaktaydı. Askerlik ve doğum borçlanması gibi hizmet borçlanma
bedellerinin SGK’dan geri alınabilmesine ilişkin düzenleme ilk olarak, 16
Haziran 2011 tarihinde yapılmıştır.
16 Haziran 2011 tarihli ve 27966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b) bendi ile, 12.05.2010
tarihli Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “Borçlanmaya İlişkin
Süreler” başlıklı 66 ıncı maddesine (11) numaralı yeni fıkra eklemiştir.
Bahse konu (11) numaralı fıkra hükümleri; “(11) 5510 sayılı Kanunun 41
inci maddesine göre yapılan borçlanmalarda aylık bağlanmamış olması
şartıyla borçlanma tutarının tamamı sigortalının talebi halinde bir defaya
mahsus olmak üzere iade edilir.” şeklindedir.
Bu fıkra, hükümlerine göre SGK’ya hizmet borçlanması yapan vatandaşlar yaptıkları bu borçlanma bedellerini aylık bağlanmamış olması şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere SGK’dan geri alabileceklerdir. Makalemizin bundan sonraki başlıklarında hizmet borçlanma bedellerinin geri
alınmasına ilişkin şartlar detaylıca açıklanacaktır.
III- SGK’DAN HANGİ BORÇLANMA BEDELLERİNİN GERİ
ALINABİLECEĞİ
Üstte metnini verdiğimiz yönetmelik hükümlerinde, yalnızca 5510 sayılı yasanın 41 inci maddesi hükümlerine göre yapılacak borçlanma tutarlarının SGK’dan geri alınabileceği belirtilmektedir.
5510 sayılı kanunun “Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler” başlıklı
41 inci maddesinde; “Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların; a) Kanunları
gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya
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mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek
kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri, b) Er veya erbaş olarak silâh
altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre
aylıksız izin süreleri, d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta
uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora
veya uzmanlık öğrenim süreleri, e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını
yapanların normal staj süreleri, f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin
tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, g) Grev ve lokavtta geçen süreleri, h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri, ı) Seçim kanunları
gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin
yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri, …
borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.” hükümleri bulunmaktadır.
SSİY’nin 66 ncı maddesi 11 inci fıkrası hükümlerinden anlaşılacağı üzere, SGK’ya yapılan borçlanma bedellerinden yalnızca üstte madde
metnini verdiğimiz borçlanma tutarları, yani 5510 sayılı yasanın 41 inci
maddesi hükümlerinde belirtilen borçlanma bedelleri geri alınabilecektir. Bunun dışında, 1479 sayılı esnaf Bağ-Kur yasası, 2926 sayılı tarım
Bağ-Kur yasası, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı yasası, 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Yasası ile 2925 sayılı tarım işçileri yasası kapsamında yapılan
borçlanmalar SGK’dan geri alınamayacaktır. Örnek olarak; 2005 yılında
Bağ-Kur’a askerlik borçlanması yapmış olan bir kişi, yapmış olduğu bu
borçlanma tutarını SGK’dan geri alamayacaktır.
IV- HİZMET BORÇLANMA BEDELLERİNİ HAK SAHİPLERİ DE
GERİ ALABİLİR
12.05.2010 tarihli Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 66 ncı maddesi 11 inci fıkrasında aynen; “sigortalının talebi halinde bir defaya mahsus olmak üzere iade edilir” ibaresi bulunmaktadır. Yönetmelikte yer alan
bu hüküm gereği vatandaşlarımızın bir çoğu, hizmet borçlanma bedel-

OCAK - ŞUBAT 2012

267

MALİ

ÇÖZÜM

lerinin yalnızca sigortalının kendisi tarafından SGK’dan istenebileceğini sanmaktadırlar.
Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu konuyla alakalı olarak Kurum
intra (SGK Kurum içi bilgi işlem sistemi) sisteminde yayınlamış olduğu
30.06.2011 tarihli ve 13767168 varide numaralı talimat yazısı bulunmaktadır.
Bu talimat yazısında aynen; “6111 sayılı kanunla 5510 sayılı Kanunda yapılan değişikliklere istinaden hazırlanan Sosyal Sigorta İşlemleri
Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.06.2011 tarihli ve 27966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelikle Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 66 ncı maddesine eklenen
fıkra gereğince, 5510 sayılı yasanın 41 inci maddesine göre yapılan borçlanmalarda aylık bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamının sigortalının talebi halinde bir defaya mahsus olmak üzere iade edileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. Buna göre, 01.10.2008 tarihinden
sonra 5510 sayılı yasanın 41 inci maddesine göre yapılan borçlanmalar ile
bir defaya mahsus olmak üzere sigortalı ya da hak sahiplerinin talepleri
halinde iade edilecektir. Söz konusu değişiklik öncesinde yapılmış olan
borçlanmaların iadesi taleplerinde ayrıca talep aranmayacaktır.” ifadeleri yer almaktadır.
Üstteki talimat yazısı hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, SGK’ya
yapılan hizmet borçlanmalarını hem sigortalılar hem de sigortalılar
öldüklerinde hak sahipleri SGK’dan geri alabilecektir.
V- HİZMET BORÇLANMALARININ GERİ ALINMASININ
VATANDAŞIN İŞİNE EN ÇOK NEREDE YARAYACAĞI
Hizmet borçlanma bedelleri sigortalılar ile hak sahiplerinin işine en çok
ölüm aylığı bağlanması durumlarında ve emeklilik için hizmetini tamamlayıp yaşını bekleyenlerin bulunduğu koşullarda işe yaramaktadır.
Örnek olarak; Bay A, 59 yaşındadır. Bay A’nın toplamda 3000 gün
SSK (4/a sigortalılığı) hizmeti bulunmaktadır. Bay A’nın 4/a sigortalılık
statüsü koşullarında emeklilik için yaşı dolmuş, prim ödeme gün sayısının dolmasını beklemektedir. Bay A, 3600 gün prim ödeme gün sayısı
üzerinden emekli olacağı için, 540 gün askerlik hizmetini 10.01.2012’de
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borçlanmış ve bedeli olan yaklaşık 5109 TL’yi SGK’ya yatırmıştır. Bay A,
emekliliğini beklerken 25.02.2012’de ölmüştür.
Bu durumda, Bay A’nın hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması için
gerekli olan sigortalılık şartı1 Bay A’nın ölüm tarihi itibariyle zaten yerine
gelmiş olmaktadır. Bu durumda, hak sahipleri aylık bağlanmadan önce
SGK’ya müracaat ettiklerinde, bay A’nın sağlığında yatırmış olduğu askerlik borçlanması bedelinin tamamını geri alabileceklerdir.
Hizmet borçlanma bedellerinin SGK’dan geri alınabilmesi imkanı en
fazla 5510 sayılı yasaya göre bizzat prim ödeme yükümlüsü olan 4/b (BağKur) sigortalılarının işine yaramaktadır. Özellikle prim borcu varken ölen
4/b sigortalıları eğer ölmeden önce hizmet borçlanması yapmışsa, hak sahipleri bu borçlanma bedellerini SGK’dan tahsil edip, ölen kişinin prim
borcuna yatırıp, borcu sıfırladıktan sonra ölüm aylığı bağlatabileceklerdir.
Çünkü, bilindiği üzere 5510 sayılı yasanın 32 nci maddesi ikinci fıkrası (c)
bendine göre, 4/b sigortalılarının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için, SGK’ya prim borcu dahil her türlü borçların ödenmiş olması
zorunludur.
Hizmet borçlanma bedellerinden en fazla yararlanacaklardan ikincisi;
emeklilik için prim ödeme gün sayısını doldurup yaşının dolmasını bekleyenlerdir. Çünkü, bu durumda olanlardan, prim ödeme gün sayısını arttırmak için hizmet borçlanması yapanlar, emeklilik için yaşlarının dolmasını
bekliyorlarsa, yaptıkları hizmet borçlanma bedellerini SGK’dan geri alıp
bütçelerine katkı yapabileceklerdir.
VI- HİZMET BORÇLANMA BEDELLERİNİN GERİ
ALINMASIYLA İLGİLİ PRATİK BİLGİLER
SGK’ya yapılan hizmet borçlanma bedellerinin geri alınabilmesi imkanı, yalnızca 5510 sayılı yasanın 41 inci maddesine göre yapılan hizmet
borçlanmalarını kapsadığı için, 1 Ekim 2008’den önce yapılan hizmet
borçlanma bedelleri SGK’dan geri alınamamaktadır.
1 4/a sigortalılık süresi kapsamında iken ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı
bağlanma şartı, 1800 gün prim ödeme gün sayısına sahip olunması veya her türlü borçlanma hariç en az beş yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün prim ödeme şartının yerine
gelmiş olmasıdır.
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Hizmet borçlanma bedellerinin SGK’dan geri alınabilmesi için, borçlanmanın hatalı yapılmış olmasına gerek yoktur. Hatalı veya doğru yapılmış her türlü hizmet borçlanması SGK’dan geri alınabilir.
Yapılan hizmet borçlanmasının borçlanılan tarihte toplam miktarı ne
ise, SGK’dan ancak bu tutarlar geri alınabilmektedir. Borçlanma yapılan
tarih ile borçlanma bedellerinin SGK’dan geri alınabilmesi için talepte bulunulan zaman aralığı için, herhangi bir yasal faiz işletilmediği gibi veya
güncelleme yapılmamaktadır. Yani, hizmet borçlanması için ne kadar
para yatırılmışsa, ancak o tutar geri alınabilmektedir.
Yurt dışı borçlanma süreleri, 5510 sayılı yasanın 41 inci maddesinde
açıkça hizmet borçlanması olarak sayılmasa da, SGK’nın 2010/106 sayılı
genelgesinde yurt dışı hizmet borçlanmalarının da, 5510 sayılı yasanın 41
inci maddesi kapsamında yapılmış borçlanmalar gibi değerlendirileceği
belirtildiğinden, yurt dışı hizmet borçlanmaları da SGK’dan talep edildiğinde geri alınabilmektedir.
Hizmet borçlanma tutarlarının SGK’dan geri alınabilmesine imkan
tanıyan yönetmelik hükmü ilk olarak 16 Haziran 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine rağmen, üstte metnini verdiğimiz SGK’nın
30.06.2011 tarihli ve 13767168 varide numaralı talimat yazısına istinaden,
16.06.2011’den önce 5510 sayılı yasaya göre yapılmış borçlanma tutarları da SGK’dan geri alınabilmektedir.
Bazı SGK müdürlüklerinde 4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne ilişkin sigortalılık dosyaları ayrı tutulmakta ve arşiv edilmektedir. Bu durumu bilen
bazı vatandaşlar, örneğin 4/a sigortalılık statüsüne doğum borçlanması,
4/b sigortalılık statüsüne yurt dışı borçlanması yapmışsa, bu iki borçlanma
tutarını iki farklı zamanda iki farklı dilekçeyle SGK’dan geri talep etmektedir. SGK’da ise, bu durumu kontrol edici bir mekanizma olmadığından,
bazı vatandaşlar her iki borçlanma bedelini SGK’dan geri alabilmektedirler. Ancak, bu konudaki yönetmelik hükmü açıktır. Yönetmelikte,
4/a veya 4/b sigortalılık statülerine göre yapılan borçlanmalar değil, 5510
sayılı yasaya göre yapılan bütün hizmet borçlanmalarının bir defaya
mahsus olmak üzere, geri alınabileceği ifade edilmektedir.
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü’nün 2003 tarihli ve 56 sayılı Hukuk Mü270
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şavirliği görüşü gereği, 16.06.2011 tarihine kadar kendi nam ve hesabına
bağımsız çalışanlara askerlik ve vergi borçlanmaları bir şartla geri verilebiliyordu. Bu şart ise, askerlik veya vergi borçlanması bedeli vatandaş
tarafından Bağ-Kur’dan geri alındığı takdirde bile, kişinin Bağ-Kur’dan
veya diğer sosyal güvenlik kanunlarından aylığa hak kazanabilmesiydi.
Dolaysıyla, 1 Ekim 2008’den önce Bağ-Kur’a askerlik, vergi veya yurt
dışı borçlanması yapanlar, borçlanma süreleri olmaksızın aylık bağlanmayı hak etmişler veya ediyorlarsa, borçlanma bedellerini SGK’dan talep
etmelerini, olmazsa dava açarak bu borçlanma tutarlarını alabileceklerini
belirtmek isteriz.
VII- SONUÇ
SGK’ya yapılan askerlik, yurt dışı ve doğum gibi 5510 sayılı yasanın
41 inci maddesinde belirtilen bütün hizmet borçlanması bedelleri aylık
bağlanmamış olması şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere, geri alınabilmektedir. Böyle bir imkan ilk olarak 16.06.2011’den itibaren vatandaşa
tanınmıştır.
Hizmet borçlanma bedellerini yalnızca sigortalının kendisi alabileceğine dair yanlış bir algı bulunduğu için, ölen sigortalıların borçlanma bedelleri için hak sahipleri SGK’dan talepte bile bulunmamaktadır. Ancak,
SGK’nın 30.06.2011 tarihli ve 13767168 varide numaralı talimat yazısı
açıktır. Bu yazıya istinaden hak sahipleri de ölen kişilerin bütün hizmet
borçlanma bedellerini geri alabilir. Örnek olarak, ölen bir kişi hem askerlik hem de yurt dışı borçlanması yapmışsa, bu iki borçlanma tutarı
da aynı anda yani defaten talep edildiğinde, SGK’dan geri alınabilir.
Çünkü, SSİY’nin 66 ncı maddesinde, 5510 sayılı yasanın 41 inci maddesinde yer alan borçlanma bedellerinden yalnızca bir tanesinin alınabileceğine ilişkin sınırlayıcı bir ifade bulunmamaktadır. Kaldı ki, günümüzdeki
SGK uygulaması da birden fazla borçlanma tutarının SGK’dan geri alınabileceği şeklindedir.
Özellikle, vefat eden sigortalılardan hizmet borçlanması yapanların
prim ödeme gün sayıları fazla ise, ve borçlanma tutarlarını geri alındığında
ölüm aylığı bağlanmaya yetecek hizmet süreleri kalıyorsa, hak sahiplerinin
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aylık bağlatmadan mutlaka ölen kişinin sağlığında yaptığı borçlanma bedellerini SGK’dan geri almalarını önemle tavsiye ediyoruz.
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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

01.01.11 - 30.06.11

01.07.11 - 31.12.11

01.01.12 - 30.06.12

01.07.12 - 31.12.12

796.50 TL
679.50 TL

837.00 TL
715.50 TL

886.50 TL
760.50 TL

940.50 TL
805.50 TL

238.95 TL
206.85 TL

251.10 TL
214.65 TL

265.65 TL
228.15 TL

282.15 TL
241.65 TL

TABAN
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
886.50 TL
940.50 TL

TAVAN
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
5.762.40 TL
6.113.40 TL

2- S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS ÜCRETLER
a) 01/01/2005 - 31/12/2005 Dönemi ‹çin
b) 01/01/2006 - 31/12/2006 Dönemi ‹çin
c) 01/01/2007 - 30/06/2007 Dönemi ‹çin
d) 01/07/2007 - 31/12/2007 Dönemi ‹çin
e) 01/01/2008 - 30/06/2008 Dönemi ‹çin
f) 01/07/2008 - 31/12/2008 Dönemi ‹çin
g) 01/01/2009 - 30/06/2009 Dönemi ‹çin
h) 01/07/2009 - 31/12/2009 Dönemi ‹çin
ı) 01/01/2010 - 30/06/2010 Dönemi İçin
i) 01/07/2010 - 31/12/2010 Dönemi İçin
j) 01/01/2011 - 30/06/2011 Dönemi İçin
k) 01/07/2011 - 31/12/2011 Dönemi İçin
l) 01/01/2012 - 30/06/2012 Dönemi İçin
m) 01/07/2012 - 31/12/2012 Dönemi İçin
3- KIDEM TAZM‹NATI TAVANI
a) 01/01/2005 - 30/06/2005 Tarihleri Aras›
b) 01/07/2005 - 31/12/2005 Tarihleri Aras›
c) 01/01/2006 - 30/06/2006 Tarihleri Aras›
d) 01/07/2006 - 31/12/2006 Tarihleri Aras›
e) 01/01/2007 - 30/06/2007 Tarihleri Aras›
f) 01/07/2007 - 31/12/2007 Tarihleri Aras›
g) 01/01/2008 - 30/06/2008 Tarihleri Aras›
h) 01/07/2008 - 31/12/2008 Tarihleri Aras›
ı) 01/01/2009 - 30/06/2009 Tarihleri Aras›
i) 01/07/2009 - 31/12/2009 Tarihleri Aras›
j) 01/01/2010 - 30/06/2010 Tarihleri Arası
k) 01/07/2010 - 31/12/2010 Tarihleri Arası
l) 01/01/2011 - 30/06/2011 Tarihleri Arası
m) 01/07/2011 - 31/12/2011 Tarihleri Arası
n) 01/01/2012 - 30/06/2012 Tarihleri Arası
o) 01/07/2012 - 31/12/2012 Tarihleri Arası

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
2.805.04 TL

OCAK - ŞUBAT 2012

Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler

275

sosyal güvenlik
Pratik Bilgiler

ÇÖZÜM

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

‹ﬁÇ‹ PAYI (%)

‹ﬁVEREN PAYI (%)
1.5

TOPLAM (%)
1.5

5
9
9

1
6
11
13

1
11
20
22

1
7.5

2
22.5

3
30

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

Toplam (%)
1 - 6,5
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

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

2010
Y›l›nda (%)

2011 ve
Sonras› (%)

14

15

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

Y›lda
Y›lda
Y›lda
Y›lda

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

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

2011
0,57
0,65
0,71
0,71
0,67
0,72
0,71
0,70
0,62
0,67
0,84

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

Pratik Bilgiler

‹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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Pratik Bilgiler
11- SS VE GSS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹
PARA CEZALARI (TL) (01.01.2012 - 30.06.2012 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.
11.2) Ayl›k prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen ﬂekil ve usulde verilmemesi:
Her fiil için 1.773.00 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 kazançları kuruma
bildirilmedi€i veya eksik bildirildi€i anlaﬂ›lan sigortal›larla ilgili olmas› halinde, belgenin asıl 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,
11.4) GSS işten ayrılış bildirgesi süresinde ve Kurumca belirlenen ﬂekle ve usule uygun
vermeyenler
11.5) SGK İşten Ayrılış Bildirgesini Süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun
vermeyenler

2.659.50
1.773.00
886.50

26.01.2012
30.06.2012
665.00 (*)
443.00 (*)
222.00 (*)

177.30
110.81

443.25

1.773.00
886.50

222.00 (*)

1.773.00

443.00 (*)

4.432.50

1.108.00 (*)

886.50
886.50

88.65 (**)

(*) 6283
(**) 08.03.2012/Bu uygulama 26.01.2012’den 08.03.2012’ye kadar A.Ü 1/4’dürb 08.03.2012 - 30.06.2012 tarihleri arasında ise
A.Ü x 1/10’dur.
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Pratik Bilgiler
11- SS VE GSS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹
PARA CEZALARI (TL) (01.01.2012 - 30.06.2012 Dönemi)

1.773.00

10.638.00
5.319.00
2.659.50

443.25
443.25
443.25
10.638.00
443.25

Pratik Bilgiler

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€ her bir ay için,
11.7) ‹ﬂyeri defter, kay›t ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlar›nca incelenmek
üzere Kurumca yap›lan yaz›l› ihtara ra€men 15 gün içinde mücbir sebep olmaks›z›n tam
olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olmas› halinde:
- Bilanço esas›na göre defter tutmakla yükümlü olanlar
- Bilanço esas› d›ﬂ›nda defter tutanlara
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara
11.8) Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kay›tlar›n›n
geçersiz say›lması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleﬂti€i her bir takvim ay› için:
- Bilanço esas›na göre defter tutmakla yükümlü olanlara (10.638.00 TL’yi aﬂmamak üzere)
- Bilanço esas› d›ﬂ›nda deffter tutanlara (5.319.00 TL’yi aﬂmamak üzere)
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara (2.659.50 TL’yi aﬂmamak üzere)
- Bilanço esas›na göre defter tutulmas› gerekirken iﬂletme hesab› esas›na göre defter
tutulmas› halinde,
11.9) Geçersiz say›lan her bir ücret tediye bordosu için
11.10) ‹ﬂyeri defter, kay›t ve belgelerinin ibraz süresi geçirildikten sonra ibraz edilmesi 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,
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,
11.12) Ayl›k prim ve hizmet belgesinin iﬂyerine as›lmamas› halinde,
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,
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,
11.15) 2010/66 Sayılı Genelgeye istinaden hakedilen istirahate ilişkin bildirimin verilmemesi
halinde işverenlere,
11.16) 2010/66 Sayılı Genelgeye istinaden hakedilen istirahate ilişkin bildirimin geç verilmesi
halinde işverenlere,

26.01.2012
30.06.2012

10.638.00
5.319.00
2.659.50

1.773.00
1.773.00

4.432.50

8.865.00
4.432.50
1.773.00
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Pratik Bilgiler
12 - SON 5 YIL ‹ÇER‹S‹NDE GEÇERL‹ ASGAR‹ ÜCRETLER
(01.01.2007’den ‹tibaren)
Uygulama Dönemi

16 Yaﬂ›n› Doldurmayan
‹ﬂçilerin Ayl›k
Asgari Ücreti
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
760.50 TL
805.50 TL

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
01.01.2012 - 30.06.2012
01.07.2012 - 31.12.2012

16 Yaﬂ›n› Doldurmuﬂ
‹ﬂçilerin Ayl›k
Asgari Ücreti
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
886.50 TL
940.50 TL

13 - SON 8 YIL ‹ÇER‹S‹NDE GEÇERL‹ S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS KAZANÇLARIN
ALT VE ÜST SINIRLARI (01.01.2005’den ‹tibaren)
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
01.01.2012 - 30.06.2012
01.07.2012 - 31.12.2012

OCAK - ŞUBAT 2012

Günlük Kazanc›n
Alt S›n›r›
16,29 YTL
17,70 YTL
18,75 YTL
19,50 YTL
20.18 YTL
21.29 YTL
22.20 TL
23.10 TL
24.30 TL
25.35 TL
26.55 TL
27.90 TL
29.55 TL
31.35 TL

Üst S›n›r›
105,89 YTL
115,05 YTL
121,88 YTL
126,75 YTL
131.82 YTL
138.38 YTL
144.30 TL
150.15 TL
157.95 TL
164.77 TL
172.575 TL
181.35 TL
192.08 TL
203.78 TL

Ayl›k Kazanc›n
Alt S›n›r›
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
796.00 TL
837.00 TL
886.50 TL
940.50 TL

Üst S›n›r›
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
5.762.40 TL
6.113.40 TL

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

3

98

5

99/a

7

99/a

8

99/b

14

99/b

28

99/c

29

100

30

101

32

102/a

32

102/a

39

102/a

37
38

102/b
102/b

52

102/b

41

102/c

‹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
Ücret ile bu kanunda do€an veya
T‹S’den veya iﬂ sözleﬂmesinden
do€an ücreti kasten ödememek
veya eksik ödemek
Ücret, prim, ikramiye ve her türlü
istihkaklar›n zorunlu oldu€u halde
özel olarak aç›lan banka
hesab›na ödememesi
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

01.01.2012
01.01.2011
Tarihinden İtibaren Tarihinden İtibaren
(TL)
(TL)

Aç›klama

135.00
1.358.00

123.00
1.232.00

13.592.00

12.327.00

110.00*

108.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

110.00*

108.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

110.00*

108.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

110.00*

108.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

110.00*

108.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

450.00*

443.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

1.700.00*

1.672.00

125.00*

123.00

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

125.00*

123.00

Her iﬂçi ve her ay için

125.00*

123.00

Bu durumdaki her iﬂçi ve her
ay için

450.00*
450.00*

443.00
443.00

450.00*

443.00

220.00*

220.00

Çal›ﬂt›r›lan her iﬂçi için

Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler

Bu durumdaki her iﬂçi için
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sosyal güvenlik
Pratik Bilgiler
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Pratik Bilgiler
15 - 4857 SAYILI ‹ﬁ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI
Kanun Mad. Ceza Mad. Fiil

56

103

57

103

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

OCAK - ŞUBAT 2012

Y›ll›k ücretli izni yasaya ayk›r›
ﬂekilde bölmek
‹zin ücretini yasaya ayk›r› ﬂekilde
ödemek veya eksik ödemek
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

01.01.2012
01.01.2011
Tarihinden İtibaren Tarihinden İtibaren
(TL)
(TL)
220.00*
220.00

Aç›klama
Bu durumdaki her iﬂçi için

220.00*

220.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

220.00*
220.00*

220.00
220.00

Bu durumdaki her iﬂçi için
Bu durumdaki her iﬂçi için

1.200.00*

1.114.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

220.00*
220.00*

220.00
220.00

Bu durumdaki her iﬂçi için
Bu durumdaki her iﬂçi için

1.200.00*
1.200.00*

1.114.00
1.114.00

1.200.00*

1.114.00

1.200.00*

1.114.00

1.200.00*
1.200.00*

1.114.00
1.114.00

1.200.00*
1.200.00*

1.114.00
1.114.00

1.250.00*

1.114.00

250.00*
1.250.00*

1.232.00 Al›nmayan her iﬂ sa€l›€› ve
güv. tedbiri her ay için
1.232.00

1.250.00*

1.232.00

1.250.00*

1.232.00

1.250.00*

1.232.00

sosyal güvenlik

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler
15 - 4857 SAYILI ‹ﬁ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI

85

105/d

86

105

87

105

88

105

89

105

92/2

107

96/1

107

96/2

107

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
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.

01.01.2012
01.01.2011
Tarihinden İtibaren Tarihinden İtibaren
(TL)
(TL)
1.250.00*
1.232.00

550.00*

550.00

250.00*

246.00

250.00*
1.250.00*

246.00
1.232.00

1.250.00*
10.874.00

1.232.00
9.862.00

10.874.00

9.862.00

10.874.00

9.862.00

Aç›klama

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

Pratik Bilgiler

Kanun Mad. Ceza Mad. Fiil

* 26.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 6270 sayılı kanun 17. maddesi (26.01.2012/28185 Resmi Gazete)
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sosyal güvenlik

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler
16 - 4904 Say›l› ‹ﬂKur Kanununa Göre Uygulanacak ‹dari Para Cezalar› (01.01.2012'den ‹tibaren)
Ceza Mad.
20/a
20/b

20/c

20/d

Pratik Bilgiler

20/e
20/f

20/g

20/h

20/›
20/j

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

Ceza Miktar› (TL)
408.00

816.00
1.844.00

2.719.00
63.104.00

408.00
2.719.00
2.719.00
13.592.00

2.719.00

13.592.00
27.186.00
6.795.00
6.795.00

17 - 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
4447/54

284

a

Ücretinde indirim veya kesinti yapan (Her sigortal› için)

b

İşten ayrılış bildirgesi verilmemesi
(Her bir fiil için)

OCAK - ŞUBAT 2012

679.00
Fiilin oluştuğu tarihte geçerli
asgari ücretin 2 katı

sosyal güvenlik

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler
18 - 5953 Sayılı Basın İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
2012 YILINDA
UYGULANACAK
CEZA M‹KTARLARI (TL)

CEZA MADDESİ

KANUN MADDESİ
4. MADDE (İş Akdi)

952.00

26. MADDE

6. MADDE 2. FIKRA (Kıdem Tazminatı)

3.397.00

18. MADDE (Ölüm Tazminatı)

3.397.00

14 (Ücreti gazeteciye zaruret olmaksızın zamanında ödememek),

2.029.00

16 VE 17. MADDELER
14. MADDE (Gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki

1.820.00

her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka
hesabına yatırılmaksızın ödemek)

30. MADDE

25. MADDE (Kazançların Azaltılması)

3.397.00

Pratik Bilgiler

27. MADDE

OCAK - ŞUBAT 2012

285

286

vergi

PRATİK BİLGİLER

288

ÇÖZÜM

1.410 TL Fazlası
4.130 TL Fazlası
12.230 TL Fazlası

% 15
% 20
% 27
% 35

1.410 TL Fazlası
4.130 TL Fazlası
19.520 TL Fazlası

% 15
% 20
% 27
% 35

1.500 TL Fazlası
4.500 TL Fazlası
13.410 TL Fazlası

% 15
% 20
% 27
% 35

1.500 TL Fazlası
4.500 TL Fazlası
21.510 TL Fazlası

I- B-UYGULANACAK BAZI DAMGA VERGİSİ NiSPETLERi VE MAKTU TUTARLARI *
Damga Vergisi Oranları
1) Ücretlerde** (Avans olarak ödenenler dahil)
2) Sözleşmeler, Taahhütnameler, Temliknameler (Belli parayıihtiva edenler)
3) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
4) Kurumlar Vergisi Beyannamesi
5) Muhtasar - KDV Beyanname
6) Diğer Beyannameler (Damga Vergi Beyannamesi Hariç)
7) Belediyeler ve il Özel idarelerine Verilen Beyannameler
8) Sosyal Güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri
9) Gümrük idarelerine Verilen Beyannameler
10) Bilançolar
11) Gelir Tablosu ve işletme Hesabı Özeti
12) Kira Sözleşmeleri (Kira Bedeli Üzerinden)

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

2012 yılı için
%20
%15

Pratik Bilgiler

I- VERGİLENDiRME iLE iLGiLi BAZI ORANLAR VE TUTARLAR
I- A GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI
2011 Yılı Ücret Dışı Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
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 Yılı 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
2012 Yılı Ücret Dışı Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
10.000 TL Kadar
25.000 TL’nin
10.000 TL için
58.000 TL’nin
25.000 TL için
58.000 TL’ndan Fazlasının
58.000 TL için
2012 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
10.000 TL Kadar
25.000 TL’nin
10.000 TL İçin
88.000 TL’nin
25.000 TL İçin
88.000 TL’den Fazlasının
88.000 TL İçin
Kurumlar Vergisi Oranı
Kurumlar Kar Payı Stopaj Oranı
GEçici VERGi ORAnLARi
2011 yılı için
Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar için
%20
Gelir Vergisine Tabi Olanlar için
%15

vergi

Pratik Bilgiler

01.01.2012
Binde 6.6
Binde 8.25
34.50 TL
46.10 TL
22.85 TL
22.85 TL
17.00 TL
17.00 TL
46.10 TL
26.65 TL
12.95 TL
Binde 1.65

Not: * Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 01.01.2012 tarihinden itibaren 1.379.775.30 TL’dir.
• 01.01.2004 Tarihinden itibaren Anonim, Eshamlı Komandit ve Limited şrketlerin Kuruluşlarına, Sermaye Artırımlarına ve Süre Uzatımlarına ilişkin Olarak
Düzenlenen Kağıtlar Damga Vergisinden Müstesnadır.
** GVK madde 23 hariç. (08.07.2006 tarih 5535 sayılı yasa)
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Pratik Bilgiler
I-C YILLARA GÖRE YENiDEN

Pratik Bilgiler

vergi

DEĞERLEME ORANLARI

290

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

OCAK - ŞUBAT 2012

% 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
%10.26

I-D 2003-2004 YILLARINDA UYGULANAN FiNANSMAN GiDER
KISITLAMA VE 01.01.2006 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇİCİ VERGİ
DÖNEMLERiNE UYGULANAN YENiDEN DEĞERLEME ORANLARI
01.01.2003
31.03.2003
Dönemi için
%16.53
01.01.2003
30.06.2003
Dönemi için
%18
Finansman
01.01.2003
30.09.2003
Dönemi için
% 15.7
Gider
01.01.2003
31.12.2003
Dönemi için
% 14.9
Kısıtlaması
01.01.2004
31.03.2004
Dönemi için
% 9.3
Oranları
01.01.2004
30.06.2004
Dönemi için
% 8.8
01.01.2004
30.09.2004
Dönemi için
% 7.6
01.01.2004
31.12.2004
Dönemi için
% 9.1
01.01.2006
31.03.2006
Dönemi için
% 0.39
01.01.2006
30.06.2006
Dönemi için
% 2.15
01.01.2006
30.09.2006
Dönemi için
% 5.55
01.01.2006
31.12.2006
Dönemi için
% 7.8
Yeniden
01.01.2007
31.03.2007
Dönemi için
%Değerleme
01.01.2007
30.06.2007
Dönemi için
% 1.29
Oranları
01.01.2007
30.09.2007
Dönemi için
% 4.54
01.01.2007
31.12.2007
Dönemi için
% 7.2
01.01.2008
31.03.2008
Dönemi için
% 1.39
01.01.2008
30.06.2008
Dönemi için
% 5.56
01.01.2008
30.09.2008
Dönemi için
% 9.89
01.01.2008
31.12.2008
Dönemi için
% 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
01.01.2011
30.06.2011
Dönemi İçin
% 5.65
01.01.2011
31.12.2011
Dönemi İçin
%10.26

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler
I-E- GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94. MADDESiNE GÖRE BAZI TEVKiFAT ORANLARI

17
20
3
20
20
20
20

vergi

Tevkifat Oranı %

0
10

15

15
10
20

Pratik Bilgiler

Bent No. Kanun maddesinin açıklaması
2
Yaptıkları Serbest Meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere
serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);
a. 18. madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden
b. Diğerlerinden
3
42. madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen
istihkak bedellerinden
4
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden
5.
a. 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden
b. Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden
c. Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden
6. a. Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinin 4 nolu bendinin
i. (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan
ii. (b) alt bendinde yazılı kazançlardan
b. i.Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve
bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. Maddenin 2. Fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar
paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) (2006/10731 Sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)
ii.Tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir iş yeri
veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar
mükelleflere dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından
(karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) (2006/10731 Sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)
iii. 75. maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarının ana merkeze
aktarılan tutarı üzerinden
10. a. Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango idaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce
çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
b. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile
bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili
olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
11
Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
a. Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
i. Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için
ii. (i) alt bendi dışında kalanlar için
b. Diğer zirai mahsuller için,
i. Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için
ii. (i) alt bendi dışında kalanlar için
c. Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,
i. Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahütte bulunan kurumlara yapılan ormanların
ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşıması ve benzeri hizmetler için
ii. Diğer hizmetler için
d. Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için

20

1
2
2
4

2
4
0
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Pratik Bilgiler
I-E GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94. MADDESiNE GÖRE BAZI TEVKiFAT ORANLARI

vergi

Bent
12
13

14

Pratik Bilgiler

15

No. Kanun maddesinin açıklaması
PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden
Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;
a. Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi
turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu
emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden
b. Hurda mal alımları için
c. Diğer mal alımları için
d. Diğer hizmet alımları (‘a’, ’b’ ve ’c’ alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayrılmaması
hali de bu kapsamdadır) için
75. maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (kanunla
kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri
ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında
dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)
a. 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlarından (2003/6577 Sayılı BKK ile 01.01.2004’den itibaren)
b. 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlarından
c. 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlarından

Tevkifat Oranı %
20

2
2
5
10

15
15
10
5

I-F REESKONT VE AVANS işLEMLERiNDE UYGULANAN iSKONTO VE FAiZ ORANLARI
(Vadelerine en çok üç ay kalan senetler karşılığında)
YÜRÜRLÜK TARiHi
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
30.12.2010
29.12.2011

REESKONT (%) (Yıllık)
60
55
50
43
38
32
28
23
27
25
19
18
15
14
17

AVANS (%) (Yıllık)
70
64
57
48
42
35
30
25
29
27
20
19
16
15
17.75

Not: Ticari işletmelerin alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemlerinde, VUKanununun 238. Seri No’lu Genel Tebliğ uyarınca Avans işlemleri
için uygulanan oran geçerlidir.
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b) Yıllar itibariyle Aylık 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

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 Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası

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

Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası

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

Pratik Bilgiler

a) Yıllar itibariyle Aylık Gecikme Zammı
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 itibaren
Not: Gecikme zammında ay kesirleri için günlük esasa göre hesaplama yapılır.

vergi

I-G YILLAR iTiBARiYLE AYLIK GECİKME VE TECiL FAiZi ORANLARI
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vergi

Pratik Bilgiler
II- VERGİLENDiRME iLE iLGiLi BAZI CEZALAR
II-A USULSüZLüK CEZALARI (01.01.2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK üZERE)
BiRiNCE DERECE
iKiNCi DERECE
MÜKELLEF GRUPLAR
USULSÜZLÜK iÇiN
USULSÜZLÜK iÇiN
1) Sermaye şirketleri
105.00 TL
58.00 TL
2) Sermaye şirketleri Dışında Kalanlar
66.00 TL
33.00 TL
Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı
3) ikinci Sınıf Tüccarlar
33.00 TL
16.00 TL
4) Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname
16.00 TL
8.80 TL
Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar
5) Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler
8.80 TL
4.00 TL
6) Gelir Vergisinden Muaf Esnaf
4.00 TL
2.30 TL

Pratik Bilgiler

II-B ÖZEL USULSüZLüK CEZALARI (01.01.2012 TARiHiNDEN iTiBAREN)

294

1-Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu ile Serbest Meslek Makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenmemesi
veya düzenlenen bu belgelerin gerçeği yansıtmaması halinde, (Her Belge için) 01.01.2012Tarihinden
itibaren Ceza miktarı 180.00 TL’dan az, bir takvim yılı içinde toplam olarak 88.000.00 TL’den fazla olamaz.
2- Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Fiş, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti, Sevk irsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük Müşteri
Listesi ile Maliye Bakanlığı’nca Düzenleme Mecburiyeti Getirilen Belgelerin Düzenlenmemesi, Bulundurulmaması ve
Kaydedilmemesi veya Düzenlenen Bu Belgelerin Gerçeği Yansıtmaması Halinde; (Her Belge için) Ceza miktarı her belge
için her tespitte 8.800 TL, yıl içinde de 88.000 TL’yi aşamaz. VUK. Md. 353/2
3- Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Giriş ve
Yolcu Taşıma Biletlerini Almayan Nihai Tüketicilere Vergi incelemesine Yetkili Kişiler Tarafından Yapılması şartıyla; (VUK. Md. 353/3)
4-Serbest Meslek Kazanç Defterini günü gününe tutmayanlara (VUK. Md. 353/4)
5- Vergi Levhasını Bulundurmayan ve Asmayanlara (VUK. MD. 353/4)
6- Belirlenen Muhasebe Standartlarına, Tek Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolara ilişkin Usul ve Esaslara Uymayanlara (VUK. MD. 353/6)
7- VUK’un 8. maddesinin son fıkrası uyarınca düzenlenen tek vergi numarası ile ilgili mecburiyetlere
uymayanlara (Her bir işlem için) (VUK. MD. 353/7)
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine (VUK. MD. 353/8)
9- 4358 S. Kanun uyarınca işletmeler Vergi Kimlik No’su zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları
işlemlere ilişkin bildirimleri yerine getirmeyenler (VUK. MD. 353/9)
10- VUK’un 127/d bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan araç sahibi
adına (VUK. MD. 353/10)
11- Bilgi vermekten ile VUK 256, 257 ve Mük. 257 madde hükümlerine uymayan (01.01.2009 - 31.07.2009 Arası)
-Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı hakkında
- ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler, kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
- Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
12- Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde. (Mük.Md.355) (01.01.2009 - 31.07.2009 Arası)
12.1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında;
- Yasal süreden itibaren 15 gün içinde
- Yasal süreden itibaren ikinci 15 gün içinde
- Yasal süreden itibaren 30 günden sonra

OCAK - ŞUBAT 2012

%10

180.00 TL

36.00 TL
180.00 TL
180.00 TL
4.000.00 TL
220.00 TL
660.00 TL
880.00 TL
660.00 TL

1.600.00 TL
760.00 TL
350.00 TL

400.00 TL
800.00 TL
1.600.00 TL

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler
II-B ÖZEL USULSüZLüK CEZALARI (01.01.2010 TARiHiNDEN iTiBAREN)
12.2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usülde tespit edilenler hakkında; (01.01.2009 - 31.07.2009 Arası)
- Yasal süreden itibaren 15 gün içinde
- Yasal süreden itibaren ikinci 15 gün içinde
- Yasal süreden itibare 30 günden sonra
13- Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde. (Mük.Md.355) (01.01.2012’den İtibaren)
Yasal Süreden itibaren
ikinci
30 Gün içinde
30 Gün
13.1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında;
117 TL
234 TL
13.2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usülde tespit edilenler hakkında;
58 TL
116 TL
13.3. Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
28 TL
56 TL

1.170 TL
580 TL
280 TL

Takibeden Sonrası
15 Gün
234 TL 1.170 TL
116 TL
580 TL
56 TL
280 TL

III- BAZI iNDiRiM VE iSTiSNALAR
III-A SAKATLIK iNDiRiMi (AYLIK)
1. Derece Sakatlık için
2. Derece Sakatlık için
3. Derece Sakatlık için
III-B VERGİDEN iSTiSNA YEMEK BEDELi
III-C VERGİDEN iSTiSNA ÇOCUK ZAMMI
iki çocuğu aşmamak koşulu ile her bir çocuk için
(Asgari Ücret x %2)
III-D KONUT KiRA GELİRLERi iSTiSNASI
III-E BEYAN SINIRLARI
1- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Menkul
Sermaye iratları ve Vergi Alacağı Dahil
Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylarında
2- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Gayri
Menkul Sermaye iratlarında
3- Diğer Kazanç ve iratlarda (Değer Artış Kazançları)
4- Diğer Kazanç ve iratlarda (Arizi Kazançları)
5- Tevkifata ve istisnaya konu olmayan Menkul ve
Gayrimenkul Sermaye iradı Beyan Sınırı

01.01.2011 Tarihinden itibaren

01.01.2012 Tarihinden itibaren

700.00 TL
350.00 TL
170.00 TL
10.70 TL

770.00 TL
380.00 TL
180.00 TL
11.70 TL

01.01.2011 - 30.06.2011 15.93 TL

01.01.2012 - 30.06.2012 17.73 TL

01.07.2011 - 31.12.2011 16.74 TL
2.800.00 TL
2011 Yılı için

01.07.2012 - 31.12.2012 18.81 TL
3.000.00 TL
2012 Yılı İçin

23.000.00 TL

25.000.00 TL

23.000.00 TL
8.000.00 TL
19.000.00 TL

25.000.00 TL
8.800 TL
20.000 TL

1.170.00 TL

1.290.00 TL

Pratik Bilgiler

14- Bildirim veya Formları n Düzeltilmesi (Mük.Md.355) (01.01.2011’den İtibaren)
Yasal Süreden itibaren
ilk 10 Gün içinde
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. Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
Yok

Sonrası

vergi

190 TL
380 TL
760 TL
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vergi

Pratik Bilgiler
IV - PERAKENDE SATIŞ FiŞ VE YAZAR KASA FiŞ DüZENLEME üST SINIRI
(01.01.2012 - 31.12.2012)
(01.01.2011 - 31.12.2011)
V - SEVK İRSALİYESİNİN FATURALANDIRILMASI SüRESİ
Sevk irsaliyesiyle yapılan satışlarda fatura kesme müddeti sevk irsaliyesi düzenleme tarihinden itibaren
VI - AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI
(01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arası)
(01.01.2011 - 31.12.2011 tarihleri arası)
VII - BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Mad. 177)
01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanacak
1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların;
a) Yıllık alımlarının tutarı
b) Yıllık satımlarının tutarı
2- Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp ta bir yıl içinde elde
ettikleri gayrisafi iş hasılatı
3- 1. ve 2. Bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2. bentte yazılı iş
hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarı toplamı
VIII - EK MALi TABLOLARI DüZENLEME SINIRI
2011 Yılı için
AKTiF TOPLAMI
9.800.300 TL
NET SATIşLAR TOPLAMI
21.778.200 TL
IX - 7/A SEÇENEĞiNi UYGULAMAK ZORUNDA OLANLAR
2011 Yılı için
AKTiF TOPLAMI
1.633.300 TL
NET SATIŞLAR TOPLAMI
3.266.400 TL
X - EMLAK VERGİSİ ORANLARI
Normal Yörelerde

NITELIĞI
Meskenlerde
Diğer Binalarda
Arazilerde
Arsalarda

Binde 1
Binde 2
Binde 1
Binde 3

770.00 TL
700.00 TL
7 gün
770.00 TL
700.00 TL

140.000 TL
190.000 TL
77.000 TL
140.000 TL
2012 Yılı için
10.805.800 TL
24.012.600 TL
2012 Yılı için
1.800.800 TL
3.601.500 TL
Büyükşehir
Belediyesi
Binde 2
Binde 4
Binde 2
Binde 6

XI - VERASET VE iNTiKAL VERGİSİ TARiFESi (2011 YILI)
Matrah
ilk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrahın

intikallerde (%)
180.000 TL için
400.000 TL için
880.000 TL için
1.700.000 TL için
3.160.00 TL sının Üstü

Veraset Yoluyla
intikallerde (%)
1
3
5
7
10

ivazsız
10
15
20
25
30

2009 YILINDA VERASET VE iNTiKAL VERGİSİNDEN iSTiSNA TUTARLAR
a- Evlatlıklar dahil Füruğ ve eşten herbirine isabet eden mirasın 130.589.00 TL füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 261.336.00 TL
b- ivazsız intikallerde (Hibe, Hediye, Çekiliş vs.) 3.010.00 TL Veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
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Pratik Bilgiler
XII - Bildirim ve Süreler

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
BİR AY İÇERİSİNDE
İŞ DEĞİŞİKLİĞİ
İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ
BİR AY İÇERİSİNDE
İŞ BIRAKMA
BİR AY İÇERİSİNDE
NAKİL
BİR AY İÇERİSİNDE
ÖLÜM
BİR AY İÇERİSİNDE
TASFİYE VE İFLAS
ÖDEME KAYDEDİCİ
CİHAZ SATIN ALMA
ÖDEME KAYDEDİCİ
CİHAZI BİLDİRME
KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C.
ALIMINDA KULLANMAYA
BAŞLAMA SÜRESİ
İŞ BIRAKMADA Ö.K.C.
MÜHÜRLETME SÜRESİ
TEKRAR Ö.K.C. KULLANMADA
MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ

İŞ BIRAKMA TARİHİNDEN
İTİBAREN BiR AY
İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN
30 GÜN

DAYAnAĞi
VERGİ USUL KANUNU
VE İŞLEM YÖNERGESİ

vergi

BiLDiRiM SÜRESi
GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA
TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE
KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI
AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT
ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI
KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK
MENSUPLARINCA, ŞİRKETLERİN İŞE
BAŞLAMA BİLDİRGELERİ İSE BAŞLAMA
TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE
TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ
VERGİ DAİRESİNE YAPILIR.
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN
VE İŞLEM ÖNERGESİ
OLAYIN VUKUUNDAN
VE İŞLEM YÖNERGESİ
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN
VE İŞLEM YÖNERGESİ
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN
VE İŞLEM YÖNERGESİ
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN
VE İŞLEM YÖNERGESİ
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN
VE İŞLEM YÖNERGESİ
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN
BİR AY İÇERİSİNDE
Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN
BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN
TARİHTEN İTİBAERN 30 GÜN
SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAERN
15 GÜN
30 GÜN

VERGİ USUL KANUNU
VERGİ USUL KANUNU
VERGİ USUL KANUNU
VERGİ USUL KANUNU
VERGİ USUL KANUNU
VERGİ USUL KANUNU
VERGİ USUL KANUNU
VE İŞLEM YÖNERGESİ
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBLİĞİ, İŞLEM
YÖNERGESİ
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ

Pratik Bilgiler

BiLDiRiLMESi GEREKEn OLAY
İŞE BAŞLAMA

3100 S.K. 50 NOLU
TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ
3100 S.K. 50 NOLU
TEBLİĞİ İŞLEM YÖNERGESİ
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Pratik Bilgiler
XIII - Beyan ve Ödeme Süreleri
VERGİ TÜRÜ
GEÇİCİ VERGİ

vergi

BEYANNAMESİ
AYLIK MUHTASAR
BEYANNAME
ÜÇ AYLIK
MUHTASAR
BEYANNAME
AYLIK KDV BEYANNAMESİ
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Pratik Bilgiler

KURUMLAR VERGİSİ
BEYANNAMESİ
MÜNFERİT BEYANNAME

ÖZEL BEYANNAMELER

ASGARİ VERGİ
BEYANNAMELERİ

BEYAN TARiHi
14 Mayıs
14 Ağustos
14 Kasım
14 Şubat

SON ÖDEME TARiHi
17 Mayıs
17 Ağustos
17 Kasım
17 Şubat

Her Ay
Ocak, şubat, Mart,
Nisan, Mayıs, Haziran,
Temmuz, Ağustos, Eylül,
Ekim, Kasım, Aralık
Her Ay
Yıllık

Her Ayın 23. Günü
23 Nisan
23 Temmuz
23 Ekim
23 Ocak
Her Ayın 24. Günü
1-25 Mart

Yıllık

1-25 Nisan

Her Ayın 26. Günü
26 Nisan
26 Temmuz
26 Ekim
26 Ocak
Her Ayın 26. Günü
1. Taksit 31 Mart
2. Taksit 31 Temmuz
30 Nisan

Dar Mükellef Gerçek Kişi
Diğer Kazanç ve iratları
için
Dar Mükellefler Diğer
Kazanç ve iratları için

Kazancın iktisap edildiği
tarihten itibaren 15 gün
içinde GVK Md. 101
Kazancın elde edildiği
tarihten itibaren 15 gün
içinde KVK Md. 26
Dönemi Takip Eden ayın
20. Gün akşamı 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
Birleşme Tarihinden itibaren
30 Gün içinde KVK.
Md. 17-18
Birleşmenin Ticaret sicil
Gazetesinde ilan edildiği
tarihten itibaren 30 gün
içinde KVK. Md.20

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

Talih oyunları salon
kazançları
TASFİYE GİRİŞ VE TASFİYE
DEVAMINDA

TASFİYE BEYANNAMELERİ
BİRLEŞME NEDENİYLE
VERİLEN KURUMLAR
VERGİSİ BEYANNAMELERİ
DEVİR NEDENİYLE
VERİLEN KURUMLAR
VERGİSİ BEYANNAMELERİ

DEVİR NEDENİYLE VERİLEN
KURUMLAR VERGİSİ
BEYANNAMELERİ
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Temmuz, Ağustos, Eylül,
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Son Tasfiye Dönemi
BİRLEŞMELERDE

Devir, Hesap Döneminin
Kapandığı Aydan Kurumlar
Vergisi beyanname verilme
süresinden sonra
gerçekleştiyse
Devir, Hesap Döneminin
Kapandığı Aydan Kurumlar
Vergisi beyannamesinin
verileceği ay sonuna
kadar gerçekleştiyse

Devir tarihine kadar olan
ve birleşmenin öncesi dönen
beyannameleri birleşmenin
Ticaret Sicil Gazetesinde
ilan edildiği tarihten itibaren
30 gün içinde KVK. Md. 20

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

Beyannamenin verildiği ayın
sonuna kadar KVK. Md.21

HER İKİ BEYANNAME
ÜZERİNDEN TARH EDİLEN
VERGİLER Beyanname
verme süresi içinde
KVK. Md. 21

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler
DÖNEMi/AÇIKLAMA
AKARYAKIT VE ÜRÜNLERİNE
İLİŞKİN 1 NOLU ÖTVB
KAYIT VE TESCİLE TABİ TAŞITLARA
İLİŞKİN 2/A NOLU ÖTVB
KAYIT VE TESCİLE TABİ
OLMAYAN TAŞTLARA
İLİŞKİN 2/B NOLU ÖTVB
ALKOLLÜ İÇKİLERLE İLGİLİ
3/A NOLU ÖTVB
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLERİ
BEYANNAMELERİ
İLE İLGİLİ 3./B NOLU ÖTVB
KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN
3/C NOLU ÖTVB
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
İLE DİĞER MALLARA İLİŞKİN
4 NOLU ÖYVB ÖTVK MD. 14
DAMGA VERGİSİ DEFTERİ TUTAN
MÜKELLEFLER
DAMGA VERGİSİ
BEYANNAMELERİ
DAMGA VERGİSİ DEFTERİ
TUTMAYANLAR
BANKA VE SİGORTA
BANKA VE BANKERLERİN
MUAMELELERİ VERGİSİ
BEYANNAMELERi
SİGORTA ŞİRKETLERİNİN
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
BEYANNAMELERİ
ŞANS OYUNLARI
VERGİSİ
BEYANNAMELERİ

AYLIK
AYLIK

BEYAN TARiHi
TAKİP EDEN AYIN 10. GÜN AKŞAMI
TAKİP EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI
TAKİP EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI

TAKİP EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI
TAKİP EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI
TAKİP EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI
TAKİP EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI

ERTESİ AYIN 1-23 GÜNLER
DVK. MD.22
KAĞITLARIN DÜZENLENDİĞİ TARİHİ
İZLEYEN 15 GÜN İÇİNDE DVK. MO. 22
ERTESİ AYIN 15. GÜN AKŞAMINA
KADAR
ERTESİ AYIN 15. GÜN AKŞAMINA
KADAR
ERTESİ AYIN 15. GÜN AKŞAMINA
KADAR
ERTESİ AYIN 20. GÜN
AKŞAMINA KADAR

SON ÖDEME TARiHi
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAKİP EDEN AYIN 10.GÜN AKŞAMI)
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAKİP EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI)
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAKİP EDEN AYIN 15.GÜN AKŞAMI)
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAKİP EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI)
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAKİP EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI)
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAKİP EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI)
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAKİP EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI)
BEYANNAMENİN VERİLDİĞİ AYIN
26.GÜN AKŞAMINA KADAR
DVK.22 BEYANNAME VERME
SÜRESİ İÇİNDE DVK. MD. 22
BEYANNAME VERME SÜRESİ
İÇİNDE
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE

Pratik Bilgiler

VERGİ TÜRÜ

vergi

XIII - Beyan ve Ödeme Süreleri

BEYANNAME VERME
SÜRESİ İÇİNDE
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Pratik Bilgiler
XIII- Beyan ve Ödeme Süreleri

VERASET VE iNTiKAL
VERGİ BEYANNAMELERi

Pratik Bilgiler

vergi

VERGİ TÜRÜ

BEYAN TARiHi
ÖLÜM TARİHİNİ TAKiP EDEN
4 AY İÇİNDE

SON ÖDEME TARiHi
TAHAKKUKTAN İTİBAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA EŞİT İKİ TAKSiTTE
TAHAKKUKTAN İTİBAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA EŞİT İKİ TAKSİTTE

ÖLÜM TÜRKİYE MİRASÇILAR
YURTDIŞI

ÖLÜM TARİHİNİ TAKİP EDEN
TAKİP EDEN 6 AY İÇİNDE
EDEN 6 AY İÇİNDE

ÖLÜM YABANCI ÜLKE
MİRASÇILAR TÜRKİYEDE

ÖLÜM TARİHİNİ TAKİP
EDEN 6 AY İÇİNDE

TAHAKKUKTAN İTİBAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA EŞİT İKİ TAKSİTTE

ÖLÜM VE MİRASÇILAR
YURTDIŞI VE AYNI ÜLKEDE

ÖLÜM TARİHİNİ TAKİP
EDEN 4 AY İÇİNDE

TAHAKKUKTAN İTİBAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA EŞİT İKİ TAKSİTTE

ÖLÜM VE MİRASÇILAR
FARKLI YABANCI ÜLKEDE

ÖLÜM TARİHİNİ TAKİP
EDEN 8 AY İÇİNDE

GAİPLİK HALİNDE

SİCİLE GAİPLİK KARARINI
KAYDOLDUĞU TAKİP EDEN
1 AY İÇİNDE

TAHAKKUKTAN İTİBAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA EŞİT İKİ TAKSİTTE
TAHAKKUKTAN İTİBAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA EŞİT İKİ TAKSİTTE

DİĞER İNTİKALLERDE

MALLARIN HUKUKEN İKTİSAP
EDİLDİĞİ TARİHİ TAKİP EDEN
1 AY İÇİNDE

TAHAKKUKTAN İTİBAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA EŞİT İKİ TAKSİTTE

YARIŞMA ÇEKİLİŞ FUTBOL
MÜSABAKALARI MÜŞTEREK
BAHİSLERLE İLGİLİ

GÜNÜ TAKİP EDEN 20. GÜN
AKŞAMINA KADAR VİVK.
MD. 9

BEYANNAME VERME SÜRESİNDE

Bildirim Süreleri
Ba - Bs
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Aylık

Takip Eden Ayın Son Gün Akşamına Kadar
(01.01.2010 Tarihinden İtibaren)

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler
XIV Menkul Sermaye iradı Vergilendirilmesi

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ
DiĞER MENKUL SERMAYE iRATLARI
EUROBOND’LARIN FAİZ GELİRLERİ
EUROBOND'LARIN ALIM SATIM KAZANÇLARI
YTL BAZINDA HESAPLANIR ile endekslenir, 2006 yılında bu şart
HİSSE SENEDİ KAR PAYI
YABANCI DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ FAİZ

OFF-SHORE MEVDUAT FAİZİ
ALACAK FAİZLERİ
TOPLU KONUT, KAMU ORTAKLIĞI VE ÖZELLEŞTİRME
İDARESİ TAHVİLLERİNDEN ELDE EDİLEN FAİZ GELİRLERİ
TOPLU KONUT, KAMU ORTAKLIĞI VE ÖZELLEŞTİRME
İDARESİ TAHVİLLERİNDEN ELDE EDİLEN ALIM SATIM KAZANCI
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTALAMA
ELDE EDİLEN KAR PAYLARI
ADİ KOM. ŞTİ. KOMANDİTER ORTAĞIN ELDE ETTİĞİ KAR PAYI
HER ÇEŞİT SENETLERİN İSKONTO EDİLMESİ SONUCUNDA,
ALINAN İSKONTO BEDELLERİ
HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLERİN VADESİ GELMEMİŞ
KUPONLARIN SATIŞNDAN ELDE EDİLEN BEDELLER
İŞTİRAK HİSSELERİNİN SAHİBİ ADINA HENÜZ
TAHAKKUK ETMEMİŞ KAR PAYLARININ DEVİR VE TEMLİKİ
KARŞLIĞINDA ALINAN PARA VE AYINLAR
FAİZSİZ OLARAK KREDİ VERENLERE, KAR ZARAR
ORTAKLIĞI, ÖZEL FİNANS KURUMLARINCA ÖDENEN
KAR PAYLARI
MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARINA KATILMA
REPO GELİRLERİ
MEVDUAT FAİZLERİ

1 yıldan az sürede elden çıkarılıyorsa;
Farka; Tam Mükellefleflere % 10, (13.11.2008 Tarihli Resmi Gazete 2008/14272
BKK ile % 0) Dar mükelleflere % 0 stopaj, 2015 yılına kadar beyan yok
2 yıldan az sürede elden çıkarılıyorsa;
Alışlar ÜFE ile endekslenir alım satım farkı, değer artış kazancı
olarak beyan edilir.
Elden çıkarıldığı tarihte (süre sınırı yok) Alışlar ÜFE ile endekslenir
alım satım farkı, değer artış kazancı olarak beyan edilir.
Elden çıkarıldığı tarihte (süre sınırı yok) Alışlar ÜFE ile endekslenir
alım satım farkı, değer artış kazancı olarak beyan edilir.
Farka; Tam Mükellefleflere % 10, Dar mükelleflere % 0 oranında,
stopaj uygulanır, 2015 yılına kadar beyan yok
1/1/06 SONRASI
Elde edilen faiz geliri; beyan toplamını geçiyorsa, tamamı beyan edilir.
ÜFE artış oranının % 10'un üzerinde olması şartıyla, iktisap bedeli ÜFE
gerçekleşmediği için endeksleme yapılamaz. Kazancın tutarı ne olursa olsun
beyan edilir.
Elde edilen gelirin (stopaj öncesi) yarısı Beyan toplamını geçiyorsa vergilenir.
Faiz gelirleri 2007 yılı için 900 YTL'yi aşarsa tamamı beyana tabi. Alım
GELİRLERİ, KAZANÇLARI, YABANCI FON GELİRLERİ, satım kazancı ise 2007 yılı
için 15.000 YTL' aşan kısmı beyan edilir.
2007 yılı 900 YTL aştığında tamamı beyan edilir.
2007 yılı 900 YTL aştığında tamamı beyan edilir.
1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilenlere; % 10 stopaj uygulanır,
tutan ne olursa olsun beyan edilmez,
1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilenlere; % 10 stopaj uygulanır,
tutan ne olursa olsun beyan edilmez,
Kar payı ile kar payının % 50 si düşüldükten sonra, toplamı beyan
toplamını geçiyorsa, tamamı beyan edilir.
Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.

vergi

HİSSE SENEDİNE BAĞLI;
ORTAKLIK HAKLARININ VEYA HİSSELERİNİN (A.Ş.'LER) ELDEN
ÇIKARILMASI NEDENİYLE DOĞAN
HİSSE SENEDİNE BAĞLI OLMAYAN,
ORTAKLIK HAKLARININ VEYA HİSSELERİNİN (LTD-diğer)
ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE DOĞAN
YABANCI HİSSE SENETLERİ

1/1/06 SONRASI

Pratik Bilgiler

HiSSE SENEDi ALIM SATIM KAZANCI
ÖZEL SEKTÖR TAHViLi
İMKB İŞLEM GÖREN;
HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM KAZANCI

Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.
Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.

Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.

Hiçbir şekilde beyana tabi değil.
Hiçbir şekilde beyana tabi değil.
% 15 stopaja tabi, beyan edilmez.
% 15 stopaja tabi, beyan edilmez.

301
OCAK - ŞUBAT 2012

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler

vergi

XV- KDV Tevkifat Oranları
Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

Tevkifat Oranı

Tevkifat Yapacak Olanlar

KDV mükellefi olanlann, KDV mükellefi
olmayanlardan, ticari işletmeye dahil olmayan
ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 70'nci maddesinde
sayılan mal ve hakları kiralama işlemleri

işlem üzerinden
hesaplanan katma
değer vergisinin
tamamı

Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle
gerçek usulde katma değer vergisi
mükellefiyetinin bulunmaması.

30 ve 31

Kiralayanın gerçek usulde katma değer vergisi
mükellefi olması,
şartlarının birlikte varolması halinde,
kiralayan tarafından
Gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi
olanların profesyonel veya amatör spor
kulüplerine oyuncularının formalarında
gösterilmek, şahıslara veya kuruluşlara ait
bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara
yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, dergi,
kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve
benzeri şekillerde reklam vermeleri.
Hurda metal alımlarında
(Hurda metal teslimleri Katma Değer Vergisi
Kanununun 17/4-g maddesi uyarınca katma
değer vergisinden istisnadır. Ancak, Katma
Değer Vergisi Kanunu'nun 18'nci maddesi
uyarınca hurda mal tesliminde bulunan
mükellefin istisnadan vazgeçmesi halinde
tevkifat yapılacaktır.
Akaryakıt işi ile devamlı olarak
uğraşmayanlardan (mutad depo kapsamında
yurt dışından akaryakıt getirip satanlardan)
akaryakıt alınması işlemi
Atık kağıt, hurda plastik ve hurda cam alımları
(Kağıt, Plastik ve cam hurda ve atıklarının
teslimleri Katma Değer Vergisi Kanununun
17/4-g maddesi uyarınca katma değer
vergisinden istisnadır. Ancak, Katma Değer
Vergisi Kanunu'nun 18 nci maddesi uyarınca
hurda mal tesliminde bulunan mükellefin
istisnadan vazgeçmesi halinde tevkifat
yapılacaktır.
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Düzenlemelerin
Yapıldığı KDV
Genel Tebliğleri
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işlem üzerinden
hesaplanan katma
değer vergisinin
tamamı

işlem bedeli
üzerinden
hesaplanan
KDV'nin %90'ı

İşlem bedeli
üzerinden
hesaplanan
KDV'nin %90'ı

işlem bedeli
üzerinden
hesaplanan
KDV'nin %90'ı

Reklamı alanların gerçek usulde katma
değer vergisi mükellefi
olmamaları halinde, reklamı verenler
tarafından.

30

Alım Yapanlar

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

Alım Yapanlar

68,85

Alım yapanlar

81,86

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler

Yapı Denetim Hizmetler
Aşağıdaki hizmet alımları;
Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik
mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,
Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri.
Özel güvenlik hizmetleri,
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait
tadil, bakım ve onanm hizmetleri,
Her türlü yemek servisi, Danışmanlık ve
denetim hizmetleri.
Kapsama giren her bir işlemin bedeli Vergi
Usul Kanununa göre o yıl için geçerli fatura
düzenleme sınırını aşmadığı takdirde
hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi
tutulmayacaktır.

Tevkifat Oranı

Tevkifat Yapacak Olanlar

Düzenlemelerin
Yapıldığı KDV
Genel Tebliğleri

Hizmet Alanlar

93 ve 99

İşlem bedeli
üzerinden
hesaplanan
KDV'nin 1/2'si
Yemek servisi,
bahçe ve çevre
bakım, özel
güvenlik,
(01.05.2007
tarihine kadar)
Danışmanlık ve
denetim
hizmetlerinde 1/2,

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

Özel Güvenlik
(01.05.2007
tarihinden itibaren
4/5)

Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz
emekli ve yardım sandıkları,
Bankalar ve özel fınans kurumlan,

Temizlik
hizmetlerinde 2/3,
Yapım işlerinde 1/6
Diğer hizmetlerde
1/3'dür.

Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu iktisadi
Kuruluşları, iktisadi Devlet Teşekkülleri),
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
Organize sanayi bölgeleri ile menkul
kıymetler, vadeli işlemler borsalan dahil
bütün borsalar,

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunların teşkil ettikleri birlikler,
Döner sermayeli kuruluşlar.
Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

89,91,92,95,
99,104

Hisse senetleri istanbul Menkul Kıymetler
Borsasına kote edilmiş şirketler (bunlar
yalnızca "yapım işleri", "temizlik, çevre ve
bahçe bakım hizmetleri", "özel güvenlik
hizmetleri" ile "yemek servis hizmetleri"ne ait
katma değer vergisini tevkifata tabi tutacaklardır).
Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan
kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da
birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
Birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere,
söz konusu hizmetlerde katma değer vergisi
tevkifatı yapmakla zorunludur.

Pratik Bilgiler

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

vergi

XV- KDV Tevkifat Oranları
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Pratik Bilgiler
XV- KDV Tevkifat Oranları

vergi

Düzenlemelerin
Tevkifat Yapacak Olanlar
Genel Tebliğleri

işgücü hizmetine
ait katma değer
vergisinin % 90'ın

Pratik Bilgiler

işgücü Hizmet Alımlarında

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

Hurdadan elde edilenler dışındaki Bakır,
Alüminyum ve Çinko külçe teslimleri (bakır ve
bakır alasımlanndan mamul; anot, katot, her
çeşit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül,
filmaşin. levha, boru, prinç çubuk, lama, her
türlü tel ve benzerlerinin teslimi bu kapsamda
tevkifata tabidir,)
(Katma Değer Vergisi Kanununun 17/1
maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar
(tarımsal amaçlı kooperatifler hariç), sermayelerinin
sermayelerinin %51 veya daha fazlası kamuya
ait işletmeler ve özelleştirme kapsamındaki
kuruluşlar ile bu ürünlerin ilk üretici veya
ithalatçılarının bu kapsamdaki teslimlerinde
tevkifat uygulanmayacaktır).
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Yapıldığı KDV

işlem bedeli
üzerinden
Hesaplanan
KDV'nin %90'ı

işgücü Hizmetini Alanlar ile Katma Değer
Vergisi Mükellefi Olmasalar Bile aşağıda
sayılan kuruluşlar, (Ancak, bu kurum ve
kuruluşlardan alınan işgücü hizmetleri
tevkifata tabi tutulmayacaktır.)
Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunların teşkil ettikleri birlikler,
Döner sermayeli kuruluşlar,
Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlan
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlar,
Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
96,97
Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz
emekli ve yardım sandıklar,
Bankalar ve özel finans kurumlar,
Kamu iktisadi teşebbüsler (Kamu iktisadi
Kuruluşları, iktisadi Devlet Teşekkülleri),
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler,
vadeli işlemler borsalan dahil bütün borsalar,
Hisse senetleri istanbul Menkul Kıymetler
Borsasına kote edilmiş şirketler,
Yandan fazla hissesi doğrudan yukarıda
sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan
(tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş
ve işletmeler,
Alım yapanlar, (Alüminyum profil ve
alüminyum levha teslimlerinde
KDV tevkifatı;
• Bunları doğrudan slab, billet, külçe gibi
ham maddelerden imal edenler tarafından
yapılacak ilk teslimleri ile bunları ithal
edenler tarafından yapılacak ilk
teslimlerinde, uygulanacak, profil ve
95,96,97,104,105
levhanınilk üreticilerive ithalatçılarından
sonraki safhalardakiteslimleri KDV
tevkifatına tabi tutulmayacaktır.)

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler
XV- KDV Tevkifat Oranları
Tevkifat Yapacak Olanlar

Hurda metalden elde edilen külçe
teslimlerinden (12.07.2008 Tarihinden
itibaren)
Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından,
alüminyum ve alasımlanndan mamul anot,
katot, her çeşit takoz (biyet), slab, platina,
kütük, granül, filmaşin, levha, boru, prinç
çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin
tesliminde.
(Katma Değer Vergisi Kanununun 17/1 inci
maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların
(tanmsal amaçlı kooperatifler hariç),
sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya
ait işletmelerin ve özelleştirme kapsamındaki
kuruluşlar ile bu ürünlerin ilk üretici (cevherden
üretim yapanlar) veya ithalatçılarının bu
kapsamdaki teslimlerinde tevkifat
uygulanmayacaktır.)
Çinko ve Alimunyum için Başlangıç,
04.05.2007)

Hesaplanan KDV
%90'ı

Alım yapanlar

Özel Güvenlik Sitemleri (01.05.2007
Tarihinden itibaren)
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve
Konfeksiyon işlerinde
Kütlü ve elyaf pamuk, Jinter pamuk,
pamuk lifi döküntüleri, natürel veya
top.s haldeki tiftik, yün ve yapağı ile
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01
pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02
pozisyonundaki koyun ve kuzuların
(astragan veya karakul, persaniye,
breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin,
Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç),
41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların
(Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve
oğlakları hariç) ham post ve derilerinin
teslimi

İşlem bedeli
üzerinden
Hesaplanan KDV'nin Alım yapanlar
%90'ı

işlem Bedeli
Üzerinden Hesaplanan Tüm KDV Mükellefleri
KDV'nin 4/5’i
Hesaplanan
Fason işler yaptıran kdv mükellefleri
KDV 'nin 1/2’si

Düzenlemelerin
Yapıldığı KDV
Genel Tebliğleri
110

vergi

Tevkifat Oranı

96,104

104
51,53,58,107

Alış yapanlar

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

Pratik Bilgiler

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

(Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunların teşkil ettikleri birlikler,
Döner sermayeli kuruluşlar.
Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 107,108
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kurul uslan.
Hisse senetleri istanbul Menkul Kıymetler
Borsasına kote edilmiş şirkeıler,
Yandan fazla hissesi doğrudan yukarıda
sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek
başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve
işletmeler, ve VUK 232. maddesinde belirlenen
fatura düzenleme sınırı altındaki (atarlar
HARiÇ)

305
OCAK - ŞUBAT 2012

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler
XV- KDV Tevkifat Oranları

Büyük ve Küçükbaş hayvanların etlerinin
(Sakatat ve bağırsak dahil)

Pratik Bilgiler

vergi

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet
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Tevkifat Oranı

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

Tevkifat Yapacak Olanlar
Alış yapanlar
(Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunların teşkil ettikleri birlikler, Döner
sermayeli kuruluşlar. Kanunla kurulan kamu
kurum ve kuruluşları,
Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluştan.
Hisse senetleri istanbul Menkul Kıymetler
Borsasına kote edilmiş şirketler,
Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda
sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek
başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve
işletmeler, ve VUK 232. maddesinde belirlenen
fatura düzenleme sınırı altındaki tutarlar
(HARiÇ)

Düzenlemelerin
Yapıldığı KDV
Genel Tebliğleri

108
110

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler
DAVA AÇILACAK MAHKEME

DAVA AÇMA SÜRESi

VERGİ/CEZA İHBARNAMESİNE

VERGİ MAHKEMESİ

TEBLİĞDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE

İTİRAZİ KAYITLA VERİLEN
BEYANNAMEYE AİT TAHAKKUK
FİŞİNE

VERGİ MAHKEMESİNE

TAHAKKUK TARİHİNDEN
İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE

ÖDEME EMRİNE

VERGİ MAHKEMESİNE

TEBLİĞDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE

HACİZ VARAKASINA

VERGİ MAHKEMESİNE

HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN

İHTİYATİ TAHAKKUKA

VERGİ MAHKEMESİNE

İHTİYATİ HACZE

VERGİ MAHKEMESİNE

İHTİYATİ TAHAKKUKUN BİLDİRİM
TARİHİNDEN İTİBAREN
7 GÜN İÇİNDE
HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN
7 GÜN İÇİNDE

TEMYİZ DAVASI AÇMA

DANIŞTAY’A

DAYANAĞI
VERGİ USUL KANUNU
2577 SAYILI KANUN
İŞLEM YÖNERGESİ
2577 SAYILI KANUN
İŞLEM YÖNERGESİ
6183 SAYILI KANUN
2577 SAYILI KANUN
İŞLEM YÖNERGESİ
6183 SAYILI KANUN
7 GÜN iÇiNDE
2577 SAYILI KANUN
İŞLEM YÖNERGESİ
6183 SAYILI KANUN
2577 SAYILI KANUN
İŞLEM YÖNERGESİ
6183 SAYILI KANUN
2577 SAYILI KANUN
İŞLEM YÖNERGESİ

KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN
30 GÜN

Pratik Bilgiler

DAVA KONUSU

vergi

XVI - Dava Açma Süreleri
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Pratik Bilgiler
XVII- Vergi Türleri

Pratik Bilgiler

vergi

VERGİ KODU

308

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
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VERGİ ADI
YILLIK GELİR VERGİSİ
ZIRAi KAZANÇ GELİR VERGİSİ
GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET
DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
KURUMLAR VERGİSİ
KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24)
GELİR VERGİSİ (GMSI)
BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
SiGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ
GELİR GEÇİCİ VERGİ
KURUM GEÇİCİ VERGİ
DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
GELİR V. TALİH OYUNLARI ASGARi VERGİ
HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ
KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
DiĞER ÜCRETLER
KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ
OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ
RÖNTGEN FiLMLERiNDEN ALINAN EK VERGİ
MÜLGA MADEN FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU
PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERiNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ iÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERiNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
DAYANIKLI TÜKETİM VE DiĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
TÜTÜN MAMÜLLERiNE İLİŞKİN EK VERGİ
HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ
SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ
HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ
EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ
MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ
FON PAYI
PİŞMANLIK ZAMMI
E.KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler
VERGİ ADI
DAMGA VERGİSİ
5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ
VERGİ BARIŞ TEFE TUTARI
VERGİ BARIŞ GEÇ ÖDEME ZAMMI
VERGİ YARGI HARÇLARI
GECİKME FAİZİ
GECİKME ZAMMI
ERKEN ÖDEME iNDiRiMi
ALINAN DİĞER FAİZLER
SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU
KONUT FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PİRİMİ CEZAİ FAİZİ
CEZAİ FAİZ (KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)
USULSÜZLÜK CEZASI
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
KUSUR CEZASI
AĞIR KUSUR CEZASI
KAÇAKÇILIK CEZASI
VERGİ ZİYAİ CEZASI
VUK 112/4 MADDESİ GEREĞİNCE ÖDENEN FAİZ
EK GELİR VERGİSİ
EK ÜCRET GELİR VERGİSİ
EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ
EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ
FAİZ VERGİSİ
EK EMLAK VERGİSİ
GELİR DAHİLİ TEVKİFAT
EK KURUMLAR VERGİSİ
KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI
KURUM DAHİLİ TEVKİFAT
MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.
ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
4705 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİL EDİLEN ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
MOTORLU TAŞTLAR EK VERGİSİ
4837 S.K EK MOTORLU TAŞTLAR VERGİSİ
4962 S. TAŞT VERGİSİ
MÜLGA TRAFiK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ
GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ
5035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI
GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
AKARYAKIT FİYAT İSTİKRAR PAYI
TEK BAŞNA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ

Pratik Bilgiler

VERGİ 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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Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler

vergi

XVII- Vergi Türleri
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VERGİ 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
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VERGİ ADI
5035 SAYILI KANUNA GÖRE FiNANSAL FAALİYET HARCI
TEKEL SAFİ HASILAT
TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
NOTER HARÇLARI
MOTORLU TAŞT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)
ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)
ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)
MÜNFERİT KURUM E. D. V.
NET AKTİF VERGİSİ
KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
VERGİ BARIŞ MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ
VERGİ BARIŞ MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
VERGİ BARIŞ MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
VERGİ BARIŞ MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ
VERGİ BARIŞ MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ)
VERGİ BARIŞ MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
VERGİ BARIŞ MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
VERGİ BARIŞ KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
VERGİ BARIŞ KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
VERGİ BARIŞ KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
VERGİ BARIŞ KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
VERGİ BARIŞ İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE
VERGİ BARIŞ PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB
VERGİ BARIŞ PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER
VERGİ BARIŞ ECRİMİSİL 15.MADDE
VERGİ BARIŞ KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI
İDARİ PARA CEZASI (4703 SK)
EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT
NÜFUS PARA CEZASI
SEÇİM PARA CEZASI
ASKERLİK PARA CEZASI
MAHKEME PARA CEZASI
1475 SAYILI İÇ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
TURİZM PARA CEZASI
TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI
ÇEVRE KİLLİLİĞİ PARA CEZASI
ESNAF S.HARÇ
GÜMRÜK VERGİSİ
YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler
VERGİ ADI
KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
BİLİRKİŞİ ÜCRETi
TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI
TİCARET SİCİL HARCI
TAPU KADASTRO HARCI
İSKAN HARCI
PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
TRAFİK HARÇLARI
YARGI HARÇLARI
İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ
GEMİ VE LİMAN HARÇLARI
DİĞER HARÇLAR
DEĞERLİ KAĞITLAR GELİRLERİ
TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR
İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR
YEM ANALİZ ÜCRETİ
ŞEKER FiYAT FARKI
AKARYAKIT FİYAT FARKI
BAŞKA VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİ
MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (İTESCİLE TABi OLANLAR)
GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ
4961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
DİĞER PARA CEZALARI
ZiMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR
FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞViK FONU
İSTİHSAL VERGİSİ
TRAFİK CEZALARI
HESAPLANAN GECİKME ZAMMI
TAKİP GiDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN
ÇIRAKLIK FONU
2000/2 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞViK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
ÇEŞİTLİ GELİRLER
PETROLDEN DEVLET HİSSESİ
YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ
RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ
EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI
4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT
4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER
HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ
HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI
KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI
ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
GEÇİŞ ÜCRETİ VE İDARİ PARA CEZASI
KADASTRO HARÇLARI
ADİ ORTAKLIK MÜKELLEFİYETSİZ MÜKELLEF KAYDI İÇİN VERGİ KODU

Pratik Bilgiler

VERGİ 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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endeks
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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

2006
1.96
0.26
0.25
1.94
2.77
4.02
0.86
- 0.75
- 0.23
0.45
- 0.29
- 0.12

I- A B‹R ÖNCEK‹ AYA GÖRE AYLIK DE⁄‹fi‹M (AYLIK)
ÜFE (**)
Tüketici (*)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2004 2005 2006 2007 2008
- 0.05 0.42 0.23 0.58 2.36 0.38 0.7 0.55 0.75 1.00 0.80
0.95 2.56 1.17 1.66 1.72
0.6 0.02 0.22 0.43 1.29
0.97 3.17 0.29 1.94 1.22
0.89 0.26 0.27 0.92 0.96
0.80 4.50 0.65 2.35 0.61
0.59 0.71 1.34 1.21 1.68
0.39 2.12 -0.05 -1.15 0.15
0.38 0.92 1.88 0.50 1.49
- 0.11 0.32 0.94 -0.50 0.01
- 0.13 0.10 0.34 - 0.24 -0.36
0.06 1.25 -0.71 -0.16 -0.03
0.22 - 0.57 0.85 - 0.73 0.58
0.85 -2.34 0.42 1.15 1.76
0.58 0.85 - 0.44 0.02 -0.24
1.02 -0.90 0.62 0.51 1.55
0.94 1.02 1.29 1.03 0.45
- 013 0.57 0.28 1.21 1.60
2.22 1.79 1.27 1.81 2.60
0.89 -0.03 1.29 -0.31 0.65
1.54 1.40 1.29 1.95 0.83
0.15 -3.54 0.66 1.31 1.00
0.45 0.42 0.23 0.22 -0.41
2009
0.29
-0.34
1.10
0.02
0.64
0.11
0.25
-0.30
0.39
2.41
1.27
0.53

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

2011 2012
0.41 0.56
0.73
0.42
0.87
2.42
-1.43
-0.41
0.73
0.75
3.27
1.73
0.58

Pratik Bilgiler

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

endeks

(*) 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
AYLAR
2004
OCAK
2.6
ﬁUBAT
1.6
MART
2.1
N‹SAN
2.65
MAYIS
- 0.03
HAZ‹RAN - 1.05
TEMMUZ - 1.52
A⁄USTOS 0.79
EYLÜL
1.85
EK‹M
3.23
KASIM
0.75
ARALIK
0.13

ÇÖZÜM
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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

2006
5.11
5.26
4.21
4.96
7.66
12.52
14.34
12.32
11.19
10.94
11.67
11.58

I- A B‹R ÖNCEK‹ AYA GÖRE AYLIK DE⁄‹fi‹M (AYLIK)
ÜFE (**)
Tüketici (*)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2004 2005 2006 2007 2008
9.37 6.44 7.90 6.30 10.80 11.13 16.22 9.23 7.93 9.93 8.17
10.13 8.15 6.43 6.82 10.87
14.28 8.69 8.15 10.16 9.10
10.92 10.50 3.46 8.58 10.08
11.83 7.94 8.16 10.86 9.15
9.68 14.56 -0.35 10.42 8.21
10.18 8.18 8.83 10.72 9.66
7.14 16.53 -2.46 9.21 9.63
8.88 8.70 9.86 9.23 10.74
2.89 17.03 -1.86 7.64 10.19
8.93 8.95 10.12 8.60 10.61
2.08 18.41 -3.75 8.24 10.34
9.57 7.82 11.69 6.90 12.06
3.72 14.67 -1.04 9.03 11.00
10.04 7.91 10.26 7.39 11.77
5.02 12.49 0.47 8.91 12.15
9.00 7.99 10.55 7.12 11.13
4.41 13.29 0.19 9.92 12.58
9.86 7.52 9.98 7.70 11.99
5.65 12.25 1.51 8.17 13.67
9.79 7.61 9.86 8.40 10.76
5.94 8.11 5.93 8.87 13.33
9.32 7.72 9.65 8.39 10.06
2009
9.50
7.73
7.89
6.13
5.24
5.73
5.39
5.33
5.27
5.08
5.53
6.53

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

2011 2012
4.90 10.61
4.16
3.99
4.26
7.17
6.24
6.31
6.65
6.15
7.66
9.48
10.45

endeks

(*) 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
AYLAR
2004
OCAK
10.8
ﬁUBAT
9.1
MART
8.0
N‹SAN
8.91
MAYIS
9.56
HAZ‹RAN 10.53
TEMMUZ
9.44
A⁄USTOS 10.52
EYLÜL
12.5
EK‹M
15.48
KASIM
14.4
ARALIK
13.84

Pratik Bilgiler

ÇÖZÜM

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

Y›l

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Ay

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
13.990.74

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
14.434.69

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
14.528.08

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
14.673.91

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
14.206.97

II- Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ve
Üretici Fiyatları Endeksi

OCAK - ŞUBAT 2012

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 13.748.65
14.729.94
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96.99
107.17
118.64
124.70
136.39
145.18
156.65
166.52
184.51
205.05

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Y›l

OCAK

Ay

99.12
107.40
118.77
125.02
137.68
148.90
158.48
169.29
187.69

ﬁUBAT

100.84
108.03
120.27
125.33
139.02
153.62
158.94
172.58
189.98

MART
100.02
110.49
121.72
127.76
140.13
160.53
159.97
176.64
191.14

N‹SAN
99.04
115.50
121.96
131.30
140.68
163.93
159.89
174.61
191.43

MAYIS
98.80
116.43
121.38
136.58
140.53
164.46
161.40
173.73
191.44

HAZ‹RAN

II-B ÜRET‹C‹ F‹YATLARI ENDEKS‹ (2003=100)
99.16
115.56
120.48
137.76
140.62
166.51
160.26
173.46
191.34

TEMMUZ

Pratik Bilgiler

99.70
116.69
121.73
136.73
141.82
162.62
160.93
175.46
194.76

A⁄USTOS
99.61
117.53
122.68
136.41
143.26
161.61
161.92
176.35
197.77

EYLÜL
100.66
120.43
123.52
137.03
143.07
162.08
162.38
178.48
200.94

EK‹M
102.80
120.43
122.35
136.63
144.35
162.03
164.48
177.92
202.24

KASIM
103.28
119.13
122.30
136.46
144.57
156.29
165.56
180.25
204.27

ARALIK

endeks

ÇÖZÜM

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

III- Gündelikler
III-A YURTDIﬁI GÜNDEL‹KLER‹N HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL

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

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

GÖREV
UNVANI/
KADRO
DERECESİ
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III- Gündelikler
III-B KKTC’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VER‹LECEK GÜNDEL‹KLER

GÖREV UNVANI/
KADRO
DERECES‹
01.01.201131.12.2011

322

TBMM
Baﬂkan›,
Baﬂbakan
133.00 TL

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

Yüksekö€retim
Kurulu Baﬂkan›,
Bakanl›k Müﬂteﬂarlar›,
Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreteri, v.s..
93.00 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
80.00 TL

66.50 TL

53.00 TL

III-C YURT‹Ç‹ GÜNDEL‹KLER (01.01.2011 - 30.06.2011
Gündeliklerin ‹sabet Etti€i Brüt Ayl›k Tutar› (TL)
1.514.40 ve daha fazlas›
1.502.48 ile 1.514.39
1.356.87 ile 1.502.47
1.171.55 ile 1.356.86
946.18 ile 1.171.54
946.17 ve daha az ise

Pratik Bilgiler

gündelikler

Pratik Bilgiler

OCAK - ŞUBAT 2012

Vergiden ‹stisna Gündelik Tutar› (TL)
43.50
36.50
33.50
31.00
28.00
27.00

MALİ

ÇÖZÜM

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

OCAK - ŞUBAT 2012
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MALİ

ÇÖZÜM

MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ YAYIN POLİTİKASI İLKELERİ
1. YAYIN POLİTİKASI
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 ön değerlendirmeden geçirir. Ön
değerlendirme ardından yazıları gerekli düzeltmeleri yapmak üzere yazarlara geri gönderebileceği gibi, hakemlere de değerlendirme yapmaları için
gönderebilir.
Her yazı en az iki hakem tarafından değerlendirilir.
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.
Aşağıda belirlenen kurallara uymayan yazılar Hakemli Yazılar bölümünde yayımlanamaz:
• Makalenin adı Türkçe ve İngilizce verilir.
• Makalenin hemen başında Türkçe ve İngilizce “öz (abstract)” yer alır.
Öz yazının amacı, hedefleri, kapsamı, bulguları ve sonucu konusunda 100200 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.
324

OCAK - ŞUBAT 2012

MALİ

ÇÖZÜM

• İngilizce abstract (öz) altında da Türkçe verilen anahtar sözcükler, 		
İngilizce olarak belirtilir.
• Yazının sonunda mutlaka “Sonuç” ve “Kaynakça” yer alır.
• Dergide Hakemli Yazılar yanında, Hakemsiz Yazıların yer aldığı 		
bölüm de bulunacaktır..
• Hakemsiz yazılarda yalnız Türkçe öz yer alır, anahtar sözcük, İngilizce 		
öz ve anahtar sözcükler gerekmez.
• Mali Çözüm dergisinin kaynakça ve dipnot verme tekniklerinde 		
aşağıdaki örneklere bağlı yol izlenecektir.
2.

TELİF HAKKI

Mali Çözüm Dergisinde 75. sayıdan başlayarak her yazı iççin bir telif
hakkı ödeme kararı alınmıştır. Buna göre her yazı için net 250 YTL, değerlendirme yapan her hakem için de değerlendirme karşılığı net 150 YTL
ödenecektir.
3. KAYNAKÇA VERME TEKNİKLERİ
Mali Çözüm Dergisinde Kullanılan kaynakça ve dipnot verme tekniği
olarak American Psychological Association (APA) kullanılmaktadır.
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
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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.
ÜÇTEN ÇOK YAZARLI KİTAP
Elgün, Aysel ve ötekiler (2005) Ekonomik denge. Ankara: Ser Yayınları.
ÜÇTEN ÇOK YAZARLI MAKALE
Çakın, İ. Ve ötekiler.(1993) “Türk kütüphaneciliğinin sorunları ve çözüm önerileri” Türk Kütüphaneciliği 7(1993),s. 220-226.
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
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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 bütün olarak yararlanılıyorsa)
Seyidoğlu, Halil (2002) Ekonomik terimler ansiklopedik sözlük. Geliştr. 3.bs. İstanbul: Güzem Can Yayınları.
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.
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)
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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
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi( 21.03.2002). E.2001/19469 ve
K.2002/4655 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi.
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).
YAZARI OLMAYAN KİTAPLAR
(Muhasebe denetimi, 1997, 37)
YAYIMLANMAMIŞ TEZ
(Gücenme, 1993, 48)
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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)
MUKTEZA
(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 2004)
YARGITAY KARARLARI
(Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 2002)
DANIŞTAY KARARLARI
(Danıştay 7.Dairesi, 2004)
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TTK VE KAMU GÖZETIMI YA DA “DOĞRUNUN İKI YÜZÜ”
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Türkiye’nin ve mesleğimizin geleceğini şekillendirmede önemli bir misyona sahip olacak.
Konunun tarafları ve yetkililer iki gelişmeye; “Her doğrunun iki yüzü
vardır, birini kabullenmeden önce her iki taraftan da bakmış olmak daha
iyidir” felsefesiyle yaklaşırsa “kamu yararı” gerçekten hayat bulabilir.
İşte Türkiye ve mesleğimiz açısından doğrunun öteki yüzü.
Yahya ARIKAN*
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana ülkenin ekonomik
açıdan kalkınması, dünyayla bütünleşmesi, uluslararası alanda güçlü bir
oyuncu olarak yerini alması için atılan en önemli adımlardan biri olan
Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giriyor.
Türkiye’de sayıları 100 bine yaklaşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir’leri mesleki gelecekleri açısından yakından
ilgilendiren Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ise geçen yılın kasım ayında hayata geçmişti.
Gerek TTK gerekse de ilgili Kurum’un mesleğimize getireceği etkiler
büyük olacak.
İki konuyu “bir perspektifte” masaya yatırarak geleceğin nasıl şekilleneceğini anlamak mümkün.
KURUMUN SORUMLULUĞU BÜYÜK
Bir sabah, kimsenin haberi olmadan Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğü giren Kanun Hükmünde Kararname ile oluşturulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu; Türk Ticaret
Kanunu’nun uygulanmasıyla denetime tabi olacak yüz binlerce şirketi
yakından ilgilendiriyor.
“Standartların belirlenmesinde hangi kurumların görüşleri alınacak ve hangi kriterler etkili olacak?”, “Kurum’un yararlarının yanı
*

İSMMMO Başkanı
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sıra eksikleri ne?”, “Kamu çıkarı adına neler yapılmalı?” gibi birçok
soruya uygulamalarıyla Kurulun bir yanıt getirmesi bekleniyor.
Muhasebe camiamızın çatı örgütü TÜRMOB’dan adeta gizlenerek;
SPK, BDDK, EPDK ve Hazine Müsteşarlığı gibi kamu gözetimi yetkisi
olan kurumlara bile haber verilmeden, üstüne üstlük bazı yetkilerinin de
ellerinden alındığı bir konjonktürde dahi, yine de “kamu yararı adına“
yapılabilecek çeşitli düzenlemeler olduğunu görüyoruz.
Çünkü; mesleğimizi, işletmelerimizi ve Türkiye ekonomisinin bütün
aktörlerini ilgilendiren bu konuda esas hedef bellidir. Hedef; ticari yaşamın “Dürüst Resim İlkesi”ne uygun denetlenmesi ve kayıtlı ekonomi için
yol alınmasıdır.
Bu yolun dengeli ve doğru kat edilmesi, alınacak sonuçlar açısından
önemlidir. Bu nedenle sürece olumlu katkı için bütün aktörler devrede olmalıdır. Ancak bu yaklaşımla, ileride oluşabilecek büyük kaosun önüne
geçilebilir.
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun kuruluşu her ne kadar AB uygulamaları ve 8.numaralı direktifi referans göstermekte ise de, 8.direktifi ülkelere tanınan “seçimlik haklar” bağlamında
değerlendirdiğimizde görüyoruz ki, kurumun yetkilendirilmesinde uluslararası alanda en az uygulanan yöntem tercih edilmiştir. Ve süper yetkilerle donatılmış bir kurum oluşturulmuştur. Kuruluş şekli ve normalde ayrı
kurumlarda olması gereken süper yetkilerini eleştirmemize rağmen, Kurum ve onun yönetim organı olan Kurul’un başarılı olması tüm kesimlerin
menfaatinedir.
Ancak bunun başta TÜRMOB olmak üzere diğer kurumlarla iş işbirliği içinde gerçekleştirilebileceğini önemle vurgulamak gerekir. Çünkü bu
kadar yetki alınıp sorumluluklar yerine getirilemediği takdirde telafisi zor
olan ekonomik yaralar açılacağı muhakkaktır.
Yine de bu kurumla “Kamu Gözetimi”, “Denetimde Çok Başlılığın
Kaldırılması”, yönünde olumlu adımlar atılmıştır.
Bu noktada; ülkemiz ve mesleğimizin geleceği açısından önerilerimiz
nettir:
1) Sicil ve disiplin uygulamalarında TÜRMOB ile işbirliği yapılmalıdır
22
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2) TMSK’nın UFRS ile tam uyumlu olarak yayınladığı TMS/TFRS’ler
ile KOBİ’ler için TFRS standardı aynen uygulanmalıdır.
3) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) üyesi TÜRMOB’da
bulunan denetim standartları yayınlama yetkisinin kullanılması konusunda
TÜRMOB’la işbirliği yapılmalıdır.
4) Kurulacak olan çalışma komisyonlarında TÜRMOB ile işbirliği
yapılmalıdır.
5) Dünyada bağımsız denetim uygulamalarında bulunan şartlar meslek ruhsatlarımızda da mevcuttur. Bu nedenle de sınav gibi hükümlerle bu
konu zorlanarak, Yeni TTK’dan ülke olarak elde edilmesi beklenen faydalar gölgelenmemelidir.
6) Bağımsız Denetçi için yukarıda belirttiğimiz uluslararası kriterler
dikkate alınmalı ve tüm meslek unvanlarına eşit yaklaşılmalıdır.
7) Sınav yapılmamalıdır.
MEVCUT DENEYİM VE BİRİKİMDEN YARARLANILMALIDIR
TÜRMOB, meslek odaları ve meslek mensupları yaklaşık 20 yıllık kurumsallaşma, eğitim, deneyim ve birikime sahiptir. Bugün ülke çapında
gerçekleştirilen büyük bir başarı ve katılımla sürdürülen “Yeni TTK, Finansal Raporlama ve Denetim Eğitimleri” bu birikimin en güzel örneklerinden biridir.
Meslek mensuplarımızın ve örgütlerimizin mesleki kaliteyi artırma konusunda büyük çaba sarf ettikleri öteden beri bilinmektedir.Bu konularda gerçekleştirilen seminerlere yoğun katılım ve kurumsallaşma örnekleri
bunu göstermektedir.
Kişisel ve toplumsal sorumluluğu çok büyük olan denetim faaliyetinin
büyük ölçüde mesleki yargı, tarafsızlık, bağımsızlık ve yüksek kalitede
hizmet verebilecek organizasyon yapısından geçtiğini biliyoruz.
Bu konuda sınava karşı çıkarken, her önüne gelenin bağımsız denetçi olamayacağının, olmaması gerektiğinin de bilincindeyiz. Bu yüzden de
meslek mensubu olmanın yanı sıra, eğitim, kalite güvence ve deneyimi
gerekli ve yeterli şart olarak görüyoruz.
Bu noktada dillendirilen bazı spekülasyonları ve bunların yanlışlığını
da vurgulamakta büyük yarar var.
OCAK - ŞUBAT 2012

23

MALİ

ÇÖZÜM

Bunlardan biri; Kamu Gözetim Kurumu’nun, kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar olarak açıklayacağı, henüz sayısı belli olmayan, belirli sayıdaki şirketin, halen bağımsız denetim yetkisi almış “Bağımsız Denetleme
Kuruluşları”nca denetleneceğinin ifade edilmesidir.
Bu konudaki diğer yaklaşım potansiyel olarak TTK denetimine tabi
olması beklenen şirketlerin yaklaşık yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerin
denetimi konusundadır. KOBİ’lerin denetimini yapacak 1 SMMM veya 1
YMM’nin düzenlenecek sınavlarla yetkilendirilmesi ve bu yetkilendirme
süresinin tamamlanmasına kadar da söz konusu şirketlerin denetiminin ertelenmesi dillendirilmektedir.
Baştan belirtelim ki böyle bir şeyi kabullenmemiz mümkün değildir.
Çünkü bu durumda iki şeyin ortaya çıkması muhtemeldir.
Birincisi; böyle bir uygulama olursa, bugün için bağımsız denetime
tabi şirket sayısı bir kaç bin arttırılarak, mevcut olan bağımsız denetim
kuruluşlarının müşteri sayısı büyüyecek, dolayısıyla SMM ve YMM’ler
sınav süreciyle boğuşurken “denetimde tekelleşme” daha büyük boyutlara
taşınacaktır.
İkinci durum da önemlidir. Bilindiği gibi yeni TTK, bütün sermaye
şirketlerine bağımsız denetim zorunluluğu getirerek özellikle KOBİ’lerin,
güçlü, ekonomik krizlere dayanabilen, yarınlara taşınabilen işletmeler olmasını, tüm kesimlere karşı güven tesis etmesini, kayıt altında bir ticari
yaşamın tesisini amaçlamaktadır. Ticari yaşamdaki bütün işletmeler doğrudan veya dolaylı olarak birbirleriyle ilişki içindedir ve ilişkinin kalitesi
ticari sistemin kalitesini doğrudan belirlemektedir. KOBİ ölçeğindeki işletmeler için bağımsız denetimin bir süreliğine de olsa ertelenecek olması,
ticaret kanunumuzun beklenen amaca ulaşmasını engelleyecektir.
Faal meslek mensuplarımız, mesleki yeterliliğe ulaştıkları günden itibaren aslında yoğun olarak denetim faaliyetinin de içindedirler. İşletmelerin finansal tablolarını hazırlarken, beyan ve bildirimlerini yaparken, başta
muhasebe ilke uygulama normlarına, vergi ve ticaret kanunu düzenlemelerine uygunluk denetimi gerçekleştirmektedirler. Bu bilgi ve deneyim kimsenin görmezden gelemeyeceği kadar büyük ve önemlidir.
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Şimdi gerçekleştirilen; yaklaşık 100 saati bulan Yeni TTK, TFRS ve
Bağımsız Denetim uygulama eğitimleri de bu birikimi taçlandırmaktadır.
Bağımsız denetime katılan meslektaşlarımızı da alanlarında profesyonelleştirip uzmanlaştıracak programın aşağıdaki temel konu başlıkları bile her
şeyi özetlemektedir:
• Uluslararası Denetim Standartları’nın içerik ve uygulanması
• “Risk Tabanlı Denetim Yaklaşımı” ile bağımsız denetim yapılması
• Bağımsız denetimin teorik ve mantıksal alt yapısının kavranması
• İşin alınmasından, raporun yazılmasına kadar uygulama süreci
• Her büyüklükte işletmede bağımsız denetim yapma ve denetim raporu
yazma
İşte; TÜRMOB’la işbirliği içinde, bu birikim dikkate alınıp aynı zamanda kalite şartları ve gözetim kuralları net bir biçimde ortaya konarak
lisanslama yapıldığı takdirde kaynaklar etkin bir şekilde kullanılacak, denetimden ve dolayısıyla yeni TTK’dan beklenen fayda sağlanacaktır.
Önerimizin altını bir kez daha kalın bir çizgiyle çizmekte yarar vardır;
Meslek mensuplarından TÜRMOB Eğitim Projesi’ni tamamlamış olanlar sınava tabi olmadan denetçi olabilmelidir.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun yapılacak olan ikincil düzenlemelerde bu noktalarda özenli olması, kamu yararı adına kendilerine tarihi bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğun
hakkıyla verileceğine, beklentilerin ise karşılanacağına inanıyoruz.
YENİ TTK ERTELENMEDEN UYGULANMALIDIR
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesine az bir süre kala
görüyoruz ki; kanunun yürürlüğe girmesinin ertelenmesi veya ilgili maddelerin değiştirilmesi yönünde bazı talepler ortaya çıkıyor.
Eleştiride bulunanlar, özetle ülkemizdeki işletmelerin bu muhasebe
ve denetim standartlarına henüz hazır olmadığını, şirketlerin ortaklardan
bağımsız bir varlık olarak kabul edilemeyeceğini, profesyonel bir şekilde
yönetilemeyeceğini ileri sürüyor.
Oysa yeni TTK, sermaye şirketlerine getirdiği muhasebe ve denetim
standartlarına ilişkin gerekçesinde açıkça “muhasebenin vergi için tutu-
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lamayacağını” söylerken önceliğin, işletmelerin gerçek durumlarını yansıtan finansal raporlamalar yapmalarında olduğunu belirtiyor.
Zaman içinde işletmeleri kayıtlı işlem yapmaya sevk edecek, kayıt dışı
ekonomi ile mücadelede önemli bir aşama sayılabilecek ve süreçte doğrudan vergi gelirleri üstünde hatırı sayılır olumlu etkiler yaratabilecek bu
gelişmeden kaçınmak, hem ülkemizdeki işletmelere ve girişimcilere hem
de toplumun geneline büyük bir haksızlık olacaktır.
Yeni kanun ilgili hükümleriyle, küçük ve orta ölçekli sermaye şirketlerine de denetimi getirerek onların yapısal değişiklik ve yeni kaynak temini
imkanından yararlanmasını sağlayacaktır. Böylelikle, bu şirketlerimiz de
ulusal ve uluslararası ticaretin uzun süreli güvenilir aktörleri olabilecektir.
Bu tespitlerimize karşın; sonuçta 1 Temmuz 2012›deki geçiş aşamasında bazı önlemlerin alınması yerinde olabilir ama bizce esas önemli olan
şey, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun kuruluş temelleri ve ana kolanları yok
edilmeden, ya da ertelenmeden yeni ticaret kanunu düzenine geçilmesidir.
Bize göre TTK ile gelen yeni dönem; profesyonel meslek mensuplarımızın ülke ekonomisinin iyiye götürülmesinde daha fazla söz sahibi oldukları bir dönem olacaktır.
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ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA
ÖNEMLİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNDE
KULLANILABİLECEK YÖNTEMLER
IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL AUDITING
STANDARDS THE METHODS FOR DETERMINING MATERIALITY
Prof. Dr. Nuran CÖMERT*
Öz
Denetim standartlarına göre denetçi, bağımsız denetim tekniklerinin
yapısını, zamanlamasını ve kapsamını belirlerken, yanlışlıkların etkisini
değerlendirirken ve denetçi görüşü, oluştururken, önemlilik kavramını dikkate almak zorundadır. Denetim riskiyle yakından ilgili olan bu kavram
denetimin maliyetiyle de ilişkili olup denetimin kalitesini büyük ölçüde
etkilemektedir. Önemliliğin belirlenmesi denetçi için mesleki bir yargı
meselesi olup, finansal tablo kullanıcılarının bilgi ihtiyaçlarını ne ölçüde
algıladığından etkilenir. Denetçi önemliliği belirlerken hem sayısal hem de
niteliksel birçok faktörü göz önünde bulundurur. Esasen denetçinin mesleki yargısını kullanmasını olumsuz yönde etkileyebileceğinden, muhasebe
ve denetim standartlarında önemlilik seviyesinin hesaplanmasına ilişkin
önerilere açık bir şekilde yer verilmemektedir. Her ne kadar denetçiler
önemliliği belirlerken bir dizi niteliksel faktörü göz önüne almak zorunda
olsalar da başlangıçta önemlilik düzeyi belirlemek ve onu bir karşılaştırma
ölçütü olarak kullanmak zorundadırlar. Bu makale kapsamında uluslararası denetim standartları (ISAs) çerçevesinde önemliliğin belirlenmesine
ilişkin olarak uygulamada kullanılabilecek yaklaşımlarla ilgili bazı örnekler verilmiştir.
Anahtar sözcükler: Denetim, önemlilik, performans önemliliği, yanlışlık, düzeltilmemiş yanlışlık.
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Abstract
According to the auditing standards auditors must consider the materiality concept when they are determining the nature, timing and extend
of the audit techniques applied in conducting an audit of financial statements and evaluating the effect of uncorrected misstatements, if any, on
the financial statements and in forming the opinion in the auditor’s report.
Materiality and risk are fundamental concepts important to the audit planning and performing. They are also related to the audit cost affecting the
audit quality. The determining the materiality is a matter of professional
judgement affected by the auditor’s perception of the financial information
needs of users of the financial statements. Auditors’ materiality decisions is
a multifactor decision involving both qualitative and quantitative aspects.
The auditing standards do not explicitly provide a guidelines for quantifying materiality because it can affect the auditor’s final decision. However
although auditors may consider a number of qualitative factors when determining the materiality they need to quantify the preliminary materiality
and to use it as a benchmark. In this article I try to give some examples of
the approaches to determine materiality that can be used in practice in the
context of ISAs.
Keywords: Auditing, materiality, performance materiality, misstatement, uncorrected misstatement.
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I.GİRİŞ
Yaşanan şirket skandallarının çoğunda bu şirketlere hizmet veren denetim şirketlerinin önemliliği manipule ederek önemli yanlışlıkları ve finansal
tablo hilelerini görmezden geldikleri anlaşılmıştır. Bütün bu olumsuzluklar finansal tabloların denetimiyle ilgili düzenleyici otoritelerin önemlilikle ilgili yaklaşımlarını değiştirmeleri ve standartlarda bazı düzenlemeler
yapmaları sonucunu doğurmuştur. En son Aralık 2009 da yürürlüğe giren
Uluslararası Denetim Standardı ISA 320 ve 450 de önemlilikle ilgili kıstaslar ve uygulama esasları yeniden belirlenmiş, bir anlamda denetçinin
sorumluluk alanını genişleten yeni bazı düzenlemeler yapılmıştır. Her ne
kadar SPK üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen uluslararası denetim
standartlarını revize etmemiş olsa da uygulamada denetçiler standartların
öngördüğü genel çerçevede, sayısal ve sayısal olmayan (niteliksel) bir çok
faktörü kullanarak önemlilik düzeyini belirlemektedirler. Denetim standartlarına göre denetçi, denetim tekniklerinin yapısını, zamanlamasını ve
kapsamını belirlerken ve yanlışlıkların etkisini değerlendirirken önemlilik
kavramını dikkate almak zorundadır. Denetim riskiyle yakından ilgili olan
bu kavram denetimin maliyetiyle de ilgili olup denetimin kalitesini büyük
ölçüde etkilemektedir. Esasen denetçinin mesleki yargısını kullanmasını
olumsuz yönde etkileyebileceğinden, muhasebe ve denetim standartlarında önemlilik seviyesinin hesaplanmasına ilişkin önerilere yer verilmemektedir Teoride araştırmalarla desteklenen bazı çalışmalar önemliliğin hesaplanmasına ilişkin yöntemleri tartışmakla birlikte konu, özü itibariyle bir
modele ya da standart hesaplama biçimine uygun bulunmamaktadır. Bu
makale kapsamında bağımsız denetim çalışmalarında denetçilerin önemlilik tutarını belirlemede yararlı olabilecek bazı teknik yaklaşımlar ele alınarak açıklanmıştır. Bu amaç çerçevesinde öncelikle uluslararası denetim
standartları kapsamında önemlilik kavramı ve kullanımı hakkında bilgi
verilmiş daha sonra uygulanabilecek bazı teknikler rakamsal örneklerle
açıklanmıştır.
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Önemlilik Kavramı Ve Denetimde Önemlilik Düzeyinin Kullanılması
Uluslararası Muhasebe Standartları Kavramsal Çerçevesi önemliliği;
“bilginin açıklanmaması, yanlış veya eksik açıklanması nedeniyle finansal tabloları esas alarak karar veren finansal tablo kullanıcılarının
ekonomik kararlarını etkileyebilecek hususlar”
seklinde tanımlamıştır.
Yeniden düzenlenen ISA 320 uluslararası denetim standardı kapsamında ise kavramsal olarak iki tur önemlilikten söz edilmekte denetçinin
planlama aşamasında belirlemesi gereken önemlilik dışında performans
önemliliği seklinde tanımlanan diğer bir tür önemliliğin daha belirlenmesi
öngörülmektedir.
ISA 320 ye göre; eğer tek tek yada toplam olarak yanlışlıklar ve eksikliklerin finansal tabloya dayanarak ekonomik karar almak durumunda
ki kullanıcıların kararlarını etkilemesi bekleniyorsa bu yanlışlıklar ve
eksikliklerin önemli olduğu düşünülmelidir. Önemlilik hakkındaki yargılar içinde bulunulan koşulların ışığında yapılır ve bu yargılar yanlışlığın büyüklüğü, niteliği veya her ikisinin bileşiminden etkilenir. Önemlilik konusundaki yargılar kullanıcıların bir grup olarak ortak finansal bilgi
ihtiyaçlarının dikkate alınmasına dayanır. Yanlışlıkların her bir kullanıcı
üzerindeki muhtemel etkisi düşünülmez.
Burada sözü edilen finansal tablo kullanıcıları çok geniş bir yelpazede
bulunan pay ve menfaat grubunu kapsamaktadır. ISA 320 ye göre denetçinin önemlilik belirlemesi mesleki bir yargı meselesi olup denetçinin finansal tablo kullanıcılarının finansal bilgi ihtiyaçlarını nasıl algıladığından
etkilenir. Söz konusu standart bu kapsamda denetçinin kullanıcılarla ilgili
aşağıdaki varsayımlarda bulunmasını akilci bir yaklaşım olarak öngörmektedir. Finansal bilginin kullanıcıları;
a) Makul ölçüde işletmecilik bilgisine sahip ekonomik faaliyetler ve
muhasebeden anlayan ve makul bir çabayla finansal tablolardaki
bilgiyi incelemeye istekli olan,
b) Finansal bilgilerin önemlilik düzeyine göre hazırlandığı, sunulduğu ve denetlendiğini kavrayan;
c) Tahminlerin kullanımına dayalı ve gelecekteki olayları dikkate
alan tutarların ölçümündeki doğal belirsizlikleri kavrayan
32
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d) Finansal tablolardaki bilgiye dayanarak makul ekonomik kararlar
alan kişilerdir.
ISA 320 açıklama notlarında halka açık şirketlerin finansal tablolarının kullanıcılarının önemli bir grubunu düzenleyici ve gözetici kurumların
oluşturduğunu vurgulayarak, denetçinin önemlilik düzeyi belirlerken bu
grubun ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurması gerektiğini belirtmektedir.
ISA 320 ve 450 önemliliğin denetimin hem planlanması ve yürütülmesinde, hem de denetçinin belirlediği yanlışlıklarla eğer varsa düzeltilmemiş
yanlışlıkların etkisinin değerlendirilmesi ve denetim raporunda görüş oluşturulması aşamasında kullanılmasını öngörmektedir.
Denetçi planlama aşamasında aşağıda belirtilen konularda bir dayanak
oluşturmak amacıyla yanlışlıkların büyüklüğü konusunda yargıda bulunmalıdır:
• Risk değerlendirmenin kapsamı yapısı ve zamanlaması
• Önemli yanlışlık riskinin tanımlanması ve değerlendirilmesi
• Denetim prosedürlerinin yapısı zamanlaması ve kapsamının belirlenmesi
Standartlara göre önemlilik düzeyinin belirlenmesinde sadece tutarın
büyüklüğü değil nitelik de dikkate alınır 1. Ayrıca bunların meydana geldiği koşulları da göz önünde bulundurmak gereklidir. Bazen tutarı önemsiz
gibi görünen küçük bir yanlışlık ya da eksiklik çok daha önemli yanlışlıklara işaret edebilir. Bu kapsamda kastedilen niteliksel yanlışlık, özellikle
hileden kaynaklanan veya sözleşmeye dayalı yükümlülükleri ya da kazanç yüzdesini etkileyebilen yanlışlıklardır. Örneğin İşletmenin gelirleri
geçmiş 5 yılda yıllık %5 artarken cari donemde %1 azalmışsa cari yıldaki
bu %1lik rakamsal değişim önemsiz olarak görülmemelidir. Bazen küçük
tutarlardaki manipülasyonlarla zararlı olan bir İşletme karlı gibi gösterilebilir. Bilanço tarihine yakin bir tarihte gerçeklesen bir satın alma ya da
birleşme, hukuka aykırı bir işlemin gizlenmesi, önceki dönemlerde ortaya
çıkarılmış olan hileler ya da hile belirtileri vb. gibi durumlarda sadece
1 Bu konuda ayrıntılı bir inceleme için bakiniz, Nurten Erdoğan, Muhasebe Denetiminde Niteliksel Önemliliğin Gerekliliği , http://journal.mufad.org.tr/attachments/article/435/13.pdf.

OCAK - ŞUBAT 2012

33

MALİ

ÇÖZÜM

tutara değil niteliğe de bakmak gerekir. SEC’in muhasebe ofisi tarafından Ağustos 1999 da yayınlanmış olan 99 no’lu uygulama bülteni(Staff
Accounting Bulletin No.99) ile AICPA tarafından Ağustos 2007 de yayınlanmış olan (SAS 107 – Audit Risk and Materiality in Conducting an
Audit) başlıklı Standartta niteliksel açıdan önemli olabilecek durumlar listelenmiştir.15 Aralık 2009 dan itibaren yürürlüğe giren ISA 450 de ayni
paralelde düzenlemeler yapmış ve 16 nolu açıklama paragrafında benzer
şekilde bir liste yayınlamıştır.
ISA 320 denetçinin önemliliği; daha önce de vurguladığımız gibi denetimin hem planlama aşamasında hem de denetimin uygulanmasında kullanmasını öngörmektedir. Ayni kapsamda standart performans önemliliği
diye bir önemlilik kavramı daha tarif ederek denetçinin önemli yanlışlık
riskinin değerlendirilmesi ve uygulanacak diğer denetim tekniklerinin yapısının, zamanlamasının ve kapsamının belirlenmesinde bu önemlilik kavramının kullanılmasını öngörmektedir.
Standarda göre; Performans önemliliği düzeltilmemiş ve ortaya çıkarılmamış yanlışlıkların toplamının finansal tabloların geneli için belirlenen önemlilik tutarını aşma olasılığını uygun şekilde düşük bir düzeye indirmek için, finansal tabloların geneli için belirlenen önemlilik düzeyinden
daha düşük tutar ya da tutarlar oluşturmak anlamına gelmektedir.
Standartlar çerçevesinde özetlemek gerekirse denetçi, denetim surecinde temel olarak iki türde önemlilik yargısı/kararı oluşturacaktır. Birinci
karar denetim surecinin başında oluşturulan başlangıç önemlilik düzeyi
kararıdır. İkinci önemlilik düzeyi kararı ise denetim surecinin sonunda
denetim raporu yazarken yararlanılacak önemlilik düzeyi kararıdır.
Denetim surecinin başında belirlenen önemlilik düzeyi esas olarak yukarıda tanımını yaptığımız makul bir kullanıcının kararını etkilemeyecek
maksimum yanlışlık tutarıdır. Bu tutar denetçinin denetim yöntemlerinin
yapısını, zamanını ve kapsamını belirlemesine yardim eder. Denetçi denetimin ilerleyen aşamalarında bu önemlilik kararını değiştirebilir. Örneğin
cari dönemin kar rakamının on incelemelerde öngörülmüş olan ya da ara
dönem finansal verilerine göre hesaplanmış olandan daha az çıkması durumunda Denetçi belirlediği önemlilik tutarını daha aşağıya çekebilir. Bazen
Denetçi yanlışlıkları ortaya çıkarmak amacıyla başlangıçta daha düşük tutarda bir önemlilik düzeyi öngörmüş de olabilir.
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Önemlilik Düzeyi Nasıl Belirlenir?
Daha önce de belirttiğimiz gibi önemlilik Denetçinin mesleki
yargısıyla belirlenir. Ancak ISA 320 standardın altında yer alan
uygulama ve açıklama notlarında (A1-A.13) önemlilik düzeyinin
belirlenmesine ilişkin bazı temel esasları belirleyerek standart metninde yer alan düzenlemelere açıklık getirmiştir. Önemlilik düzeyinin belirlenmesine esas oluşturacağı sebeple bu kapsamda öncelikle standartta yer alan söz konusu açıklamalar hakkında kısaca
bilgi vermek yararlı olacaktır.

ISA 320 A.3 de bir bütün olarak finansal tablo için önemliliğin belirlenmesinde başlangıç noktası olarak seçilen bir kıyaslama ölçütüne (benchmark) genellikle bir yüzdenin uygulandığı ve bu başlangıç noktasını etkileyen aşağıdakiler gibi bir çok faktörün bulunduğu belirtilmektedir:
• Finansal tablo unsurları (Örneğin varlıklar, borçlar, öz kaynaklar, gelilrler, harcamalar)
• Belli kurumların finansal tablo kullanıcılarının odaklanacağı kalemlerin olup olmadığı Örneğin finansal performansı değerlendirmek amacıyla
kullanıcılar kar, gelirler ya da net varlıklara odaklanabilirler,
• İsletmenin yapısı yaşam döngüsü içinde faaliyette bulunduğu endüstri ve ekonomik ortam
• Sahiplik yapısı ve nasıl finanse edildiği (Örneğin eğer İşletme öz
kaynaktan ziyade borçla finanse ediliyorsa bu takdirde kullanıcılar için kazançtan çok varlıklar ve bunlar üzerindeki haklar önemli olacaktır.)
• Başlangıç ölçütünün oynaklığı
Standart, açıklama notlarında uygun olabilecek başlangıç ölçütü örneklerini; vergiden önceki kar, toplam gelir, brüt kar, toplam harcamalar toplam varlık veya net varlık gibi kurumun şartlarına bağlı olarak
değişebilecek kategoriler seklinde sıralamış, devam eden faaliyetlerden
vergiden önceki karın genellikle kar amaçlı kurumlar için uygun olduğunu ve devam eden faaliyetlerden vergiden önceki karın oynak olması
durumunda başka başlangıç ölçütleri olarak brüt kar veya toplam gelirler
gibi bir ölçütün kullanılabileceğini belirtmiştir. Ayni kapsamda standart
başlangıç noktası seçiminde uygun finansal verinin; normalde önceki dönemlerin finansal sonuçları, finansal durumları, finansal sonuç ve durumun
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ilgili olduğu donem, kurumun şartlarındaki önemli değişiklikleri dikkate
alan düzeltmeler(Örneğin önemli bir İşletmenin satın alınması gibi) işletmenin faaliyette bulunduğu ekonomik ortam ve endüstriyi kapsadığını vurgulamaktadır. Örneğin Finansal tablonun bütünü için önemlilik başlangıç
noktası olarak devam eden faaliyetlerden elde edilen vergiden önceki kar
yüzdesi kullanıldığında İşletmenin içinde bulunduğu koşullar bu ölçütte
istisnai bir şekilde azalış ya da artışa sebep olmuşsa böyle bir durumda
geçmiş sonuçlara dayalı, normalleştirilen devam eden faaliyetlerden vergiden önceki kar rakamını kullanmak daha uygun olacaktır.
Standart, başlangıç ölçütüne uygulanacak yüzdenin mesleki yargıya
göre belirleneceğini belirtmekle birlikte başlangıç noktası ile yüzde arasında ilişki olduğunu vurgulayarak devam eden faaliyetlerden vergiden önceki kara uygulanacak yüzdenin normal olarak toplam gelire uygulanacak
bir yüzdeden daha yüksek olacağını ifade etmektedir. Örneğin Denetçi
devam eden faaliyetlerden vergiden önceki karin %5 ini kar amaçlı bir
imalat İşletmesi için uygun bulabilirken kar amaçsız bir İşletmede toplam
geliri ya da harcamanın %1 ini uygun bulacaktır. Daha yüksek ya da düşük
yüzdeler şartlara uygun olarak dikkate alınmalıdır.
Standarda göre küçük işletmelerde devam eden faaliyetlerden vergiden
önceki kar sürekli olarak düşük tutarda (göstermelik) ise böyle bir İşletmede İşletme sahibi(ortak) hizmet bedeli görünümünde vergiden önceki
kardan daha fazlasını alıyor olabilir . Bu tur bir işletmede önemlilik için
başlangıç ölçütü olarak vergiden ve hizmet ücretinden önceki kar rakamını almak daha uygun olabilir
Halka açık şirketlerde denetim programı faaliyetleri için toplam maliyet ya da net maliyetler ölçüt olarak alınabilir. Bu tur şirketler kamuya ait
varlıkları kullanıyorlarsa o takdirde varlıklar ölçüt olarak alınabilir.
Standart açıklamasına göre Denetçi işlem sınıfları hesap bakiyeleri ve
açıklamalar için önemlilik düzeyi belirlerken aşağıda belirtilen faktörlerin
makul ölçülerdeki finansal tablo kullanıcılarının beklentilerini etkileyebileceğini dikkate almalıdır:
• Yasaların, düzenlemelerin veya uygulanabilir finansal raporlama çerçevesinin; finansal tablo kullanıcılarının belli kalemlerin olcumu veya
açıklanmasıyla ilgili beklentilerini etkileyip etkilemediği (Örneğin iliş36
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kili taraflarla işlemler, yönetimin ve yönetişimden sorumlu kişilerin
ücretleri gibi)
• İşletmenin faaliyette bulunduğu endüstriye ilişkin anahtar niteliğindeki açıklamalar (Örneğin bir ilaç firmasının araştırma geliştirme maliyetleri gibi)
• İşletmenin belli bir yönüne ilişkin finansal tablolarda ayrı bir şekilde
açıklanan bilginin dikkati çekip çekmediği (Örneğin yeni bir İşletmenin
satın alınması gibi)
Belli koşulların varlığı halinde Denetçi İşletme yönetimi ve yönetişimden sorumlu kişilerin görüş ve beklentilerini öğrenmeyi faydalı bulabilir.
ISA 320 standart metninde olduğu gibi açıklama notlarında da performans önemliliği (performance materiality) olarak ifade ettiği önemlilik
kavramını düzeltilmemiş veya ortaya çıkarılmamış yanlışlıkların finansal
tablonun bütünü için belirlenen önemlilik tutarını asma olasılığını uygun bir seviyeye düşürmek için oluşturulan tutar ya da tutarlar olarak tanımlamakta planlama aşamasında finansal tabloların geneli için belirlenen
önemlilik tutarının yanında ayrıca işlem sınıfları hesap bakiyeleri ve açıklamalar için belirlenen performans önemliliğin kullanılmasını öngörmektedir. Standartta vurgulandığı üzere performans önemliliğinin belirlenmesi
basit bir mekanik hesaplama isi değildir. Deneyime dayalı mesleki yargı
gerekir. Böyle bir yargı; Denetçinin cari donemde önemli yanlışlıklara ilişkin beklentileri yanında önceki denetimlerde tanımlanmış hataların yapısını ve kapsamını , performans suresince güncellenen risk değerlendirme
yöntemlerini ve kurumu anlamasından etkilenir. Denetimin ilerleyen aşamalarında meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak Denetçinin önemlilik tutar ya da tutarlarını revize etmesi gerekir.(Bu konudaki düzenlemeler
için bakiniz ISA 450 Paragraf 6-7 ve A 4-10)
II. ÖNEMLİLİK DÜZEYİNIN BELIRLENMESINDE
KULLANILABILECEK YÖNTEMLER

Önemliliğin belirlenmesinde çeşitli yaklaşımlar söz konusudur.
Uygulamada denetçiler sayısal ve sayısal olmayan bir çok faktörü
kullanarak önemlilik düzeyini belirleyebilirler.
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Önemlilik göreceli olduğu için yanlışlığın önemli olduğunu ortaya
koyacak esasları oluşturmak gerekir. Örneğin 10 Milyon TL lik bir tutar;
aktif toplamı 500 Milyon TL olan bir şirket için önemli olabilirken aktif
büyüklüğü 1.500 Milyon TL olan başka bir şirket için önemli olmayabilir. Önemlilik düzeyinin belirlenmesinde uygulamada en çok temel alınan
faktörler, varlık toplamı ile toplam gelir ya da kari esas alan oranlardır.
Örneğin:
• Vergiden önceki net karin %5 ila 10% u
• Toplam varlıkların % 0,5 ila % 1
• Öz kaynakların %1 i
• Brüt satış karinin %0,5 ila 1% i
gibi rakamlar önemlilik tutarı olarak öngörülebilir. Yeni ISA 320 bunları önceki bölümde açıkladığımız üzere daha kapsamlı bir şekilde sıralamış
ve kar amalli İşletmeler için devam eden faaliyetlerden vergiden önceki
kar rakamının uygun olacağını belirtmiştir.
İşletmenin içinde bulunduğu koşulları da dikkate alarak Denetçiler yukarıda belirtilen temel faktörlerden hangisini kullanacaklarını belirlerken
genellikle aşağıda verilen dört tip sayısal yaklaşım kullanmaktadırlar:
• Tek finansal değişken yöntemi
• Birden çok (çeşitli) veya İşletme büyüklüğünü esas değişkenler yöntemi
• Karışık ya da ortalama yöntem
• Formül yöntemi
Tek finansal değişken yöntemi:
Oldukça basit olan bu yöntemde Denetçi, denetim şirketinin politikası
gereği daha önceden öngörülmüş ve kendisinin kullanımına sunulmuş
olan üç dört temelden en uygununu seçer ve spesifik müşterisinin sayısal
faktörlerine bu temellerden birini uygulamak suretiyle önemlilik seviyesi
belirler. Varsayalım ki denetim müşterisi A nın bilanço ve gelir tablosu
aşağıdaki gibidir.
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ORN A.S. 31.12.201X TARIHLI BLANCOSU
VARLIKLAR
3.000.000 BORCLAR
2.000.000
OZ KAYNAKLAR
1.000.000
Varlık Toplamı
3.000.000 Kaynak Toplamı
3.000.000
ORN A.S. 1.01.201X-31.12.201X DONEMI
GELIR TABLOSU(TL)
Toplam Gelirler
9.000.000
Satışların Maliyeti
5.000.000
Brüt Kar
4.000.000
Faaliyet Giderleri
3.200.000
Vergiden Önceki Kar
800.000
Kurumlar Vergisi
300.000
Vergiden Sonraki Kar
500.000
Bu bilgiler ışığında denetçinin tek finansal değişkenli önemlilik tutarı
hesaplamaları aşağıda (Tablo1) verilmiştir. Tablonun ilk sütununda denetçinin kullanımına sunulmuş olan önemlilik ölçütleri diğer iki sütunda ise
hesaplama ve tutarlar verilmiştir.
TABLO 1: Tek Finansal Degisken Yöntemi
Denetçinin Dikkate Alabilecegi Hesaplama
Önemlilik tutarı
Önemlilik Temelleri
Vergi Oncesi Karin % 5 i
1.600.000 x 0.05
80.000
Toplam Varliklarin %0,5 i
6.000.000 x 0,005
30.000
Ozkaynaklarin %1 i
2.000.000 x 0,01
20.000
Toplam Satislarin %5 i
18.000.000 x 0.005
90.000
Birden Çok (Çeşitli) Veya İşletme Büyüklüğünü Esas Alan Değişkenler
Yöntemi
Yukarıdaki yönteme benzeyen bu yöntemde denetim şirketleri farklı
büyüklükteki şirketler için bir dizi farklı önemlilik düzeyleri öngörürler.
Bu yöntemde hangi önemlilik düzeyinin uygun olacağına karar verirken
Denetçiler niteliksel faktörleri de değerlendirirler. Örneğin İşletmenin kar
hacimleri dikkate alınarak aşağıda belirtilenler gibi önemlilik ölçütleri konulabilir.
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Örneğin:
Brüt karin 20.000 TL dan küçük olması halinde: %2-%5
Brüt kar 20.000-1.000.000 TL arasında ise: %1-%2
Brüt kar 1000.000-100.000.0000 TL arasında ise; % 0,5 -%1
Brüt kar 100.000.000 TL dan fazla ise: % 0,5
Yukarıda verilen bilanço ve gelir tablosunu esas alırsak 4.000.000 TL
lik brüt kar ikinci sıradaki gruba girmektedir. Buna göre önemlilik rakamları aşağıdaki gibi (Tablo 2) hesaplanacaktır.
TABLO 2: Çoklu Değiskeni ya da Büyüklüğü Esas Alan Yöntem
Hesaplama
Önemlilik Tutarları
Brüt Karın %0,5 i
%0.5 x 4.000.000
20.000 TL ila
%1 x 4.000.000
ila %1 i
40.000 TL
Karışık ya da ortalama yöntem
Bu yöntem dört ya da beş kural birlikte alınarak oransal ağırlıkları belirlenir ya da ortalamaları esas alınır. Yukarıda verilen örnek esas alınarak
bu yönteme göre önemlilik tutarının nasıl hesaplandığı aşağıda Tablo 3 de
gösterilmiştir. Tablonun sol tarafında çeşitli finansal tablo kalemlerine göre
belirlenen önemlilik ölçütleri yer almaktadır. Bu oranların uygulandığı finansal tablo kalemleri ikinci sütunda yer almaktadır. Dört farklı finansal
tablo kalemi için hesaplanan önemlilik rakamları toplanmış dörde bölünerek basit ortalama yöntemle önemlilik tutarı belirlenmiştir.
TABLO 3: Ortalama Yöntem

Ortalama Yöntemi

Vergiden Önceki Karın %5 i
+Toplam Varlıkların %0,5
+Özsermayenin %1 i

+Toplam Gelirin %0,5 i

Formül yöntemi
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Bu yöntemde şirketleri temsil eden geniş bir örnek için önemlilik seviyelerinin istatistiksel analizinden hareketle bir formül belirlenir. Örneğe
ilişkin her bir önemlilik düzeyi tek tek tekli değişken yöntemindeki gibi
belirlendiği için formül yöntemi aslında ortalama yöntemin bir başka şeklidir. Büyük bir denetim şirketinin 1998 yılında kullandığı formül aşağıda
verilmiştir.
Önemlilik= (Varlık ya da hasılat toplamınının büyük olanı) 2/3x 1.84
Bu formülü yukarıda verdiğimiz rakamsal örmeğimize uyguladığımızda sonuçlar aşağıdaki gibi olacaktır:
TABLO 4: Formül Yöntemi
DENETIM ŞİRKETİNİN
HESAPLAMA
BELiRLEDİĞİ FORMÜL
(Varlık ya da hasılat toplamınının 1,84 x (9.000.000)2/3
büyük olanı)2/3 x 1.84

ÖNEMLİLİK
TUTARI
79.612

Hesap Düzeyinde Önemlilik Belirlenmesi:
Yukarıda açıkladığımız standartlar kapsamında da belirtildiği üzere denetçi finansal tablolarda yer alan hesap bakiyelerindeki farklılıklar ve yasal gerekler gibi faktörlere bağlı olarak farklı hesaplar, işlem sınıfları veya
açıklamalar için farklı önemlilik düzeyleri belirlemelidir. Bir çok denetçi
spesifik önemlilik tutarlarını başlangıçta belirlenen önemlilik düzeyini hesap ya da işlem gruplarına aktararak belirlemektedir.
Uygulamada denetçiler yaygın şekilde bilanço hesapları için önemlilik düzeyi belirlemeyi tercih etmektedirler. Bunun nedeni çift yanlı işleme
yöntemi gereği gelir tablosunda yer alan kalemlerin bir bacağının bilanço
hesaplarıyla ilişkili olmasıdır. Ancak gelir tablosunda olabilecek bir sınıflama hatası için denetçinin gelir tablosunu ayrıca ele alması gerekecektir.
Planlanmış önemlilik düzeyini hesaplara dağıtmada kullanılan yöntemlerden birisi planlanmış önemlilik düzeyini işlem döngülerine (transaction
cycle) dağıtmaktır. Başlangıç önemlilik tutarı işlem döngülerine dağıtıldığında döngü kapsamındaki hesaplar da bu dağıtımdan etkilenir. Böyle bir
dağıtım genel olarak işlem sınıfı ya da hesap için finansal tablonun tümü
için belirlenen önemlilik tutarından daha düşük tutarda önemlilik tutarı
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belirlenmesine yol açar. Ancak hesap ya da işlem sınıfı için belirlenmiş
olan önemlilik tutarının mutlaka hesap ya da işlem sınıfının belli bir oranında olması gerekmez. Örneğin Finansal tablonun tümü için belirlenen
önemlilik seviyesi 100.000 TL ise, denetçinin toplam varlıkların %10 nu
stoklar oluşturduğu için stokların önemlilik düzeyini 10.000 TL olarak belirlemesi gerekmez. Eğer denetçi stokların önemlilik ağırlığını %50 olarak
öngörüyor ise, bu hesap kalemi için önemlilik seviyesini 50.000 TL olarak
belirleyebilir. Hatta denetçi toplam 100.000 TL önemlilik düzeyinden ayrı
olarak belli başlı hesapların her biri için dahi 50.000 TL önemlilik düzeyi
öngörebilir.
Hesap düzeyinde önemlilik tutarının uygulanmasının temel nedeni, hataların karşılıklı olması ihtimalidir. Örneğin stoklar 200.000 TL fazla gösterilmiş ve alacaklar 225.000 TL eksik gösterilmişse bunun finansal tablo
için belirlenen toplam önemlilik düzeyine etkisi 25.000 TL olacaktır.
Denetçiler yargısal yaklaşım, rasyo yaklaşımı, düzeltme kayıtlarını
dikkate alan yaklaşım ve formül yaklaşımı gibi aşağıda açıklanan çeşitli
yaklaşımlardan yararlanarak hesap düzeyinde önemlilik belirleyebilirler:
Yargısal yaklaşım: Denetçi bütünüyle mesleki yargısını kullanarak hesap düzeyinde önemlilik belirleyebilir.
Rasyo (Oran) Yaklaşımı: Denetçi risk değerlendirmeye bağlı olarak
hesaplar için bir dizi önemlilik oluşturabilir. Örneğin söz konusu önemlilik
dizisi toplam finansal tablo önemlilik tutarının 1/3 ile 1/6 arasında olabilir.
Eğer denetçi riskin daha yüksek olduğunu düşünüyorsa o zaman toplam
önemlilik tutarının 1/6 ini kullanacaktır. Böylece denetçi yüksek risk seviyesini azaltmak için daha fazla denetim yapacaktır. Bu durumda dikkate
alınan risk faktörleri önemlilik düşünceleriyle ilgili olmalıdır.
Düzeltme kayıtlarını değerlendirme: Denetçi önceki yılda ne kadar
düzeltme kaydı yapılmış olduğunu tespit ederek de önemlilik düzeyi belirleyebilir. Örneğin gecen yıl ki denetimde 5 düzeltme kaydı yapılan bir hesap için denetçi toplam önemlilik rakamının 1/5 oranında önemlilik tutarı
belirleyebilir. Buradaki düşünce tarzı bir hesapla ilgili olarak ne kadar çok
düzeltme kaydı yapılması bekleniyorsa o hesaba ilişkin olarak o kadar çok
denetim yapmak gerekecek demektir.
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Formül Yaklaşımı: Bazı denetçiler hesapların büyüklüğünü ve karşılıklı hata ihtimallerini dikkate alarak toplam önemlilik tutarını hesaplara
paylaştıran bir formül kullanırlar. Bu formül toplam önemlilik tutarının
nispeten daha büyük olan hesaplara daha büyük oranda dağıtılmasına yol
acar. Örneğin aşağıdaki formülle, tüm hesapların toplam tutarının %40 nı
oluşturan tek bir hesap için %63, tüm hesapların toplamının %10 unu oluşturan diğer bir hesap için ise %32 önemlilik düzeyi belirlenebilir.
Hesap Düzeyinde Önemlilik= Toplam önemlilik tutarı- Beklenen düzeltme kaydı

sayısı x (Hesap bakiyesi / Hesapların toplam tutarı) ½

Bu üç yaklaşım da denetçinin önemlilik düzeyini belirlemesine yardımcı olabilir. Daha önce açıkladığımız gibi denetçi hesap düzeyinde önemlilik tutarı belirlerken standartlarda genel çerçevesi açıklanan bir çok sayısal olmayan ya da niteliksel etkeni de göz önüne almak zorundadır. Bu
etkenlerden bazıları şunlardır:
• Maliyet: Bazı hesap kalemlerinin denetim maliyeti diğerlerine nazaran daha yüksektir. Denetçi denetim maliyeti yüksek olan hesaplara daha
yüksek, düşük olan hesaplara ise daha düşük önemlilik tahsis edebilir.
• Analitik Yöntemlerin Sonuçları: Denetçinin yapmış olduğu analitik
on incelemeler bir hesapla ilgili olarak potansiyel hataları işaret edebilir.
Denetçi böyle hesaplara daha düşük önemlilik düzeyi atfederek daha detay
incelemeler yapabilir.
• Önceki Dönemlerde Yapılmış Düzeltmeler: Önceki donemde yapılmış olan ayrıntılı maddi doğruluk testleri sonucunda düzeltme yapılmamış olan bir hesap için eğer koşullarda önemli bir değişiklik olmamış ise
önemlilik düzeyinin düşük olduğu düşünülebilir.
• Yanlışlığın Doğuracağı Sonuçlar: Eğer verinin doğruluğu baksa
amaçlar için önem taşıyorsa bir hesap bütünüyle (%100) denetlenebilir ve
dolayısıyla herhangi bir önemlilik düzeyi belirlenmez. Örneğin üst düzey
yöneticilere ödenen ücretlerin Sermaye Piyasası Kuruluna veya Vergi
İdaresine ayrıca raporlanması gerekiyorsa bu ödemelere ilişkin işlemlerin
tamamı denetlenebilir.
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Denetçinin hesap bakiyesi seviyesinde belirlemiş olduğu önemlilik düzeyi aslında kabul edilebilir önemli yanlışlık tutarını gösterir. Ancak bu
kabul edilebilir yanlışlık düzeyi finansal tabloların tümü için planlanmış
olan önemli yanlışlık tutarını asamaz. Örneğin alacaklar hesabi için öngörülen önemli yanlışlık düzeyi 200.000 TL, ancak finansal tablonun tümü
için belirlenen yanlışlık düzeyi 100.000 TL ise denetçinin incelemelerde
kabul edebileceği yanlışlık düzeyi en fazla 100.000 TL dir. Tüm hesaplar için belirlenmiş kabul edilebilir yanlışlık tutarlarının toplamı finansal
tablonun tümü için planlanmış olan önemlilik düzeyinden fazla olabilir.
Çünkü önemli yanlışların toplamı karşılıklı birbirinden mahsup edilecektir. Örneğin alacaklar 50.000 TL fazla gösterilmiş sabit kıymetler 30.000
TL eksik sunulmuş ise bunun bilanço toplamına etkisi 20.000 TL olacaktır.
Denetçinin denetimin daha sonraki aşamalarında hesap bakiyeleri, işlem
türleri ve dipnotlarda yapılan açıklamalarla ilgili olarak önemlilik seviyesini değerlendirmesi, bu hususların incelenmesinde hangi denetim tekniklerini kullanacağı ve özellikle denetim riskinin kabul edilebilir bir seviyeye
indirilmesini sağlayacak olan hangi ek denetim tekniklerini seçeceği konusunda yol gösterecektir.
Denetçi denetimin ilerleyen aşamalarında her hesap ya da işlem kalemiyle ilgili olarak bulduğu bütün yanlışlıkları bir çalışma kağıdına not
etmesi gerekmektedir. Denetçi bu şekilde bulduğu yanlışlıkların toplam
tutarını başlangıçta öngörülen yanlışlık tutarıyla karsılaştırır. Birleştirilmiş
yanlışlık tutarının başlangıçta öngörülen yanlışlık tutarına eşit ya da ondan
daha az olması gerekir. Eğer bu karsılaştırmada birleştirilmiş yanlışlık tutarı daha fazla çıkarsa finansal tablolar kabul edilemez demektir. Bu takdirde denetçi ya ilave denetim teknikleri uygulayarak beklenen yanlışlık
tutarının gerçekten başlangıç yanlışlık tutarını aşıp asmadığını belirleyebilir ya da beklenen hatalar için isletme yönetiminin düzeltme yapmasını
isteyebilir.
Denetçinin denetimler sırasında tespit edeceği yanlışlıklar genellikle
iki turdur. Birinci tur deki yanlışlıklar denetçinin bildiği yanlışlıklardır ve
denetçi bu yanlışlıkları hesabi inceleyerek belirleyebilir. Örneğin sabit kıymetleri denetlerken bir faaliyet kiralamasının kayıtlara finansal kiralama
seklinde yansıtılmış olduğunu ortaya çıkarabilir.
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İkinci tip yanlışlıklar ise beklenen yanlışlıklardır.2 Beklenen yanlışlıklar da iki şekilde olabilir. Birincisi bazı hesaplarla ilgili olarak yapılan
tahminlerde denetçinin yargısı yönetimin yargısından farklı olabilir. Örneğin şüpheli alacakların veya garanti karşılıklarının tahmini konusunda
denetçi ve yönetim farklı düşünebilir. İkinci tur beklenen yanlışlıkta ise
denetçinin denetime konu ana kitleden seçmiş olduğu örneklerin incelenmesine dayanarak yaptığı hata projeksiyonlarıdır. Örneğin denetçi stokları
incelerken seçtiği 200 müşteriyle yapılan işlemden 6 sında hata bulabilir.
Denetçi bu şekilde bulduğu hatalarla tüm stoklarda olabilecek hata tutarını
öngörebilir.
Aşağıda başlangıç önemlilik tutarının denetimin sonunda tespit edilen
önemli yanlışlık tutarıyla karsılaştırılmasına ilişkin bir basit örnek verilmiştir. Örneğe ilişkin veriler Tablo 5 de gösterilmiştir. Tablonun ilk iki sütununda bilanço kalemleri yer almaktadır.
Denetçinin tüm bilanço kalemleri için öngördüğü yanlışlık tutarı 50.000
TL dir. Bu tutarın bilanço kalemlerine dağıtılmış rakamları uçuncu sütunda
kabul edilebilir yanlışlık tutarı olarak verilmiştir. Örneğimizde denetçinin bazı hesap incelemelerinde tespit ettiği hatalarla örnekleme yöntemiyle tespit etmiş olduğu hatalardan hareketle projeksiyon yapmak suretiyle
bulduğu hata tutarları dördüncü sütunda bilinen ve doğrudan öngörülen
yanlışlık olarak gösterilmiştir. Denetçi ticari alacakları, stokları, maddi duran varlıkları ve ticari borçları örnekleme yöntemiyle incelemiştir. Örneklemede hata ihtimali %50 olarak öngörülmüştür. Tablo seklinde verilmiş
bu çalışma kağıdında (Tablo 5) gösterilen; bilinen ve doğrudan öngörülen
yanlışlık tutarlarını denetçi su şekilde hesaplamıştır:
Kasa- banka: denetçi bu hesap kaleminde yer alan işlemleri tümüyle
incelemeyi öngördüğü için başlangıç önemlilik düzeyini sıfır olarak belirlemiş ve yaptığı incelemelerde 2.000 TL lik bir havale bedelinin hesaba
islenmemiş olduğunu tespit etmiştir. Dolayısıyla bu yanlışlık turu denetçi
tarafından bilinen bir yanlışlık turudur.
Ticari alacaklar: Denetçi bu hesabi örnekleme yöntemiyle incelemiş
2 ISA 450 A3, yanlışlıkları denetçinin bildiği yanlışlıklar (factual),yargısal yanlışlıklar
(judgemental), tahmin yöntemleriyle hesaplanan yanlışlıklar (projected) seklinde üç başlıkta tanımlamıştır.
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olup incelemeye konu örnek tutarı 30.000 TL olarak belirlenmiştir. İncelemede denetçi 500 TL lik bir işlem hatası tespit etmiştir. Denetçi toplam
300.000 Liralık alacakların sadece 30.000 TL lik kısmını incelemiş ve bu
kısımda 500 TL hata bulmuştur. Alacakların tümünü incelemiş olsaydı aşağıda hesaplandığı şekilde bu hata tutarı muhtemelen 5.000 TL olacaktı.
(500/30.000) x 300.000= 5.000 TL
Örneklemede hata payı %50 varsayıldığından bu hesapta toplam muhtemel yanlışlık tutarı 5.000 +2.500= 7.500 TL dir.
Stoklar: Denetçi stoklar kalemini de örnekleme yaparak denetlemiştir.
400.000 TL lik stok kaleminin içinden incelenen örnek tutarı 40.000 TL
dir. Denetçi bu incelemelerde 2.500 TL lik bir yanlışlık tespit etmiştir. Dolayısıyla hesaplamalar yukarıda alacaklar ile ilgili yaptığımız açıklamalar
çerçevesinde aşağıdaki gibidir.
(2.500/40.000)x400.000= 25.000
25.000 +12.500=37.500
Maddi duran varlıklar: 290.000 TL lik maddi duran varlık kaleminin
29.000 TL lik kısmı örnekleme yöntemiyle incelenmiş ve denetçi bu incelemelerde 300 TL hata bulmuştur. Buna göre;
(300/29.000) x290.000=3.000
3000+1.500=4.500
Ticari Borçlar: Denetçi toplam 380.000 TL lik borçların 38.000 TL
lik kısmını örnekleme yöntemiyle incelemiş ve incelemelerde 600 TL hata
bulmuştur. Buna göre;
(600/38.000)x380.000=6.000 TL
6.000+3.000=9.000 TL
Diğer borçlar: Denetçi diğer borçları tümüyle incelemiş ve bu hesapta
200 TL lik bir bordro hatası tespit etmiştir. Bu hata denetçi için bilinen bir
hatadır.
Sermaye hesabi: Denetçi bu hesap kalemindeki işlemleri tümüyle incelemiş olup önemli bir yanlışlık tespit etmemiştir.
Dağıtılmamış Karlar: Denetçi bu hesabi tümüyle incelemiş ve incelemelerde 700 TL lik bir işlem hatası tespit etmiştir.
Örneğimizde denetçinin denetim suresince tespit ettiği hataların birleştirilmiş tutarı olan 61.400 TL başlangıçta planlanan önemlilik tutarı olan
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50.000 TL dan büyük çıkmıştır. Tablo 5 den de görüleceği üzere stoklarda
öngörülen yanlışlık tutarı 37.500 TL, başlangıçta planlanmış olan 20.000
TL lik kabul edilebilir yanlışlık tutarının üstünde çıkmıştır. Bu sonuca
göre denetçinin stoklar konusunda makul bir güvence oluşturabilmesi için
ilave denetim teknikleri uygulaması gerekir.
TABLO 5: Önemli Yanlışlık Tutarının Hesaplanmasına İlişkin
Çalışma Kağıdı
31.12.2011 TARİHLİ
BİLANÇO
(1000 TL)
Kasa- Banka

Kabul
edilebilir
yanlışlık

10.000

Tahmin Edilen Yanlışlık Tutarı
Örnekleme Toplam
Hatası

0

5.000

2.500

-

2.000

20.000

25.000

12.500

37.500

9.000

3.000

1.500

4.500

380.000

10.000

6.000

3.000

9.000

20.000

250

200

-

200

100.000

750

700

-

700

Ticari Alacaklar
(Örnekleme)

300.000

10.000

400.000

Maddi Duraran
Varlıklar
(Örnekleme)

290.000

Stoklar
(Ornekleme)

Toplam Varlıklar
Ticari Borçlar
(Örnekleme)
Diğer Borçlar
Sermaye

Dağıtılmamış
Karlar
Kaynaklar

(%50)

1.000.000

500.000

1.000.000

Başlangıçta planlanan önemlilik
tutarı

0

50.000

2.000

-

-

7.500

-

61.400
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III.SONUÇ

Bu makale kapsamında buraya kadar verdiğimiz bilgilerle denetçinin
uygulayacağı denetim tekniklerinin yapısını, kapsamını, zamanlamasını
belirlerken ve yanlışlıkların etkisini değerlendirirken dikkate alması
gereken önemlilik tutarını nasıl hesaplayabileceğini örneklerle açıklamış
bulunuyoruz. Denetçinin denetim surecinde tespit ettiği ve bu çalışma
kapsamında sinirli olarak değindiğimiz ISA 450 ve diğer ilgili standartları
esas alarak etkisini değerlendirdiği önemli yanlışlıkların denetlenen
(müşteri) isletme tarafından düzeltilmesi gerekir. Aksi takdirde denetçi finansal tablolarda sunulan bilgilerin gerçeğe uygun olmadığını ifade eden
raporla görüsünü bildirecektir. Denetçi bu görüsünü belirlemiş olduğu
kabul edilebilir önemlilik düzeyine dayandırmalıdır.
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STOKLARDA DEĞERLEME:
UFRS/TFRS VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN
VALUATION OF INVENTORY:
FROM THE PERSPECTIVE OF IFRS/TFRS AND TAX LEGISLATION
Arş. Gör. Dr. Oğuzhan BAHADIR*
Öz
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte tüm işletmeler için Uluslar arası/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (UFRS/
TFRS) zorunlu hale gelecektir. UFRS/TFRS kapsamında varlıkların, borçların, gelirlerin ve giderlerin muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolarda
raporlanması vergi mevzuatına göre farklılık göstermektedir. Stok maliyetinin hesaplanması ve stokların dönemsonunda değerlemesine ilişkin
işlemler de iki sistem arasındaki önemli farklılıklardan biridir. Bu çalışma örnek uygulamalarla birlikte UFRS/TFRS’de stokların elde edilmesi
ve dönemsonunda değerlemesine ilişkin işlemleri ve muhasebe kayıtlarını
açıklamaktadır.
Anahtar Sözcükler: UFRS/TFRS, stok maliyeti, stok maliyetini hesaplama teknikleri, net gerçekleşebilir değer
Abstract
With the enactment of the new Turkish Commercial Code, International/TurkishFinancial Reporting Standards (IFRS/TFRS) will become mandatory for all firms. Under IFRS/TFRS, accounting for assets, liabilities,
revenues and expenses and reporting of these items in financial statements
differ from rules of tax legislation. Calculation of the cost of inventory
and transactions regarding the valuation of inventory in the period end is
one of the important differences between IFRS/TFRS and tax legislation.
This study examines acquisition and valuation of inventories and explains
accounting records of these transactions with examples.
Key Words: IFRS/TFRS, cost of inventory, cost calculation techniques, net realizable value
*
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1. GİRİŞ
Geleneksel tarihi maliyet yaklaşımı kapsamında stoklar, tüm diğer varlıklar gibi başlangıçta orijinal maliyetleri ile kaydedilir. Orijinal maliyet;
varlığın satın alınmasına ya da üretilmesine ilişkin katlanılan maliyetlerin
tamamı olarak tanımlanabilir. Tarihi maliyet yaklaşımında, gelecekle ilgili
çeşitli karar alan yöneticilerin bu kararlarını almadan önce geçmiş performansı değerlendirmelerinin uygun olacağı ve ayrıca olası veriler yerine
gerçekleşmiş verilerin finansal tablolarda raporlanmasının daha güvenilir
ve doğru finansal bilginin sunumunu sağlayacağına inanılmaktadır (Kam,
1990, 164). Ancak, stokların değeri orijinal maliyetlerinin altına düşerse
stokların orijinal maliyetle raporlanması uygulamasına son verilir. Stokların değerinin orijinal maliyetin altına düşmesinin nedeni stokların eskimesi, hasar görmesi ya da bir doğal afet sonucunda stokların bozulması
olabilir. Eğer bu faktörlerden herhangi biri gerçekleşirse, varlığın gelecekte yaratacağı nakit akışları orijinal maliyetinden daha büyük olmayacağı
için genel bir kural olarak tarihi maliyet düzeltilir. Bu şekilde değeri düşen
stoklar satın alma ya da elde etme maliyeti yerine; “maliyet ya da piyasa
değerinden düşük olan” bedel ile bilançoya yansıtılır (Davis, 1986, 381).
Stokların değeri orijinal maliyetin altına düştüğünde, tarihi maliyetten
sapılmasının iki önemli nedeni vardır. Birincisi, finansal tabloları okuyan
yatırımcıların ve kredi verenlerin, dönen varlıkların en azından finansal
durum tablosunda (bilançoda) raporlanan değerleri üzerinden nakde dönüşeceğini varsaymalarıdır (Graham, 1986, 752). Söz gelimi stokların finansal durum tablosunda raporlanan değeri 200.000 TL ise, yatırımcılar ve
kredi verenler işletmenin stoklarını 200.000 TL civarında bir tutar üzerinden satabileceklerini ve nakde dönüştürebileceklerini varsayarak likidite
analizlerinde bu tutarı kullanırlar. İkinci neden ise, eşleştirme ilkesi kapsamında varlıktan gelecekte elde edilecek faydada azalma olması halinde,
söz konusu zararın varlığın satıldığı dönem yerine zararın gerçekleştiği
dönemin hasılatından indirilmesinin zorunlu olmasıdır. Ayrıca, “maliyet
ya da piyasa değerinden düşük olanı” ile finansal durum tablosunda raporlama yaklaşımı stok değerlemesinde ihtiyatlı davranıldığını gösterir. Her
ne kadar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları/Türkiye Finansal
Raporlama Standartları (UFRS/TFRS) ve Genel Kabul Görmüş Amerikan
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Muhasebe İlkeleri (US GAAP) gibi çağdaş muhasebe sistemlerinde işletmenin gerçek durumunu finansal bilgi kullanıcılarına daha doğru şekilde
göstereceği düşüncesi ile varlıkların gerçeğe uygun değerleriyle finansal
durum tablosuna yansıtılmaları genel ilke olarak benimsense de, stoklar
için ihtiyatlılık yaklaşımı korunarak stokların maliyet bedellerinin üzerinde raporlanmasının önüne geçilmiştir (Shanklin ve diğerleri, 2011, 24). İhtiyatlılık yaklaşımı, stokların değerinde bir azalış olduğuna dair bir şüphe
oluştuğunda stokların değerini yükseltmek yerine düşürmenin daha doğru
olduğunu savunur.
Maliyet; gerçek parti maliyet yöntemi, FIFO (İlk giren ilk çıkar) yöntemi, LIFO (Son giren ilk çıkar) yöntemi, hareketli ağırlıklı ortalama maliyet
yöntemi ya da dönemsonu ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi gibi tarihi
maliyet ilkesi yöntemlerinden biri kullanılarak hesaplanır. US GAAP tüm
bu yöntemlerin kullanılmasına izin vermesine rağmen UFRS/TFRS, LIFO
haricindeki diğer yöntemlerin kullanılabileceğini ancak bu yöntemlerden
işletmenin iş akışını en iyi yansıtan yöntemin seçilmesi gerektiğini belirtmektedir (Kerr ve diğerleri, 2009, 3).
Diğer taraftan dönemsonunda stokların değerlemesi esnasında “maliyet ya da piyasa değerinden düşük olanı” ile değerleme ilkesi uygulanırken piyasa değeri olarak; net gerçekleşebilir değerin mi yoksa yerine
koyma maliyetinin mi dikkate alınması gerektiği muhasebe literatüründe
tartışılmaktadır. Net gerçekleşebilir değer; işin olağan akışı içinde stokların beklenen satış fiyatından tahmini tamamlama ve satışı gerçekleştirme
maliyetleri düşülerek elde edilen tutardır (UMS/TMS 2, paragraf 6). Yani
net gerçekleşebilir değer bir anlamda stokların elden çıkarılmasında elde
edilecek tutar olarak algılanabilir. UFRS/TFRS’de piyasa değeri net gerçekleşebilir değer; diğer bir deyişle elden çıkarma değeri olarak ele alınmış
ve geleneksel “maliyet ya da piyasa değerinden düşük olanı” ile değerleme
ilkesi değiştirilerek “maliyet ya da net gerçekleşebilir değerden küçük olanı” ile değerleme ilkesi haline getirilmiştir. US GAAP’te ise piyasa değerinin göstergesinin yerine koyma maliyeti olduğu kabul edilir (Williams ve
diğerleri, 2008, 358). Yerine koyma maliyeti, işletmenin mevcut stoklarını
yerine koymak için şu anda ödemek zorunda olacağı miktarı ifade eder
(Stanko ve Zeller, 2010, s. 34).
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Net gerçekleşebilir değer (elden çıkarma değeri) ve yerine koyma maliyeti kavramlarının farklı olması, “maliyet ya da piyasa değerinden düşük
olanı” ile değerleme ilkesinde gerekli olan piyasa değerinin belirlenmesinde farklılık olabileceğini gösterir. Örneğin, perakende satış yapan bir
işletmenin elindeki malların birimini 10 TL’den satmayı planladığını, ancak işletmenin tedarikçisinin söz konusu malın liste fiyatını 5 TL’ye düşürdüğünü varsayalım. Bu durumda, işletmenin cari piyasa koşullarında yeni
mallar alabilmek için katlanacağı maliyet; yani yerine koyma maliyeti 5
TL olacaktır. Satış maliyetinin olmayacağı varsayımı altında elden çıkarma
değeri; yani net gerçekleşebilir değer ise 10 TL olacaktır. Eğer bir birim
malın işletmeye maliyeti 8 TL ise, piyasa değeri olarak yerine koyma maliyetinin alınması durumunda 3 TL (8-5 = 3 TL) değer düşüklüğü karşılığı
kaydedilerek stok finansal durum tablosunda 5 TL üzerinden raporlanacaktır. Piyasa değeri olarak net gerçekleşebilir değerin alınması durumunda ise, piyasa değeri maliyetin üzerinde olacağı için herhangi bir değer
düşüklüğü kaydedilmeyerek stok finansal durum tablosunda maliyet bedeli
olan 8 TL üzerinden raporlanacaktır. Görüldüğü gibi, stokların “maliyet
ya da piyasa değerinden düşük olanı” ile raporlanması ilkesi uygulanırken
piyasa değeri olarak yerine koyma maliyetinin mi yoksa net gerçekleşebilir
değerin mi dikkate alınacağı stokların finansal durum tablosundaki görünümünü ve yapılacak muhasebe kayıtlarını etkilemektedir.
2. UFRS/TFRS AÇISINDAN STOKLARDA DEĞERLEME
UFRS/TFRS kapsamında stoklar “maliyet ya da net gerçekleşebilir değerden düşük olanı” ile değerlenir. Bu değerleme ilkesi ile stokları değerlemek için aşağıdaki adımların uygulanması gerekir (Warren ve diğerleri,
2009, 278):
i) Stok maliyetini hesaplama tekniklerinin (tarihi maliyet akış yöntemlerinin) kullanılarak stok maliyetinin hesaplanması
ii) Net gerçekleşebilir değerin belirlenmesi
iii) Stok maliyetinin net gerçekleşebilir değer ile karşılaştırılması
iv) Stokların finansal durum tablosunda maliyet ya da net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile raporlanması
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Şekil 1: UFRS/TFRS Kapsamında Stoklarda Değerlemenin Uygulama
Adımları

2.1. Stok Maliyetinin Hesaplanması
Stokların maliyeti; tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi icin katlanılan diğer maliyetleri içerir (UMS/TMS 2, paragraf 10). UFRS/TFRS’de
yapılan bu tanım genel bir tanım olmakla birlikte ticaret işletmelerinin taşıdıkları ticari mal stoklarının maliyetinin satın alma fiyatı ve ticari malların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetlerden oluşacağı; üretim işletmelerinin taşıdıkları mamul stoklarının
maliyetinin ise satın alma fiyatı (hammadde maliyeti için) ve dönüştürme
maliyetinden (direkt işçilik giderleri ve genel üretim giderleri) oluşacağı
açıktır.
2.1.1. Ticaret İşletmelerinde Stok Maliyeti
Satın alma maliyeti; satın alma fiyatı, ithalat vergileri ve diğer vergiler
(firma tarafından vergi idaresinden iade alınabilecekler haric) ve nakliye,
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yükleme boşaltma maliyetleri ile mamul, malzeme ve hizmetlerin elde
edilmesiyle doğrudan bağlantısı kurulabilen diğer maliyetleri içerir. Ticari
iskontolar ve benzeri diğer indirimler, satın alma maliyetinin belirlenmesinde indirim konusu yapılır (UMS/TMS 2, paragraf 11).
Satın alma maliyetinin belirlenmesinde önemli konulardan biri de vadeli
alımlardır. Vadeli olarak satın alınan stoklar için (normal vade koşulları dışında), ödenecek tutar ile peşin alış fiyatı arasındaki fark finansman unsuru olarak
değerlendirilir ve stok maliyetine dahil edilmeyerek tahakkuk esasına uygun
olarak ilgili olduğu dönemde faiz gideri olarak muhasebeleştirilir (UMS/TMS
2, paragraf 18). UFRS/TFRS’deki bu uygulamanın amacın satın alma anlaşmasındaki zımni faiz maliyetinin stok maliyetine dahil edilerek stokların olduğundan daha yüksek değerlenmesini engellemektir.
Ticaret işletmelerinde stoklar elde edildiklerinde yukarıda açıklandığı
gibi muhasebeleştirilir. Stoklar satıldıkça; yani hasılat elde edildikçe geleneksel eşleştirme ilkesi kapsamında satılan stokların maliyetinin gelir
tablosuna aktarılarak gidere dönüştürülmesi; ayrıca dönem sonu itibariyle işletmenin deposunda kalan mevcut stokların maliyetinin belirlenmesi
gerekir (Williams ve diğerleri, 2008, 359). Diğer bir deyişle, bu aşamada
daha önce maliyet bedeliyle kaydedilmiş olan stokların ne kadarlık kısmının gidere dönüştüğü; ne kadarlık kısmının işletmenin elinde bulunduğu
belirlenir. UFRS/TFRS; normal şartlarda birbirleri ile ikame edilemeyen
stok kalemlerine ilişkin gidere dönüşecek maliyetin ve işletmenin elinde
kalan stok maliyetinin belirlenmesinde, her bir varlığa ilişkin özel maliyetin dikkate alınmasını benimsemiştir (UMS/TMS 2, paragraf 23). Ancak,
gerçek parti maliyet yöntemi olarak anılan bu yöntemin genellikle birbirleri ile ikame edilebilen büyük miktardaki kalemlerden oluşan stoklar
için uygun bir maliyet hesaplama yontemi olmadığı açıktır (Williams ve
diğerleri, 2008, 353). Bu durumlarda, stokların maliyeti, FIFO (ilk giren
ilk çıkar) veya işletmenin iş akışına bağlı olarak ağırlıklı ortalama maliyet yöntemlerinden biri (hareketli ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi ya
da dönemsonu ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi) uygulanarak belirlenir
(UMS/TMS 2, paragraf 25). İşletmelerin söz konusu yöntemlerden fiili iş
akışlarına en uygun yöntemi benimsemeleri gerekir. Örneğin, bozulabilir
malların ya da modaya duyarlı malların ticaretini ya da üretimini yaptıkları
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için stoklarındaki en eski malları satmaya çalışan işletmelerde, fiili iş akışını en iyi yansıtan yöntem FIFO’dur (Jermakowicz ve Epstein, 2011, 44).
İşletmelerin benzer özelliklere ve benzer kullanıma sahip tüm stoklar için
aynı maliyet hesaplama yöntemini kullanmaları zorunludur (UMS/TMS 2,
paragraf 25).
Örnek (Ticaret İşletmelerinde Stok Maliyetinin Belirlenmesi):
Dizüstü bilgisayar alım satımı yapan A Ticaret İşletmesinin Ocak 2012
dönemi alımlarına ve satışlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. İşletme
stok maliyetinin hesaplanmasında “dönemsonu ağırlıklı ortalama maliyet
yöntemi”ni kullanmaktadır (KDV ihmal edilmiştir).
1 Ocak 2012: Dönembaşı stok; 100 adet, birim maliyet 1.250 TL
5 Ocak 2012: 200 adet mal birim fiyat 1.200 TL’den alınmış; ödeme
peşin yapılmıştır. Ayrıca malın işletmeye getirilmesiyle ilgili bir nakliye
firmasına 5.000 TL ödenmiştir.
12 Ocak 2012: Peşin fiyatı 1.200 TL olan 150 adet mal birim fiyat 1.300
TL’den 2 ay vadeli olarak alınmıştır.
20 Ocak 2012: Satıcısı, A İşletmesine 10.000 TL iskonto yaptığını bildirmiş ve iskonto tutarını işletmenin bankadaki mevduat hesabına havale
etmiştir.
25 Ocak 2012: 200 adet mal 1.100 TL fiyatla peşin olarak satılmıştır.
5 Ocak 2012 tarihinde:
Satın alma maliyeti		
240.000 (200 x 1.200 = 240.000 TL)
Nakliye maliyeti		
5.000
Stok maliyeti		
245.000 TL olarak hesaplanır ve 5 Ocak
2012 tarihinde yapılan kayıtla, stoklar 245.000 TL’lik maliyet bedeli üzerinden muhasebeleştirilir.

Borç
… Ticari Mallar (Bil-Aktif)
- Satın alma fiyatı
- Nakliye
… Bankalar (Bil-Aktif)

240.000
5.000

Alacak

245.000

245.000
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12 Ocak 2012 tarihinde:
Vadeli tutar			
195.000 (150 x 1.300 = 195.000 TL)
Peşin alış tutarı		
180.000 (150 x 1.200 = 180.000 TL)
Finansman unsuru		
15.000 TL
Vadeli alım yapıldığında stoklar peşin alış fiyatı üzerinden kaydedilir.
Böylelikle, alış işlemindeki zımni faiz gideri (vade farkı gideri) stok maliyetine dahil edilmemiş olur. 15.000 TL’lik faiz gideri, finansmanın sağlandığı 2 ay boyunca dönemsellik ilkesine uygun olarak gelir tablosuna
gider olarak aktarılmalıdır. Bunun için satın alma esnasında yapılacak muhasebe kaydında faiz giderinin “Ertelenmiş Faiz Giderleri” veya “Borçlar
Reeskontu” adı altındaki pasif düzenleyici bir aktif hesaba kaydedilmesi; dönemsonlarında o döneme ilişkin faiz giderinin (vade farkı gideri) bu
hesaptan alınıp gelir tablosunda açılacak “Vade Farkı Giderleri” hesabına
aktarılması uygun olur (Akdoğan ve Sevilengül, 2007, 176).

Borç

Alacak

… Ticari Mallar (Bil-Aktif)
180.000
… Ertelenmiş Faiz Giderleri (-) (Bil-Pasif 15.000
… Satıcılar (Bil-Pasif)

195.000

20 Ocak 2012 tarihinde:
Alış iskontoları, stok maliyetinden düşülür.

Borç
… Bankalar (Bil-Aktif)

Alacak

10.000

… Ticari Mallar (Bil-Aktif)

10.000

25 Ocak 2012 tarihinde:
Satış hasılatı: 200 x 1.100 = 220.000 TL

Borç
… Bankalar (Bil-Aktif)
… Yurtiçi Satışlar (GT-Gelir)
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31 Ocak 2012 tarihinde:
Dönemsonunda, dönem içinde satılarak gidere dönüşen stok maliyeti
ve işletmenin elinde kalan stokların maliyeti “dönemsonu ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi” uygulanarak şu şekilde hesaplanır:
Dönembaşı stok			
125.000 (100 adet x 1.250 TL)
5 Ocak tarihli alım			
245.000 (200 adet)
12 Ocak tarihli alım			
180.000 (150 adet)
20 Ocak tarihli iskonto (-)		
(10.000)
Toplam maliyet			
540.000 TL
Birim maliyet			
1.200 TL (540.000 / 450 = 1.200 TL)
Gidere dönüşen stok maliyeti		
240.000 TL (200 x 1.200 = 240.000 TL)
İşletmenin elinde kalan stok maliyeti 300.000 TL (250 x 1.200 = 300.000 TL)

Borç

Alacak

… Satılan Ticari Mallar Maliyeti (GT-Gider) 240.000
… Ticari Mallar (Bil-Aktif)

240.000

2.1.2. Üretim İşletmelerinde Stok Maliyeti
Üretim işletmelerinde stokların maliyeti; tüm satın alma maliyetlerini,
dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi icin katlanılan diğer maliyetleri içerir (UMS/TMS 2, paragraf 10).
Burada satın alma maliyeti ile kastedilen üretimde kullanılan hammadde
maliyetidir. Hammaddeler satın alındıklarında ticari mal stoklarında olduğu gibi maliyet bedeli ile kaydedilirler. İşletmenin üretimde kullandığı
hammaddenin maliyeti ve dönem sonu itibariyle elinde kalan hammaddenin maliyeti ise stok maliyetini hesaplama formüllerinden biri (FIFOhareketli ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi-dönemsonu ağırlıklı ortalama
maliyet yöntemi) kullanılarak hesaplanır.
Dönüştürme maliyetleri; direkt işçilik giderleri ve ilk madde ve malzemenin mamule dönüştürülmesinde katlanılan sabit ve değişken genel üretim giderlerinden sistematik bir sekilde dağıtılan tutarlardır (UMS/TMS
2, paragraf 12). Ancak, sabit genel uretim maliyetleri planlanan bakımOCAK - ŞUBAT 2012
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onarım çalışmalarından kaynaklanacak kapasite düşüklüğünün dikkate
alındığı normal kapasite kullanımına göre dönüştürme maliyetlerine dahil
edilir (UMS/TMS 2, paragraf 13). Üretimin düşük seviyede gerçekleştiği
dönemlerde, normal kapasiteye düşmediği için dönüştürme maliyetine dağıtılmayan sabit genel üretim maliyetleri ise gider kaydedilerek dönemin
kar veya zararından düşülür (Epstein ve Jermakowicz, 2007, 183).
Örnek (Üretim İşletmelerinde Stok Maliyetinin Belirlenmesi): A
Sanayi İşletmesi Ocak 2012 döneminde 150.000 birim mamul üretmiş;
400.000 TL direkt ilk madde ve malzeme maliyetine, 300.000 TL direkt işçilik maliyetine, 150.000 TL değişken genel üretim maliyetine ve 500.000
TL sabit genel üretim maliyetine katlanmıştır. İşletme normal kapasitede
faaliyet gösterdiğinde 200.000 birim mamul üretmektedir.
Normal üretim kapasitesine bağlı dağıtım katsayısı = Sabit genel üretim
maliyeti / Normal üretim kapasitesi = 500.000 TL / 200.000 birim = 2,5
TL/birim
Bir birim mamule dağıtılacak sabit genel üretim maliyeti 2,5 TL’dir.
Mamullere dağıtılacak toplam sabit genel üretim maliyeti = Normal üretim kapasitesine bağlı dağıtım katsayısı x Üretim miktarı = 2,5 x 150.000
= 375.000 TL
Üretim maliyetleri yarı mamullere yüklenirken, mamullere dağıtılmayan 125.000 TL’lik sabit genel üretim gideri (500.000 – 375.000 = 125.000
TL) bir dönem gideri hesabına aktarılarak dönemin kar veya zararından
indirilir.
DİMM maliyeti			400.000
D. İşçilik maliyeti			
300.000
Değişken genel üretim maliyeti
150.000
Sabit genel üretim maliyeti		
375.000
Üretim maliyeti 			
1.225.000 TL
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Borç
… Yarı Mamuller Üretim (Bil-Aktif)
… Dağıtılmayan Gen.Üretim Mal. (GT-Gider)
- Normal kapasiteye düşmeyen sabit
genel üretim maliyeti
… DİMM Giderleri Yansıtma
… D. İşçilik Giderleri Yansıtma
… Genel Üretim Giderleri Yansıtma

Alacak

1.225.000
125.000
400.000
300.000
650.000

2.2. Net Gerçekleşebilir Değerin Belirlenmesi
UFRS/TFRS net gerçekleşebilir değeri; bir isletmenin, işin normal
akışı içinde, stokların satılmasından elde etmeyi beklediği net tutar olarak tanımlamaktadır (UMS/TMS 2, paragraf 7). Bu tanımdan yola çıkarak
net gerçekleşebilir değerin tahmini satış giderinin tahmini satış fiyatından
düşülmesiyle ulaşılan tutar olduğunu söylemek mümkündür. Bu durumda,
satış fiyatının nasıl tahmin edileceği önem kazanmaktadır. UFRS/TFRS
bu konuda “…. satış fiyatının tahmini, hesaplama anında mevcut guvenilir
kanıtlara göre stokların satılması durumunda elde edilmesi beklenen satış
tutarları esas alınarak yapılır” diyerek satış fiyatının tahmin edilmesinde
cari satış fiyatlarının kullanılmasına işaret etmektedir (UMS/TMS 2, paragraf 30).
Örnek (Net Gerçekleşebilir Değerin Belirlenmesi): Yukarıdaki örnekte stok maliyetinin nasıl hesaplanacağı açıklanan A Ticaret İşletmesi
dönem sonu itibariyle elinde kalan 250 adet stokun net gerçekleşebilir değerini belirlerken, tahmini satış fiyatı olarak 25 Ocak 2012 tarihinde gerçekleşen satıştaki fiyatı esas alabilir. Ayrıca işletmenin bu tarihte, stoklarını satabilmek için adet başına 30 TL nakliye giderine katlanacağını tahmin
ettiğini varsayarsak net gerçekleşebilir değer şu şekilde belirlenir:
Tahmini satış tutarı			
275.000 (250 adet x 1.100 TL)
Tahmini satış gideri (-)		
(7.500) (250 adet x 30 TL)
Net gerçekleşebilir değer		
267.500 TL
Birim net gerçekleşebilir değer
1.070 TL (267.500 / 250 = 1.070 TL)
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2.3. Stok Maliyeti ve Net Gerçekleşebilir Değerin Karşılaştırılarak
Stokların Finansal Durum Tablosunda Raporlanması
Daha önce de belirtildiği gibi, işletmenin elindeki stoklar maliyet ya
da net gerçekleşebilir değerden küçük olanı ile değerlenerek finansal durum tablosunda raporlanır. Eğer net gerçekleşebilir değer, stok maliyetinden düşükse stokları net gerçekleşebilir değerine indirgemek için değer
düşüklüğü karşılığı ayrılmalıdır. Tersi durumda ise, yani net gerçekleşebilir değer stok maliyetinin üzerinde ise herhangi bir işlem yapmayarak
stokların zaten kayıtlı olan maliyet bedelleri ile finansal durum tablosuna
yansıtılmaları sağlanır.
Örnek (Stokların Finansal Durum Tablosunda Raporlanması): A
Ticaret İşletmesinin dönemsonu itibariyle elindeki stoklarının maliyeti
300.000 TL; net gerçekleşebilir değeri 267.500 TL olduğuna göre stoklar
finansal durum tablosunda 267.500 TL olarak raporlanmalıdır. Bunun için
zaten 300.000 TL olarak kayıtlarda olan stoklar için aşağıdaki muhasebe
kaydıyla 32.500 TL değer düşüklüğü karşılığı ayrılır ve stoklar net gerçekleşebilir değerine; yani 267.500 TL’ye indirgenir.

Borç
… Stok Değer Düşüklüğü Karşılık
Giderleri (GT-Gider)
… Stok Değer Düşüklüğü
Karşılığı (-) (Bil-Aktif düz)

Alacak

32.500
32.500

Stokları net gerçekleşebilir değerine indirgeyen stok değer düşüklüğü
karşılık tutarlarının indirgemenin oluştuğu dönemde stok maliyetini artıracak şekilde gider olarak muhasebeleştirilmesi gerekir (UMS/TMS 2,
paragraf 34). Bu nedenle, yukarıdaki muhasebe kaydında yer alan “Stok
Değer Düşüklüğü Karşılık Giderleri” hesabı satışların maliyeti grubu içerisinde yer almalıdır. Ayrıca, bir taraftan gider olarak kaydedilen değer düşüklüğü karşılığının diğer taraftan aktif düzenleyici pasif hesap olan“Stok
Değer Düşüklüğü Karşılığı” hesabına da kaydedilmesi gerekir. Böylelikle
stoklar finansal durum tablosunda 267.500 TL olan net gerçekleşebilir değer üzerinden raporlanmış olur:
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Ticari Mallar			300.000
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) (32.500)
Stoklar (net gerçekleşebilir değer) 267.500 TL (finansal durum tablosuna yansıtılacak tutar)
Diğer taraftan net gerçekleşebilir değeri üzerinden finansal tablolarda
izlenen stok kalemlerinin, izleyen finansal tablo döneminde işletme bünyesinde bulunması halinde net gerçekleşebilir değer gözden geçirilir ve
net gerçekleşebilir değerde artış olması halinde stokların değeri artırılır
(Christie ve diğerleri, 2010, 31). Diğer bir deyişle, daha önce stokların net
gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini
kaybetmesi veya ekonomik koşulların değişmesi sonucunda net gerçekleşebilir değerde artış olursa, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir
(UMS/TMS 2, paragraf 33). Böylece stoklar finansal durum tablosunda,
maliyet ve revize edilen net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile raporlanmış olur. Burada hemen belirtmek gerekir ki; UFRS/TFRS’nin net gerçekleşebilir değerdeki artış nedeniyle daha önce ayrılan değer düşüklüklerinin iptal edilmesine izin vermesi muhasebe literatüründe tartışılmaktadır.
Örneğin US GAAP’de değer düşüklüğü karşılıkları kalıcı olarak değerlendirilmekte ve sonraki dönemlerde stokların değerinde artış olsa bile değer
düşüklüğü karşılıkları iptal edilmemektedir (Tribunella, 2009, 33).
Örnek (Net Gerçekleşebilir Değerde Artış Olması): A İşletmesinin
önceki dönemde finansal durum tablosunda 267.500 TL olarak raporladığı
300.000 TL maliyet bedelli ticari mallarını bu dönemde satmadığı varsayılırsa net gerçekleşebilir değerin yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bu
dönemde hiç satış yapılmamasına rağmen A İşletmesi piyasadaki artan satış fiyatları dolayısıyla, tahmini satış fiyatını 1.150 TL olarak revize etmiş
ve adet başına 30 TL nakliye giderine katlanacağını tahmin etmiştir.
Tahmini satış tutarı			
287.500 (250 adet x 1.150 TL)
Tahmini satış gideri (-)		
(7.500) (250 adet x 30 TL)
Net gerçekleşebilir değer		
280.000 TL
Stokların kayıtlı değeri		
(267.500)
İptal edilen değer düşüklüğü		
12.500 TL
UFRS/TFRS, net gerçekleşebilir değerin artışından dolayı iptal edilen
stok değer düşüklüğü karşılık tutarının, iptalin gerçekleştiği dönemin taOCAK - ŞUBAT 2012
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hakkuk eden satış maliyetini azaltacak şekilde muhasebeleştirilmesini zorunlu kılmaktadır (UMS/TMS 2, paragraf 34). Bu durumda A İşletmesi
12.500 TL’lik iptal edilen değer düşüklüğünü satış maliyetini azaltacak
şekilde gelir olarak kaydetmelidir.

Borç
… Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
(Bil-Aktif düz)
… Stok Değer Düşüklüğü
Karşılık İptalleri (GT-Gelir)

Alacak

12.500
12.500

Böylelikle stoklar finansal durum tablosunda 280.000 TL olan net gerçekleşebilir değer üzerinden raporlanmış olur:
Ticari Mallar			300.000
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) (20.000)
Stoklar (net gerçekleşebilir değer) 280.000 TL (finansal durum tablosuna yansıtılacak tutar)
3. VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN STOKLARDA DEĞERLEME
Vergi mevzuatına göre, stoklar maliyet bedeliyle değerlenir (VUK,
madde 274). Maliyet bedeli; iktisadi bir kıymetin elde edilmesi veya değerinin artırılması amacıyla yapılan ödemelerle bunlara ilişkin diğer giderlerin toplamını ifade eder. (VUK, madde 262). Üretilen mamul veya yarı
mamul stoklarının maliyeti ise aşağıdaki unsurlardan oluşur (VUK, madde
275):
• Mamulün oluşturulmasında sarf edilen ham maddelerin bedeli;
• Mamule isabet eden işçilik;
• Genel üretim giderlerinden mamule düşen pay;
• Genel yönetim giderlerinden mamule düşen hisse; (Bu hissenin mamulün maliyetine katılması ihtiyaridir.)
• Ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi zorunlu olan mamullerde ambalaj malzemesinin bedeli.
Diğer taraftan, stokların maliyet bedeline nazaran değereme günündeki
satış bedelleri %10 ve daha fazla düşük bir değer gösterirse, maliyet bedeli
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yerine maliyet bedeli esası hariç emsal bedeli ölçüsü uygulanır ve böylelikle stoklar bilançoda (finansal durum tablosunda) emsal bedel ile raporlanır
(VUK, madde 274). Benzer şekilde, yangın, deprem ve su basması gibi
afetler yüzünden veya bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak
gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış meydana
gelen stoklar da emsal bedeli ile değerlenir (VUK, madde 278).
Emsal bedel; gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru
olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde
emsaline nazaran haiz olacağı değerdir. Emsal bedeli sıra ile ortalama fiyat
esası, maliyet bedeli esası ve takdir esasına göre belirlenir (VUK, madde
267). Ortalama fiyat esasında; aynı cins mallardan sıra ile değerlemenin
yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satış yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan “Ortalama satış fiyatı” ile hesaplanır. Bu esasın
uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal bedeli tayin olunacak her
bir malın miktarına nazaran % 25’ten az olmaması şarttır. Maliyet bedeli
esasında; emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle
emsal bedelini bizzat belli eder. Takdir esasında ise ortalama fiyat esası ve
maliyet esasına göre belli edilemeyen emsal bedelleri ilgililerin müracaatı
üzerine takdir komisyonunca belli edilir (VUK, madde 267).
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile 01.01.2013 tarihinde halka açık olmayan işletmelerde de başlayacak UFRS/TFRS uygulaması diğer bir çok konuda olduğu gibi stokların değerlemesinde de vergi
mevzuatından farklılık göstermektedir. UFRS/TFRS, vadeli alınan stoklarda vade farkının finansman unsuru olarak stok maliyetine dahil edilmeyerek vade farkı gideri olarak muhasebeleştirilmesini gerektirirken, vergi
mevzuatında vadeli alınan stoklar vadeli tutar üzerinden muhasebeleştirilmekte; diğer bir deyişle vade farkı stok maliyetine alınmaktadır. Diğer
tarafan üretim işletmelerinde mamul stoklarının hesaplanması için vergi
mevzuatında tüm üretim giderleri dikkate alınmakta; UFRS/TFRS’de ise
OCAK - ŞUBAT 2012

65

MALİ

ÇÖZÜM

sabit genel üretim giderlerinin yalnızca kullanılan kapasiteye düşen kısmı
mamul stoklarının maliyetine yüklenmektedir. Ayrıca, stokların dönemsonunda finansal durum tablosunda raporlanmaları için gerekli değerleme işlemleri de vergi mevzuatında ve UFRS/TFRS’de farklılık göstermektedir.
Vergi mevzuatına göre stokların maliyet bedeline nazaran değereme günündeki satış bedelleri %10 ve daha fazla düşük bir değer gösterirse, maliyet bedeli yerine emsal bedeli ölçüsü uygulanmakta ve böylelikle stoklar
bilançoda (finansal durum tablosunda) emsal bedel ile raporlanmaktadır.
UFRS/TFRS’de ise dönemsonunda stoklar “maliyet ya da net gerçekleşebilir değerden düşük olanı” ile raporlanmaktadır.
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VERGİ HUKUKUNDA EKONOMİK YAKLAŞIM İLKESİNE
GENEL BAKIŞ
A SURVEY TO ECONOMIC APPROACH PRINCIPLE IN TAX LAW
Dr. Yasemin TAŞKIN*
Öz
Vergi daireleri tarafından vergi kaçırma ve vergiden kaçınma davranışlarının belirlenerek işlem yapılması vergi kanunlarının yorumlanmasına dayanmaktadır. Bu anlamda vergi hukukunda vergi kanunlarının doğru
yorumlanması önemlidir. Kanunların yorumlanmasında bazı yöntemlere
başvurulmakta ve uygulamada deyimsel yorum, tarihi yorum, sistematik
yorum ve amaçsal yorum yöntemleri kullanılmaktadır. Vergi kanunlarının
yorumunun verginin kanuniliği sınırları içinde yapılması gerekmektedir.
Çünkü vergi yükümlülerinin hukuki güvenliğini sınırlandırıcı bir biçimde
genişletici yorum yapılması yasaktır. Bu anlamda vergi hukukunda ekonomik yaklaşım ilkesi, vergi kanunlarının yorumlanmasında yasal ve anayasal sınırları olan önemli bir ilkedir. Ekonomik yaklaşım ilkesine göre yapılacak yorumun da belirlenen bu sınırlar içinde yapılması gerekmektedir.
Bu çalışmada ekonomik yaklaşım ilkesinin vergi hukukundaki önemi
tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Hukuk, vergi hukuku, ekonomik yaklaşım ilkesi,
yorum.
Abstract
Behaviours of tax avoidance and tax evasion are determined and transacted by tax administration bases on interpretation of tax acts. In this sense, interpretation is very important in tax law. The different methods are
applied to interpretation of tax acts. The interpretation methods of tax law
used in practice are historical interpretation, interpretation according to
purpose, systematic interpretation and terminological interpretation. Interpretation of tax laws should be made in tax legality borders. It is pro*
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hibited expanded interpretation restricted to legal security of tax payers.
As such, economic approach principle is fundamental to interpret tax laws.
Economic approach principle has legal and constitutional borders. Interpretation according to economic approach principle should be made in these
borders.
In this study, the importance of economic approach principle in tax law
is discussed.
Key Words: Law, tax law, economic approach principle, interpretation.
GİRİŞ
Vergi kanunlarının anlam bakımından uygulanması vergi kanunlarının
yorumlanmasına dayanmakta olup, yorumlama ise bazı yöntemlere dayanılarak yapılmaktadır. Kullanılan yöntemler arasında kanunun amacına
dayanılarak yorum yapılması amaçsal yorum yöntemi olarak adlandırılmaktadır.
Amaçsal yorum yönteminin özel bir çeşidi olarak kabul edilen ekonomik yaklaşım ilkesi, vergi kanunlarının ekonomik anlam ve içeriğe göre
yorumlanmasında kullanılan bir yorum yöntemidir. Bu yönteme dayanılarak yapılan yorumun da belli sınırlar içinde yapılması ve özellikle verginin
kanuniliği ilkesinin esas alınması önem taşımaktadır.
Bu çalışmada ekonomik yaklaşım ilkesinin vergi hukukuna yansıması;
bahse konu ilkenin vergi kanunlarının yorumlanmasındaki yeri, yasal ve
anayasal sınırları, vergi hukukuna yansıyan özellikleri ve peçeleme işlemleri esas alınarak açıklanacaktır.
I. VERGİ KANUNLARININ YORUMUNDA EKONOMİK
YAKLAŞIM İLKESİ
Vergilendirmede kanuni ya da kanun dışı yollarla vergi ödeme yükümlülüğünü yerine getirmekten kaçınmaya yönelik yapılacak girişimlerin
boşa çıkartılması; vergilendirmede ekonomik boyutun dikkate alınmasını
gerektirmektedir. Vergiyi doğuran olayın tanımlanmasında ekonomik boyutun esas alınması ekonomik yaklaşım ile mümkün olabilmekle birlikte,
bahse konu ilke takdire dayalı olmayan, anayasal ve yasal vergilendirme
ilkeleriyle sınırlanmış bir ilke ve aynı zamanda yorum yöntemidir(Akkaya,
2002, 33).
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Ekonomik yaklaşım ilkesinde işlemlerin gerçek, ekonomik nitelik ve
içeriklerinin dikkate alınarak yapılacak vergilendirmede ekonomik olgunun vergilendirilmesi öngörülmekte ve devletin söz konusu vergilendirmeden ne ölçüde pay almak istediğinin dikkate alınarak vergilendirme yapılması gerekmektedir. Vergi hukukunda ortaya çıkan bu yaklaşım ekonomik
yaklaşım ilkesinin vergi hukukuna yansıması olarak kabul edilmektedir
(Kaneti, 2011, 257).
Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesini engellemek isteyen tarafların yapacakları işlemlere karşı devreye girecek olan ekonomik yaklaşım ilkesi, temel ekonomik olayı özsel yani ekonomik olarak nitelendirilmesini sağlayıp,
vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi sonucunu yaratacaktır. Bu yönüyle ekonomik yaklaşım ilkesi, temel ekonomik olayın biçimsel değerlendirmesini değil, özsel değerlendirmesini yapmaktadır(Güneş, 1984, 21).
Vergi kanunlarının ekonomik gerçeklikler göz önüne alınarak yorumlanmasında öne çıkan ekonomik yaklaşım ilkesi, vergi kanunlarının ekonomik özüne ağırlık verilerek uygulanması anlamını taşımakta ve vergi
hukukunda ispatlama alanında kullanılmaktadır(Kaneti, 1992, 39). Vergi
kanunlarının anlamlandırılması yanında vergiyi doğuran olayın nitelendirilmesinde de ekonomik boyutun esas alınması ekonomik yaklaşım sonucunda mümkün olmaktadır(Akkaya, 2002, 33).
Ekonomik yaklaşım vergi hukukuna “özgü bir yorum metodu olup
hem maddi olayın belirlenmesini hem de hukuk kuralının yorumunu
içeren bir üst kavram…”. olarak kabul edilmektedir. Bu ilke ekonomik
yorum unsuru ile vergi kanunlarının yorumlanmasında, ekonomik irdeleme unsuru ile de vergiyi doğuran olayların belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde kendini göstermektedir(Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2010, 2529. Kaneti, 1992, 40-47).
V.U.K.’un 3. maddesinin B bendi (‘vergilendirmede vergiyi doğuran
olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır’) vergi
kanunlarının yorumlanmasında ve vergiyi doğuran olayların tanımlanmasında ekonomik yaklaşım ilkesine ağırlık vermiştir. Vergi hukukunda delil
serbestliği ilkesi yanında, verginin ekonomik amacının gerçekleştirilmesi
için de ekonomik yaklaşım ilkesi kabul edilmiştir.
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II. EKONOMİK YAKLAŞIM İLKESİNİN YASAL VE ANAYASAL
SINIRLARI
V.U.K.’ un 3. maddesinde ile yapılan düzenleme ile ekonomik yaklaşım ilkesine ağırlık verilmiştir. Ayrıca Anayasanın 73. maddesinde düzenlenmiş bulunan verginin kanuniliği ilkesi gereği vergi, resim, harç vb. mali
yükümlülükler kanunla konulmakta, kaldırılmakta ya da değiştirilmektedir. Bu ilke gereği, vergi hukuku alanında yorum yöntemleri kullanılarak
olaylar değerlendirilirken, kanunun belirttiği sınırların dışına çıkılmaması gerekmektedir. Vergi hukukunda yorum yapılırken kanunilik ilkesinin
sınırları içinde davranılması gerekmekte olup, ekonomik yaklaşım ilkesi
açısından değerlendirme yapılırken de bu duruma dikkat edilmesi gerekmektedir. Ekonomik yaklaşım ilkesi ile kanunilik arasındaki sınırın iyi bir
şekilde belirlenmesi gerekmektedir(Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2010, 30).
Bu anlamda ekonomik yaklaşım ilkesi, anayasal ve yasal vergileme ilkeleriyle sınırlandırılmış bir ilkedir (Akkaya, 2002, 33).
Vergi hukukunda hukuki güvenlik ilkesi ile vergilemede kanunilik
ilkesi kıyas yoluna başvurulmasını engellemekte ve kıyas (Oktar, 2011,
57) yasağı da ekonomik yaklaşım ilkesinin sınırını oluşturmaktadır(Oktar,
2011, 56-58).
III. EKONOMİK YAKLAŞIM İLKESİNİN VERGİ HUKUKUNA
YANSIMASI
Ekonomik yaklaşım ilkesinin vergi hukukundaki işlevi, mali güce göre
vergilendirme ilkesinin özel hukuk biçimleriyle işlemez hale getirilmesini
önleyerek, vergilendirmede eşitliği sağlamaktır. Vergilendirmede ekonomik boyutun dikkate alınarak işlem yapılması, ödeme gücüne sahip herkesin kanunda öngörülen yükümlülüğe katlanmasını, iktisadi gücü olmasına
rağmen çeşitli yollarla bu yükümlülükten kaçınmaya yönelenlerin de bu
girişimlerini engelleyecektir(Akkaya, 2002, 112).
Vergi hukukunda ekonomik yaklaşım ilkesinden kaynaklanan özellikler
şu şekilde açıklanabilmektedir(Kaneti, 1992, 50-52).
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1. Yükümlünün Defter ve Belge Düzenine Uyma Ödevi		
Defter ve belge düzeninin bir gereği olarak, yükümlülerin vergilendirme
ile ilgili işlemlerini belgeye dayandırma ve kayıt düzeni içinde defterlerine
yansıtma ödevi bulunmaktadır.
Yükümlülerin vergi kanunlarında belirtildiği şekilde belge düzenine
uymaması ve kanuna göre tutması gereken defterleri tutmaması, bahse
konu belgelerin yükümlü yararına kanıt olabilme özelliklerinin kaybolmasına neden olmaktadır. Bu durumda vergi, vergi idaresi tarafından re’sen
tarh edilebilmektedir.
Vergi hukukunda yazılı belge esas olup, vergiyi doğuran işlemlerin yazılı olarak belgelendirilmesi öngörülmüştür. Bu durumda, beyanların temel dayanak noktası bu belgeler olmaktadır. Türk vergi sisteminde vergiyi
doğuran olay ve hukuki durumlarda ilgili olan her durumun belgeye bağlanması öngörülmüş olup, bu durum yükümlü açısından vergi idaresine,
ortaklarına, 3. kişilere karşı olayları kanıtlamak, vergi idaresi açısından
vergi kanunlarını etkin biçimde uygulanması açısından önem taşımaktadır
(Seviğ,2004).
2. İktisadi, Ticari Ve Teknik Gereklere Uymayan, Normal Ve Mutat 		
Olmayan Durumlar
Vergi hukukuna egemen olan ekonomik yaklaşım ilkesi doğrultusunda
V.U.K. 3. maddesine göre; Vergilendirmeye dayanak olan olayların iktisadi, ticari, teknik gereklere uygun olarak meydana geldiğini ve hayatın
olağan akışına göre normal ve olağan şekilde ortaya çıktıkları kabul edilmektedir. Olağan akış dışında ispat yükü bunu ileri sürene düşmektedir.
Ayrıca Türk Medeni Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan “taraflardan
her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür” hükmü ile vergi hukukunda da geçerli hüküm olup, hayatın olağan akışına
uygun olmayan durumun iddia olunması halinde bu iddianın ispatı bunu
ileri sürene ait olmaktadır (Oktar, 2002, 61).
Bu konuda verilmiş çeşitli Danıştay kararlarında bu durumu görmek
mümkündür. Örneğin mükellefler tarafından işletmesinde bulunan POS
cihazlarıyla yapılan çekimlerin bazılarının nakit temin etmek amacıyla ya-
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pıldığının iddia edildiği durumda, iddianın doğru olduğunun ispat yükünün
yükümlüye ait olduğu Danıştay tarafından kabul edilmiştir. (Telli, 2010).
IV. PEÇELEME İŞLEMLERİNİN TESPİTİNDE EKONOMİK 		
YAKLAŞIM İLKESİ
Hukuk düzeni içerisinde yükümlü ve sorumluların hukuki ilişkilerini
özgürce düzenleyebilme hakkı bulunmasına rağmen, hukuk düzeninin olanaklarının hukuk düzeniyle çatışır biçimde kullanılması hiçbir hukuk dalında kabul edilmemektedir (Akkaya, 2002, 94-95).
Vergi hukuku alanında da iktisadi sonuçtan vazgeçmek suretiyle vergiden kaçınmak ya da vergi kanunlarınca tanınan olanaklardan yararlanmak
mümkün olabilirken, özel hukuk biçimlerinin vergisel avantajlara ulaşmak, vergi normlarının konuluşundaki amaçları ile bağdaştırılamayacak
biçimde kullanılması tüm vergi sistemleri tarafından reddedilmektedir
(Akkaya, 2002, 95).
Vergi yükümlü ve sorumlularının özel hukuk biçimlerini ve kurumlarını kendi olağan kullanımları dışında kötüyü kullanmaları sonucunda vergi
kaçırma amacına yönelerek, bu amaçla yapılan sözleşmeler peçeleme sözleşmeleri olarak adlandırılmaktadır (Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2010, 26).
Literatürde peçeleme olarak adlandırılan vergiye dolanıma yönelik işlemlerinde vergi kanununun lafzı ile amacı arasındaki görünüşteki farktan yararlanılması ve somut maddi olayın bu fark sonucunda manipüle edilmesi
söz konusu olmaktadır (Akkaya, 2002, 95-96).
Yapılan peçeleme işlemi ile gerçek iktisadi ilişkinin üstü örtülerek
gizlenmeye çalışılmakta, yapılan işlemle vergiyi doğuran olayın gizlenmesi amaçlanmasına rağmen, vergilendirme açısından duruma bakıldığında gizlenen iktisadi sonuçlar dikkate alınmaktadır. Peçeleme sonucuna iktisadi sonuçlar dikkate alınarak ekonomik yaklaşım ilkesi ile
varılmaktadır(Şenyüz, 2008). Yapılan işlemde ekonomik yaklaşım ilkesinin dikkate alınması, amaca göre yorum yapılmasının sonucudur (Kaneti,
2011, 257). Peçeleme işleminde yapılacak vergilendirme, vergi kanunlarının amaca göre uygulanarak, söz konusu kanunu dolanmayı hedefleyen
işlemi kapsamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca iktisadi içerik ve öz de
hukuksal biçime üstün tutulmaktadır (Kaneti, 2011, 263).
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Kanuna karşı hilenin de vergi hukukunda yansıması ya da özel türü olarak kabul edilebilen peçeme işlemleri vergilendirmede mali güç ve eşitlik
ilkeleri açısından sorun oluşturmaktadır. Çünkü yapılacak bu tür işlemlerin
vergi hukuku bakımından geçerli kabul edilmesi, bu işlemleri yapanların
mali gücü olmasına rağmen vergilendirilmemeleri ve sonuç itibariyle aynı
mali güce sahip olan kişilerin farklı vergilendirilmesi sonucunu yaratacaktır (Akkaya, 2002, 96).
Vergilendirmede idare ve vergi yargısı organları tarafından gerçek ekonomik durumun dikkate alınarak peçeleme sonucuna varılması ekonomik
yaklaşım ilkesi ile mümkün olmaktadır. Bu durumda ispat yükü idareye
ait olup, idare bu durumu yemin hariç her türlü delille ispat edebilecektir
(Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2010, 26-27).
SONUÇ
Vergi hukukuna özgü bir yorum yöntemi olarak kabul edilen ekonomik
yaklaşım ilkesi, vergi kanunlarının ekonomik yönden yorumlanmasında
önem taşımaktadır.
Ekonomik yaklaşım ilkesinin esas alınarak vergilendirmenin yapılması mali güce göre vergilendirme ve vergilemede eşitlik ilkelerine uyumun
sağlanmasına neden olacaktır. Vergi yükümlü ve sorumlularının hukuk düzeni sınırları içinde kanunlara uygun olarak hareket etmesi kabul edilebilir
bir durumken, bu sınırların dışında peçeleme yoluyla vergi kaçırma amacı
ile hareket edilmesi vergi sistemlerinde kabul edilmemektedir. Ekonomik
yaklaşım ilkesi ile peçeleme sonucuna varılarak gerçek ekonomik duruma
göre işlem tesis edilmektedir.
Ekonomik yaklaşım esas alınarak yapılacak yorumlarda verginin kanuniliği ilkesinin sınırları içinde yorum yapılması gerekmektedir. Ekonomik
yaklaşım ilkesi bu anlamda yasal ve anayasal sınırlarla sınırları belirlenmiş
bir ilke ya da vergi hukukuna özgü bir yorum yöntemidir.
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İSKONTOLARIN MUHASEBESİ VE DENETİMİ
ACCOUNTING AND AUDITING OF DISCOUNTS
Dr. Şeref DEMİR*
Öz
Kasa iskontosu, kredili satışlarda alıcının mal bedelini vadesinden önce
ödemesi dolayısıyla, bu peşin ödeme karşılığında alıcıya belirli oranlarda
indirim yapılmasıdır. Miktar ıskontosu alıcının belli tutarın üzerinde alış
yapması nedeniyle kendisine belli oran ya da tutarlarda yapılan indirimdir.
İşletmeler ilişkili taraflarla mal teslimi veya hizmet ifası işlemlerini emsallere uygunluk ilkesine uyumlu olarak yapmadıkları durumda transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtmış sayılırlar. Emsallere uygunluk ilkesine göre aynı veya benzer mal ve hizmetler için ilişkili taraflara
yapılan ıskontoların mal ve hizmet piyasasında genel kabul gören ıskonto
oranına yaklaşık olması gerekir.
Anahtar Sözcükler: Kasa iskontosu, miktar iskontosu, ilişkili taraflar,
transfer fiyatlandırması
Abstract
Cash discount is a specific deduction for buyers in response to cash
payments prior to due date in credit sales. Quantity discount is a deduction
in a specified rate or quantity for buyers due to high volume purchases exceeding certain amounts. If entities enter into transactions for the purchase
or sale of goods or services with related parties, where the prices are not
set in accordance with the arm’s length principle, profits are considered to
be distributed in a disguised manner through transfer pricing. According to
arm’s length principle, discounts for the same or similar goods and services
to the related parties should approximately be equal level which represents
generally accepted discount rates for the market.
Key Words: Cash discount, quantity discount, related parties, transfer
pricing.
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1. GİRİŞ
İşletmelerin ticari ve sınaî hayatta imalatı veya ticareti yapılan mallara
olan talebi korumak ve artırmak amacıyla uyguladıkları değişik pazarlama
yöntemlerinden birisi iskontolardır. İskonto, genel olarak yapılan satış nedeniyle afişe fiyata göre hesaplanan bedelden bazı şartların gerçekleşmesi
nedeniyle satıcı tarafından alıcıya yapılan bir indirimdir. İskonto, ürünün
daha düşük fiyatta satılmasını ifade eder. Pazarlama politikasının bir aracıdır. İskontonun amacı malların tanıtılması, reklâmının yapılması, pazara
girişinin özendirilmesi ve talebinin artırılmasıdır. Fiyat indirimi yoluyla
alıcıların dikkatini çekmek suretiyle malların satışının gerçekleştirilmesidir. Ticari hayatta iskontolar, mal satış iskontosu, peşinat iskontosu, yılsonu iskontosu, ciro iskontosu, erken ödeme iskontosu, miktar iskontosu, vb.
adlarla uygulanmaktadır (Değer, 2008).
Tekdüzen hesap çerçevesi, planı ve işleyişine göre satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kasa ve
miktar iskontoları 611 SATIŞ İSKONTOLARI (-) hesabında yer almaktadır. Hesabın işleyişine göre, uygulanan iskonto ilgili “Alacaklar” hesabına
alacak kaydedilirken, 611 Satış İskontoları hesabına borç kaydedilir. Tekdüzen hesap çerçevesi ve planında iki tür iskonto bulunmaktadır; bunlar
kasa iskontosu ve miktar iskontosudur. Satışla ilgili fatura düzenlendikten
sonra, vadeli satışlarda alıcının mal bedelini vadesinden önce ödemesi durumunda, satının alıcıya yaptığı indirim, kasa iskontosu; yüklü miktarda
alışlar nedeniyle satıcının alıcıya belli oran ve tutarlarda yaptığı indirim ise
miktar iskontosu olarak adlandırılır.
Kasa iskontosu; erken ödeme iskontosu veya nakit iskontosu olarak;
miktar iskontosu ise ciro primi olarakta adlandırılmaktadır. Ana ticari birimler alt ticari birimlerin kendilerinden daha fazla mal veya hizmet alımlarını özendirmek maksadıyla belirli kotalar koymakta ve bu kotaların
aşılması halinde alt ticari birimlere ciro primi olarak nakit veya ayni ödemelerde bulunmaktadırlar. Ciro primleri; ciro iskontosu, satış primi, hâsılat
primi gibi adlarla da ifade edilmektedir.
Vadeli işlemlerde borcun vadesi gelmeden ödenmesi durumunda satıcı
tarafından alıcıya uygulanan iskonto (kasa iskontosu, erken ödeme iskontosu) ile alıcının yüklü miktarda alışları nedeniyle satıcı tarafından alıcıya
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uygulanan miktar iskontosu (ciro primleri) alıcı tarafından satıcıya fatura
edilmek durumundadır.
Bu çalışmada iskontolar dönem kar zararının tespitinde gelir ve kurumlar vergisi, dönemsellik, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, katma değer vergisi ve muhasebe işlemleri yönünden ele alınmakta
ve konuya ilişkin özellikli hususlara yer verilmektedir.
2. DÖNEM KAR/ZARARININ TESPİTİNDE İSKONTOLAR
2.1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Açısından
GVK’da ticari kazanca dair yasal düzenlemeler (Madde 37–51), VUK’
da değerleme hükümleri (Madde 258–330) ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri uyarınca ticari kazancın tespitinde tahakkuk esası
geçerlidir. KVK’nın 6’ncı maddesine göre kurum kazancının tespitinde de,
Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanacağından tahakkuk esası geçerlidir.
Ciro primleri fatura ve benzeri vesikaların düzenlenmesi anında belge üzerinde gösterilmeyip; yılsonlarında veya belli bir dönem sonunda ya
da belli bir işlem hacmi aşıldığında ana satıcı tarafından alt satıcı veya
kullanıcılara satış primi, hâsılat primi, dönem sonu iskontosu gibi adlarla
yapılan ödemeler olup, satıştan sonra hesaplanan ve alan açısından gelir,
veren açısından gider etkisi yaratan ayni veya nakdi ödemelerdir. Ciro primi kazanabilmek için alt satıcı tarafından ek bir çaba gösterilmekte olduğundan, bu çabanın ana satıcıya alt firma tarafından verilen bir hizmet
olarak görülmesi ve bunun karşılığında elde edilen ciro primi nedeniyle
alt firmanın, ana satıcıya VUK’ un 229’ uncu maddesi gereğince fatura
kesmesi gerekmektedir.
Ana firma tarafından alt satıcılara (bayilere) yapılan bu ödemeler esasen bir pazarlama satış dağıtım gideri niteliğindedir. Ciro primi ödemeleri
piyasada yaygın olarak kullanılan bir pazarlama tekniğidir ve GVK madde
40/1’ e göre ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ana satıcı firmalar tarafından yapılan bir gider olduğundan kanunen kabul edilebilir nitelikte bir giderdir. Ancak Tekdüzen Hesap Planı’nın 611 Satış İskontoları hesabının açıklamaları bunu hâsılattan indirim olarak öngörmekte
ve dönem kar veya zararına etkisi itibariyle direkt gider olarak kaydetmek
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yerine hâsılatın azaltılması suretiyle yansıtılmasını uygun görmektedir.
Sonuç itibariyle ana satıcı bakımından hangi yöntemle kaydedilirse kaydedilsin (ister 760 Pazarlama Satış Dağıtım Gideri olarak doğrudan gider,
isterse 611 Satış İskontoları ile hâsılatın azaltılması yoluyla) ciro primlerinin dönem kar/zararına etkisi aynıdır. Ciro primini elde eden bakımından
ise bu tutarlar diğer gelirler kategorisinde dönem kar zararına gelir olarak
yansıtılmaktadır. Bir başka ifade ile ciro primi etkisinin; satıcı için giderleri artıran veya hâsılatı azaltan, alıcı içinse gelirleri artıran veya maliyeti
düşüren bir etkiyi ifade etmekte olduğu söylenebilir.
2.2. İzleyen Yıla Sarkan Ciro Primleri
Gelir ve giderin hukuken talep edilebilir duruma gelebilmesi için mahiyetinin ve miktarının kesinleşmesi gerekir. Tahakkuk; gelir ve giderin
mahiyetinin ve miktarının kesinleşmesi ve buna bağlı olarak, hukuken istenebilir duruma gelmesini sağlayan işlemin ve olayın gerçekleşmesidir. Konuya ilişkin Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 22.12.2004
tarih ve E:2004/1 K:2004/1 sayılı kararı bu doğrultudadır.
Ciro primleri genellikle dönem sonu itibariyle hesaplanmakta ve karşılıklı mutabakat işlemleri nedeniyle çoğu zaman cari yıla ilişkin ciro primi
faturası, izleyen yılın ilk aylarında kesilmektedir. Buna karşın ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde dönemsellik ilkesi ve tahakkuk esası
geçerli olduğundan dönem sonunda mahiyet ve miktar itibariyle kesinleşmiş olan ciro primlerinin dönem kar/zararına yansıtılması gerekir.
Faturanın fiili imkânsızlık nedeniyle izleyen yıla sarkması önemli olmayacaktır. İzleyen yıla ait fatura ile belgelendirilen ciro primlerinde taraflar gelir ve gider tahakkukları hesaplarını kullanmak suretiyle ciro primine
hak kazanıldığı dönem itibariyle kayıtlarını yapmak ve izleyen yılda alınan
faturalarla hesapları kapatmak yoluna gitmelidirler.
Ciro primlerine yılsonu itibariyle hak kazanıldığından ve tahakkuk işlemi dönem sonu itibariyle yapılması gerektiğinden fatura sonraki yılda
düzenlense dahi tahakkuk esasının bir gereği olarak bu primlerin hak kazanıldığı yılın geliri olarak beyan edilmesi gerekir (MB’nin 14.02.2006 tarih
ve 685 sayılı özelgesi).
Örnek: (B) şirketi (bayi), 2011 yılı sonunda ana üretici ve satıcı firma
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konumundaki (A) firmasının mallarını satması karşılığında, (A)’nın 2011
yılı için önceden kendisine bildirdiği iskontodan yararlanma sınırı aşmış
olduğundan 30.000 TL ciro pirimi hak etmiştir.
a- (B) şirketi buna dair faturayı 31.12.2011 tarihinde düzenlemiştir.
b- (B) şirketi buna dair faturayı 07.01.2012 tarihinde düzenlemiştir.
Çözüm: a- Faturanın yılsonunda (31.12.2011 tarihinde) düzenlenmesi
halinde yevmiye kayıtlarının aşağıdaki gibi yapılması gerekir.
(B) İşletmesinin (bayinin) kaydı

–––––––––––– 31.12.2011 ––––––––––––
320 SATICILAR

35.400

602 DİĞER GELİRLER
391 HESAPLANAN KDV
Ciro priminin tahakkuku
––––––––––––
––––––––––––

30.000
5.400

(A) İşletmesinin (ana satıcının) kaydı

–––––––––––– 31.12.2011 ––––––––––––
611 SATIŞ ISKONTOLARI
191 İNDİRİLECEK KDV
320 SATICILAR
Ciro priminin hâsılattan tenzili
––––––––––––
––––––––––––

30.000
5.400

35.400

b- Belgelendirme izleyen yılda olsa da (örnekte 07.01.2012) elde eden
yönünden hâsılat, sağlayan yönünden gider, kapanan yıla (2011 yılına) ait
olduğundan dönemsellik ilkesi gereği 2011 yılının gelir ve gideri olarak
dikkate alınmalı ve izleyen yılda (07.01.2012 tarihinde) tahakkuk hesapları kapatılmalıdır.
(B) İşletmesinin (bayinin) kaydı

–––––––––––– 31.12.2011 ––––––––––––
181 GELİR TAHAKKUKLARI
602 DİĞER GELİRLER
Ciro priminin gelir tahakkuku
––––––––––––
––––––––––––

30.000
30.000
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–––––––––––– 07.01.2012 ––––––––––––
320 SATICILAR

35.400

181 GELİR TAHAKKUKLARI
391 HESAPLANAN KDV
Ciro primi faturasının alınması
––––––––––––
––––––––––––

30.000
5.400

(A) İşletmesinin (ana satıcının) kaydı

–––––––––––– 31.12.2011 ––––––––––––
611 SATIŞ İSKONTOLARI
381 GİDER TAHAKKUKLARI
Ciro priminin hasılattan tenzili
–––––––––––– 07.01.2012 ––––––––––––
381 GİDER TAHAKKUKLARI
191 İNDİRİLECEK KDV
120 ALICILAR
Ciro primi faturasının alınması
––––––––––––
––––––––––––

30.000
30.000
30.000
5.400
35.400

2.3. Ciro Priminin Piyasadan Mal Satın Alınarak Ödenmesi
Konuya ilişkin olarak verilen bir özelgede açıklandığı üzere; Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 1. fıkrasında, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kurum kazancının
tespitinde gider olarak indirilecek gider olarak dikkate alınacağı hükme
bağlanmıştır. Mükelleflerin belirli bir ciroyu aşan bayilere piyasadan mal
satın alarak vermeleri ciro pirimi niteliğindedir. Ciro primleri ile ilgili olarak 26 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde L bölümünde, ciro
primi niteliğindeki kampanyalarda iki teslim söz konusu olduğu belirtilmiştir. Bu açıklamalara göre, ana satıcı firma tarafından bayilere verilecek
mallar (bu bir otomobilde olabilir) bayiinin belirli bir ciroyu aşmaya yönelik yaptığı ek bir çalışmasının sonucudur. Dolayısıyla yapılan iş, malları
veren (otomobili veren) firmaya karşı verilen bir hizmettir. Hediye edilecek mallar (otomobil), yapılan bu hizmetin karşılığı olacaktır. Bu itibarla,
malları (otomobili) teslim alacak firmaların yaptıkları hizmetin karşılığı
teslim aldıkları mallar (otomobil) için adı geçen şirkete ciro primi faturası
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kesmesi, malları (otomobili) hediye edecek şirketin de yapacağı bedelsiz
teslim için fatura düzenlemesi gerekir.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, belirli bir ciroyu aşmaları nedeniyle hediye olarak mal (otomobil) teslim alacak firmanın, bu teslim dolayısıyla malları (otomobili) bedelsiz olarak teslim edecek ana satıcı firmaya
ciro primi faturası düzenlemesi ve malın (otomobilin) değerini “679-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar” hesabına dahil etmesi, malı (otomobili) hediye olarak verecek şirketin de teslim edeceği mal (otomobil) için
fatura düzenlemesi gerekir. Ciro primleri, ticari kazancın elde edilmesi
ve   idame ettirilmesi amacıyla yapılan genel giderlerden olup, bu giderlerin dönem kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür
(İVDB’nin 22.03.2006 tarih ve KVK–14 sayılı özelgesi).
2.4. İskontolar ve Örtülü Kazanç Dağıtımı
Vergi matrahının hesaplanmasında iskontoların ticari teamüllere uygun
olup olmadığı konusu önem taşımaktadır. İskontolar; fatura üzerinde fatura
altı iskonto olarak gösterilebileceği gibi fatura benzeri belgelerde ayrıca
gösterilmeyip yılsonu, dönem sonu veya ciro iskontosu (satış primi, hâsılat
primi, yılsonu iskontosu) olarak uygulanabilmektedir. İskontoların yıllık
Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde hâsılat unsuru olarak dikkate alınmaması için veya hâsılattan tenzil edilebilmesi için
hangi ad altında yapılırsa yapılsın mutlaka ticari teamüllere uygun olması
gerekir. Özellikle ilişkili taraflarla yapılan işlemlerde emsallere uygunluk
ilkesine uygun hareket etmek ve transfer fiyatlandırmasında emsale uygun fiyatlandırma yapmak şarttır. Transfer fiyatlandırması işlemlerinde
ilişkili tarafların kimler olduğu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
13’üncü maddesi ve bu maddeye ilişkin genel tebliğlerde yakın sosyal ve
ekonomik ilişki derecesine kadar kapsayıcı bir şekilde düzenlenmiştir.
Şirketler, ticari ve gündelik yaşamın genel kabul görmüş gerçekleri ve
mantığı çerçevesinde, kendilerinden mal veya hizmet alan alıcılarına istedikleri tutarda ciro primi verebilirler. Ancak, ticari teamüller ve rekabet
şartları belki de bazen zararına satışı dahi gerektirebilir. Bu durumda, vergisel açıdan yapılacak bir denetimde, zararına satışın ya da elde edilen satış
kazancına çok yakın bir tutarda ciro primi verilmesinin (hatta maliyetine
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satış yapılmasının) gerekçelerinin çok açık bir şekilde ispatlanabilmesi zorunluluktur (Öğredik, 2007, 98).
Ticari teamüllere uygun miktardaki iskontonun satış bedeline göre miktarı veya oranı ne olmalıdır sorusunun net bir cevabi ne kanunda ne de
idare tarafından yapılan açıklamalarda yer almamaktadır. Esasen bu konuda kesin bir ölçü de bulunmamaktadır. Bu miktar yere, zamana, satılan
malın tutarına, duruma ve faaliyet konularına göre farklılıklar gösterebilir.
Bu nedenle bir ölçü belirlenmesi de bir hayli zordur. İskontonun piyasada
alışılmış miktarda olması ve emsali müşteriler arasında önemli farklılıklar
göstermemesi ve belirli kriterler dahilinde eşit olarak uygulanması gerekmektedir. Yapılacak bir vergi incelemesinde cezai müeyyidelere muhatap
olunmaması için iskontolar konusunda çok dikkatli olunması gerekmektedir. Ticari teamüllere uygun olmayan iskontolar, vergi kaçırma amacına
yöneliktir. Bu durumda ortada bir muvazaa (danışıklılık) fiili vardır. Örneğin maliyeti 600 TL, satış bedeli 800 TL olan bir beyaz eşya satışında 400
TL iskonto uygulansa, bu iskontonun kabul edilebilir bir yanı bulunmamaktadır. Bu bağlamda matrahtan yapılan indirim kabul edilemez (Değer,
2008).
Satışa konu mal veya hizmet piyasasında aynı veya benzer mal ve hizmetler için genel kabul gören oranlar çerçevesinde olan ve mal veya hizmetin bedeline göre makul oranlarda olan iskontolar, ticari teamüle uygun
iskontolardır (Doğrusöz, 2010).
KVK’nın 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrasına göre 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.
Yukarıda yer alan madde düzenlemesinden anlaşılacağı üzere transfer
fiyatlandırmasının kapsamına alınıp satılabilecek her türlü mal ve/veya
hizmet girmektedir. Maddede geçen “mal veya hizmet alım veya satımı”
ifadesi, hiç bir sınırlandırmaya tabi olmaksızın her türlü mal ve hizmeti
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transfer fiyatlandırmasının kapsamına almaktadır. Bu noktada ilişkili taraflar arasındaki iskonto ve ciro primlerinin emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde belirlenmesi gerekir.
KVK’nın 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasına göre, 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 uygun fiyat veya bedele ulaşmak için öncelikle iç emsal kullanılacak,
bu şekilde kullanılacak fiyat veya bedelin bulunmaması ya da güvenilir
olmaması halinde dış emsal karşılaştırmada esas alınacaktır.
3. İSKONTOLARIN MUHASEBESİ
3.1. Tekdüzen Hesap Planı Uyarınca İskontoların Muhasebesinde
Kullanılacak Hesaplar
Tekdüzen Hesap Planı uyarınca iskontoların muhasebesinde kullanılacak hesaplar bakımından iki konuda değerlendirme ve saptama yapmakta
fayda bulunmaktadır. Bunlardan birincisi satıcının iskonto tutarlarını 611
SATIŞ İSKONTOLARI (-) hesabında mı veya 760 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ hesabında mı kayıt altına alması gerektiği;
ikincisi ise alıcının iskonto kazanımlarını hangi hâsılat hesabında izlemesi
gerektiğidir. Bu konuda değerlendirilmesi gereken hesaplar 602 DİĞER
GELİRLER, 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR ve 679 DİĞER
OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR hesabıdır.
Birinci değerlendirmeye dair hesap açıklamalarına bakıldığında 611
SATIŞ İSKONTOLARI (-) hesabına göre; satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kasa ve miktar
iskontoları bu hesapta yer alır. Kasa iskontosu, kredili satışlarda alıcının
mal bedelini vadesinden önce ödemesi dolayısıyla, bu peşin ödeme karşılığında alıcıya belirli oranlarda indirim yapılmasıdır. Miktar iskontosu ise
alıcının belli tutarlar üzerinde alışlarda bulunarak satıcının mal sürümüne
katkıda bulunmasından dolayı kendisine belli oran ya da tutarlarda yapılan
indirimdir. 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ hesabına mamulün stoklara verildiği ve hizmetin tamamlandığı andan itibaren
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bu mal ve hizmetlerin alıcılara teslimine kadar yapılan giderler borç kaydedilir.
Miktar iskontoları esas itibariyle pazarlama ve satış gideri niteliğinde
bir harcamadır. Bir nevi promosyon harcamasıdır. Bu nedenle miktar iskontolarının satış hâsılatından indirmek yerine alıcılar tarafından düzenlenen bu tür iskonto faturaları 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM
GİDERLERİ hesabına kaydedilebilirdi. Ancak hesap planı buna imkân
vermemektedir. Her iki iskonto türü de 611 No.lu hesaba borç yazılacaktır.
(Şeker, 1999, 976)
Tebliğde yapılan miktar iskontosu tanımı, ciro primi ile aynı işlemi ifade etmektedir. Sonuçta, ciro primi de bir iskontodur. Satışları azaltan bir
unsurdur ve dolayısıyla 611 hesapta yer alması ve bunun sonucunda, gelir
tablosu analizinde net satışlar ve brüt satış kârı veya zararı tutarına etki
etmesi gerekmektedir. 760 hesaba kaydedilecek olursa, işletmenin cirosu
(net satışları) olduğundan yüksek gözükecektir ve aynı zamanda brüt satış
kârı veya zararı yine olduğundan yüksek çıkacaktır ve mali tablo analizinde yanlış sonuçlara varılmasına yol açabilecektir. Vergisel yönden ise ticari
kâr ya da zarar tutarı değişmeyeceği için 611 veya 760 hesaba kaydedilmesi vergisel bir hata olarak değerlendirilmeyecektir (Öğredik, 2007,103).
Bu açıklamalara göre, ticari teamüllere uygun olarak yapılan ve fatura
üzerinde gösterilen iskonto tutarının fatura toplamı üzerinde düşülmesi ve
kalan meblağ üzerinden Katma Değer Vergisi ve Özel İşlem Vergisi’nin
hesaplanması gerekmekte olup iskontodan sonra kalan tutarın ise “60- Brüt
satışlar” hesabında izlenmesi gerekir. Satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü iskontoların ise “611- Satış
iskontoları” hesabında izleneceği tabiidir (İVDB’nin 11.12.2007 tarih ve
25109 sayılı özelgesi) .
İkinci değerlendirmeye dair hesap açıklamalarına bakıldığında 602 DİĞER GELİRLER hesabına göre işletmenin korunması, ihracatı teşvik ya
da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin
faaliyet hâsılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna
etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade
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farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb. hâsılat kalemleri
bu hesapta izlenir.
Buna göre 602 hesabın bünyesine işletmeye dışarıdan gelen devlet
katkıları dışında, işletme içi işlemlerden “satış tarihindeki vade farkları”
girmektedir. Alıcı ile satıcı arasında yapılan anlaşma uyarınca satış faturasının ilk düzenlenişinde faturaya bedel dışında ayrıca yazılan ve açıkça
gösterilen bir vade farkı varsa, 602 hesaba bu tutarlar girer. Bunun dışında
geç ödeme, hatalı fiyat yazma gibi nedenlerle düzenlenen fiyat farkı faturaları ve alıcı bakımından gelir niteliğinde olan ciro primlerinin bu hesaba
kaydedilmesi gerektiği ilk bakışta anlaşılmakta ise de hesap açıklamasında
yer alan “vade farkları ve benzerleri” ibaresinden hareketle bu neviden
unsurlarında bu hesaba kaydının eleştiri konusu yapılmaması gerekir.
649 FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR
hesabı diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelir ve kârların izlendiği hesaptır. Bu hesapta kambiyo kârları, menkul kıymet satış kârları ve benzerleri izlenir.
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR hesabı esas faaliyet
dışında ve ayrıca olağandışı işlemler ve arızi bir karakter taşıyan duran
varlık satışlarından doğan kârlar gibi gelir ve kârların yer aldığı hesap kalemidir.
Yukarıdaki hesap açıklamaları dikkate alındığında satış iskontolarından dolayı alıcı tarafından düzenlenen hizmet faturasının olağan dışı
gelir sayılmaması gerektiği için 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE
KÂRLAR hesabının kullanılması yerinde olmayacaktır. 602 DİĞER GELİRLER veya 649 FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER OLAĞAN GELİR VE
KARLAR hesaplarının kullanılmasında ise bir mahsur bulunmadığı anlaşılmaktadır. Her iki hesapta iskontolara dair net bir açıklama yer almamakla birlikte 602 No.lu hesapta vade farkları ve benzerleri, 649 No.lu hesapta
ise kambiyo karları ve benzerleri gibi ifadeler nedeniyle iskontoların bu
hesaplardan birisinde kayıt altına alınabileceği anlaşılmaktadır.
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3.2. İskonto Türleri ve Örnek Muhasebe Uygulamaları
3.2.1. Fatura Üzerinde Yapılan İskontolar (Fatura Altı İskontosu)
3.2.1.1. Fatura Üzerinde Nakit İskontosu
KDVK Madde 25’e göre faturada gösterilen ticarî teamüllere uygun
miktardaki ıskontolar KDV matrahına dahil edilmez. Buna göre KDV’nin
matrahı, fatura üzerindeki bedelden iskontonun düşülmesinden sonra kalan tutar olacaktır. Böylece işlem, fatura üzerinde sonlandırılmakta ve net
tutar kayıtlara intikal ettirilmektedir. Iskonto, satış faturasında fatura altı
iskonto olarak gösterilmekte ve net tutarlar üzerinden KDV hesaplanmakta
olduğundan fatura altı iskontoların kayıtlara intikal ettirilmemesi ve hiçbir
surette 611 Satış İskontoları hesabında yer almaması gerekir. Diğer bir ifadeyle fatura üzerinde gösterilen iskontolarda, net tutarlar esas alındığından
bu neviden iskontoların (ticari iskonto) herhangi bir muhasebe kaydı gerekli olmayıp doğrudan net tutarlar kayıtlara intikal ettirilmelidir.
Örnek: (A) işletmesi, (B) işletmesine 31.10.2011 tarihinde 5.000 TL
tutarında mal satışında bulunmuş, fatura üzerinde ticari teamüllere uygun
olarak 1.000 TL iskonto uygulamış ve kalan tutar olan 4.000 TL üzerinden
%18 KDV hesaplayarak işlem bedelinin tamamını peşin tahsil etmiştir.
(A) İşletmesinin (Satıcının) Kaydı

–––––––––––– 31.10.2011 ––––––––––––
100 KASA

4.720

600 YURT İÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
…No’lu fatura ile mal satışı
––––––––––––
––––––––––––

4.000
720

(B) İşletmesinin (Alıcının) Kaydı

–––––––––––– 31.10.2011 ––––––––––––
153 TİCARİ MALLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
100 KASA
…No’lu fatura ile mal alışı
––––––––––––
––––––––––––
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Fatura üzerinde gösterilen iskontolarda, iskonto sonrası tutar malın bedeli sayılır. Şayet faturada birden çok mal mevcut ise ve iskonto tek kalem
olarak gösterilmiş ise oransal olarak her bir mal nevine ilişkin iskonto tutarı tespit edilmelidir (Dnş. 3. Daire 19.06.1997 tarih ve E. 1996/4318, K.
1997/2566).
3.2.1.2. Fatura Üzerinde Ayni İskonto
Kanunda iskontonun ticari teamüllere göre yapılması kabul edilerek bu
konuda kesin hükümden veya belli bir orandan kaçınılmıştır. Son dönemlerdeki ticari teamüllere göre iskontolarda para yerine eşya vermek yoğunluk kazanmıştır. Hizmet şeklindeki iskontoların belgelendirilmesinde de
aynı yöntem uygulanabilir. Örneğin akaryakıt istasyonu benzin satın alınan
kişinin arabasını bedava yıkamakta veya satın alana bedava yağ değiştirme hizmeti vermek şeklindeki işlemlerde fatura bedelinin altına verilen
hizmet bedeli ilave edilip tekrar iskonto olarak düşülmesi, kanuna uygun
bir işlem olmaktadır. Gerek mal şeklinde gerekse hizmet şeklinde yapılan
satış sırasındaki ayni veya hizmet şeklindeki ticari teamüllere uygun iskontoların katma değer vergisinden istisna tutulduğunu kabul etmek gerekir.
(Şeker, 1999, 978)
Örneğin dayanıklı tüketim malları toptan satıcısı olan (A) şirketi,
(B) şirketine 10 adet çamaşır makinesi beheri 400 TL’den olmak üzere 400X10=4.000TL’ye, ayrıca 10 adet ütüyü beheri 100 TL ve toplam
100X10= 1.000 TL’ye ayni iskonto olarak fatura etmiş ise fatura içeriği
aşağıdaki gibi olacaktır.
10 adet çamaşır makinesi 		
4.000
10 adet ütü				
1.000
Toplam				
5.000
İskonto (10 adet ütü bedeli)		
1.000
Kalan				
4.000
KDV (%18)				
720
Fatura tutarı 			
4.720
Ayni iskontoların bedelsiz mal olarak verilmesi yerine bedelden indirim
şeklinde uygulanması halinde, ticari teamüllere uygun olması ve faturada
ayrıca gösterilmesi koşulu ile KDV matrahının tespitinde indirim konusu
OCAK - ŞUBAT 2012

89

MALİ

ÇÖZÜM

yapılması mümkündür. Örneğin 10 gömlek alan bir kişiye iskonto olarak
bir gömleğin bedelinin toplam bedelden düşülmesi halinde, KDV matrahının tespitinde, düşülen tutar matrahtan indirilecektir (Doğrusöz, 2010).
Satış işlemi anında ayni iskonto yapılması halinde faturada teslime
konu mal mevcudu (bedelsizler dahil) gösterilmeli ve sonrasında ayni iskonto indirimi bu tutardan düşülerek KDV matrahı bulunmalıdır. Diğer bir
ifadeyle ayni iskontonun faturada sıfır bedelle satış şeklinde değil, bedelden indirim şeklinde gösterilmesi gerekmektedir.
Örnek: (A) firması (B) firmasına (X) malından 100 birim 10 TL’den 10
birim ise bedelsiz olarak (ayni iskonto) şeklinde satmıştır. Doğru sunum
110 birim üzerinden satış tutarının bulunması ve sonrasında 10 birim ayni
iskontonun KDV matrahından düşülmesi şeklinde olacaktır.
110 Birim 10 TL’den satış 1.100 TL
İskonto (10 birim bedelsiz) (100) TL
KDV Matrahı 		
1.000 TL
KDV				
180 TL
Buna göre netice itibariyle 110 birim 1.000 TL’den satılmış olmaktadır.
Yukarıdaki gibi değil de 10 birim ayni iskontonun aşağıda gösterildiği gibi
faturada doğrudan sıfır bedel ile gösterilmesi doğru bir sunum olmayacaktır.
100 Birim 10 TL’den satış 1.000 TL
10 Birim bedelsiz		
0 TL
KDV Matrahı
1.000 TL
KDV		
180 TL
3.2.3. Kasa İskontosu (Erken Ödeme İskontosu)
Kasa iskontosu, kredili satışlarda alıcının mal bedelini vadesinden önce
ödemesi dolayısıyla, bu peşin ödeme karşılığında alıcıya belirli oranlarda
indirim yapılmasıdır. Genellikle taksitli satışlarda alıcının borcunu kapatmak istemesi durumunda ortaya çıkmaktadır.
Örnek: (A) İşletmesi (B) işletmesine 01.09.2011 tarihinde 6 ay vadeli
100.000 TL tutarında %18 Katma Değer Vergisine tabi bir mal satışında
bulunmuştur. Alıcı işletme (B) %10 erken ödeme iskontosu (indirimi) alarak borcun tamamını 3 ay sonunda 30.11.2011 tarihinde ödemiştir.
90

OCAK - ŞUBAT 2012

MALİ

ÇÖZÜM

(A) İşletmesinin (satıcının) kaydı

–––––––––––– 01.09.2011 ––––––––––––
120 ALICILAR

118.000

600 YURT İÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
Mal satışı
–––––––––––– 30.11.2011 ––––––––––––
102 BANKALAR
106.200
611 SATIŞ ISKONTOLARI
10.000
191 İNDİRİLECEK KDV
1.800
120 ALICILAR
Kasa iskontosu ve tahsilât
––––––––––––
––––––––––––

100.000
18.000

118.000

(B) işletmesinin (alıcının) kaydı

–––––––––––– 01.09.2011 ––––––––––––
153 TİCARİ MALLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
320 SATICILAR
Mal alışı
––––––––––––
––––––––––––

100.000
18.000

118.000

Alıcı konumundaki kimse yukarıda olduğu gibi ticari bir işletme olabileceği gibi, nihai tüketicide olabilir. Alıcının nihai tüketici olduğu durumlarda erken ödeme iskontosunda satıcı yukarıdaki örnekte yer alan kaydı
yapacak ve erken ödeme iskontosunu ve buna ait KDV’yi nihai tüketiciye
iade edecektir. Şayet her iki tarafta ticari işletme niteliğinde ise yukarıda
yevmiye maddelerinde gösterildiği üzere satıcı tarafında satış hasılatının
ve buna ait KDV’ nin, alıcı tarafında ise ticari mallar ve buna ait KDV’nin
düzeltilmesi gerekmektedir.
Kasa iskontosu (erken ödeme iskontosunda), alıcı bakımından yukarıdaki mal alış kaydından sonra hak edilen iskontonun malın stokta mevcut
olması veya satılmış olmasına göre düzeltme kayıtları farklılık göstermektedir. Buna göre;
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(B) işletmesinin malın stokta olması halinde kaydı

–––––––––––– 30.11.2011 ––––––––––––
320 SATICILAR

11.800

153 TİCARİ MALLAR
391 HESAPLANAN KDV
Satıcının yaptığı iskonto
––––––––––––
––––––––––––

10.000
1.800

İskonto kazanılan mal, henüz satılmamış veya kullanılmaya başlanmamışsa (stoklardan çıkartılmamışsa) iskontolar; maliyet düzeltmesi (malın
maliyetinin azaltılması) sonucunu doğuracak şekilde kayıtlara intikal ettirilir. Böylece satıcının yaptığı indirim (erken ödeme iskontosu) mal satılınca dönem kar zararına yansıyacaktır.
(B) işletmesinin malın satılmış olması halinde kaydı

–––––––––––– 30.11.2011 ––––––––––––
320 SATICILAR

602 DİĞER GELİRLER
391 HESAPLANAN KDV
Satıcının yaptığı iskonto
––––––––––––
––––––––––––

11.800
10.000
1.800

İskonto kazanılan mal, satıcı tarafından yapılan iskontodan önce satılmış ise veya iskonto bir mal için değil bir hizmet için yapılmış ise maliyet
düzeltmesi (malın veya hizmetin maliyetinin azaltılması) söz konusu olmayacak; satıcının yaptığı indirimin (erken ödeme iskontosunun) dönem
kar veya zararının tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerekecektir. Bu
durumda maliyetle ilişkilendirilecek bir mal bulunmadığından elde edilen
iskontoların bağımsız bir faaliyet geliri gibi nitelendirilmesi kaçınılmaz
olmaktadır.
Yukarıdaki iki seçeneğin dışında bir de satın alınan ve iskonto kazanılan malın kısmen satıldığı kısmen stoklarda bulunduğu durumlar söz konusu olabilir. Bu durumda yine yukarıdaki gibi stokta mevcut olan mallara ait
kısmı maliyet düzeltmesi (malın maliyetinin azaltılması) suretiyle kayıtlara intikal ettirmek, bilanço dışına çıkmış olan stoklara ait iskontoları ise
doğrudan gelir kaydetmek suretiyle dönem kar zararına yansıtmak gerekir.
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3.2.4. Miktar İskontosu (Ciro Primi)
Ciro primi; ana satıcı konumundaki işletmelerin, bayilerine ve sürekli
kendilerinden alım yapan alt ticari birim konumunda bulunanlara belli bir
miktarda alımları nedeniyle veya süreç içerisinde belli bir cironun aşılması
durumunda sağlamış oldukları ayni ve nakdi menfaatlerdir. Bu açıdan ciro
primleri, sonradan yapılmış iskonto olarak elde eden açısından gelir, ödeyen açısından gider niteliği taşımaktadır.
Ciro primleri, fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl
sonralarında, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında (satış
primi, hâsılat primi, yılsonu iskontosu gibi adlarla) yapılan ödemeler olduklarından doğrudan satılan malla ilgili değildir. Burada söz konusu olan
iskonto, firmanın yaptığı ek bir çalışmanın ya da çabanın sonucu olarak
doğmaktadır. Dolayısıyla yapılan iş ana firmaya karşı verilen bir hizmettir.
Çünkü ana firma ile satıcı firma arasında düzenlenen sözleşmeye göre (yazılı veya sözlü), satıcı firma sözleşmenin hükümlerine uygun olarak belli
bir çabayı göstermiştir ki (belli bir hizmeti vermiştir ki) ek ödemeye (iskontoya) hak kazanmıştır (26 Seri No.lu KDV Genel Tebliği, L Bölümü).
Öte yandan 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin yukarıda açıklanan
“L” bölümü 116 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nin 6’ıncı bölümünde yapılan açıklamalarla yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre; Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yılsonlarında, belli bir dönem sonunda
ya da belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hasılat primi, yılsonu iskontosu
gibi adlarla) yapılan iskontolar esas itibariyle, asıl işleme ilişkin KDV matrahının değişmesi sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla, KDV matrahında değişiklik vuku bulduğu bu gibi durumlarda KDV Kanununun 35 inci
maddesine göre düzeltme yapılması gerekmektedir.
Bu itibarla, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmeyip belli bir dönem
sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında yapılan iskontolar nedeniyle KDV
matrahında değişiklik vuku bulduğu hallerde düzeltme işlemi, alıcı tarafından satıcı adına bir fatura ve benzeri belge düzenlenmek ve bu amaçla
düzenlenecek belgede, KDV matrahında değişikliğe neden olan iskonto
tutarına ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlem için geçerli olan
KDV oranı uygulanmak suretiyle yapılacaktır.

OCAK - ŞUBAT 2012

93

MALİ

ÇÖZÜM

3.2.4.1. Nakdi Ciro Primleri
Piyasa uygulamasına göre ana satıcı ticari birim, ödemesi gereken yılsonu ciro primi miktarını alt ticari birime (bayiye) bir dekontla bildirerek
faturanın gönderilmesini talep eder ve dekontu alan ve iskontodan istifade
eden satıcı firma (alt ticari birim), ana satıcı ticari birime hizmet bedelini
temsilen ciro primi + KDV şeklinde bir faturayı düzenleyerek gönderir.
Örnek Kozmetik ve deterjan ürünleri imalatı ve satışı ile iştigal eden
(A) işletmesi, Akdeniz Bölgesinde oteller zinciri bulunan (B) işletmesine
bütün bir yıl boyunca kozmetik ve deterjan ürünleri satmış olup, yılsonunda (B) işletmesi 50.000 TL ciro primi kazanmıştır.
(A) İşletmesinin (ana satıcının) kaydı

–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
611 SATIŞ ISKONTOLARI
191 İNDİRİLECEK KDV
120 ALICILAR
Prime ait fatura
––––––––––––
––––––––––––

50.000
9.000

59.000

(B) İşletmesinin (alıcının) kaydı

–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
320 SATICILAR
602 DİĞER GELİRLER
391 HESAPLANAN KDV
Prime ait fatura
––––––––––––
––––––––––––

59.000
50.000
9.000

3.2.3.2. Ayni Ciro Primleri
Ana satıcı ticari birimler, alt ticari birimlere (bayilere) ödemeleri gereken yılsonu ciro iskontolarını kendi ürettiği malları veya piyasadan satın
alacakları malları vermek şeklinde de ödeyebilirler. Ciro primi olarak ana
ticari birimin, alt ticari birimlere bazı malları vermesi halinde tıpkı satış
işlemi gibi satış faturası düzenlenmesi ve KDV hesaplanması gerekir.
İskonto ister alınan malın bedelinde indirim yapılmak suretiyle, ister
alınan malın yanında bir miktar mal da bedel talep edilmeden verilmek
suretiyle yapılsın mal bedelinde indirim olma özelliğini değiştirmez. Her
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iki durumda da alınan toplam mal miktarı için daha düşük bir bedel ödenmektedir (Yılmaz, 2000, 102).
Teslim veya hizmetin verilmesi sırasında yapılan iskontoların dışında,
bir de yılsonlarında başarı primi, ciro primi, satış primi, yılsonu iskontosu,
yıllık iskonto gibi çeşitli adlarla, özellikle bayi durumunda olanlara yapılan iskontolar söz konusudur ve bu iskontolar bayiler tarafından faturaya
bağlanır (Doğrusöz, 2010)
Nitekim Maliye Bakanlığı tarafından verilen bir özelgeye göre; belirli dönem veya şartların gerçekleşmesine bağlı olarak (satış primi, hâsılat
primi, yılsonu iskontosu gibi adlarla anılan) yapılan ödemeler ciro primi
olarak değerlendirileceğinden hizmet ifasında bulunan taraf (alıcı) bunu
hizmet faturası düzenlemek suretiyle belgelendirirken, satıcının ise yapılan hizmetin karşılığında bedelsiz teslimleri için emsal bedel üzerinden
satış faturası düzenlemesi gerekmektedir. Bu nedenle; ana satıcı şirketin
belirli dönemlerdeki (aylık periyot) alışlarına karşılık alt satıcılara bedelsiz ürün verilmesi şeklinde gerçekleştireceği kampanya kapsamında yapacağı bedelsiz ürün teslimlerini Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1′inci
maddesi kapsamında katma değer vergisi hesaplamak suretiyle fatura ile
belgelendirmesi, buna binaen hizmet ifasında bulunan şirketlerinde ana satıcı şirket adına katma değer vergisi hesaplamak suretiyle hizmet faturası
düzenlemesi gerekmektedir (Gündüz, 2009)
Örnek: Kozmetik ve deterjan ürünleri imalatı ve satışı ile iştigal eden
(A) işletmesi, Akdeniz Bölgesinde oteller zinciri bulunan (B) işletmesine
bütün bir yıl boyunca kozmetik ve deterjan ürünleri satmış olup, yılsonunda (A) işletmesi tarafından (B) işletmesine 50.000 TL emsal değeri olan
mal, ciro primi olarak teslim edilmiştir. Bu durumda (B) işletmesi ciro primi faturası ve (A) İşletmesi ise mal satışı faturası düzenleyecektir.
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(A) İşletmesinin (satıcının) kayıtları

–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
611 SATIŞ ISKONTOLARI
191 İNDİRİLECEK KDV
120 ALICILAR
Verilen ciro primi
–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
120 ALICILAR

50.000
9.000

59.000

59.000

600 YURT İÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
Satış faturası
––––––––––––
––––––––––––

50.000
9.000

(B) İşletmesinin (alıcının) kaydı

–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
153 TİCARİ MALLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
320 SATICILAR
Alış faturası
–––––––––––– 31.12.20XX––––––––––––
320 SATICILAR
602 DİĞER GELİRLER
391 HESAPLANAN KDV
Alınan ciro primi
––––––––––––
––––––––––––

50.000
9.000
59.000
59.000

50.000
9.000

3.2.5. Fiyat Farkı ve Ciro Primi Arasındaki Farklar ve Örnek
Uygulamalar
Fiyat farkı uygulamasında ilk işlem tarihinden sonraki bir tarihte satıcı
tarafından fiyatta bir indirime gidilmiş olması veya ilave bir fiyatlandırmanın yapılmış olması gerekir. Uygulamada satıcı firmalar, çeşitli nedenlerden dolayı sattıkları malın fiyatında indirime (iskontoya) gittiklerinde
genellikle bunu alıcıya bildirerek fiyat farkı faturası ile dönülmesini isterler. Alınan mal ile ilgili olması halinde alıcı tarafından satıcıya düzenlenen
fiyat farkı faturası; alıcı için bir gelir faturası değil, bir maliyet düzeltmesi
(maliyetin indirilmesi) faturasıdır.
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Fiyat farkları, KDV Kanunu’nun 35’inci maddesi hükmü uyarınca
matrah değişikliği olarak değerlendirilir ve bu farkın ortaya çıktığı dönem
itibariyle alıcı veya satıcı tarafından fatura edilir ve KDV’ye tabi tutulur. Fiyat farklarında, ilgili mal veya hizmetin tabi olduğu oran üzerinden
KDV hesaplanır. Şayet farkın ilgili bulunduğu işlem KDV’den müstesna
ise, fiyat farkı da KDV den istisna edilir.  Fiyat farkı faturasında, asıl mal
veya hizmet faturasına atıf yapılmalı ve fiyat farkının nedeni mutlaka açıklanmalıdır. Fiyat farkına konu mal veya hizmetin alıcısı nihai tüketici ise
ve fark bu müşteri aleyhine ise, satıcı tarafından fiyat farkı faturası düzenlenecektir. Fark aksi yönde ise gider pusulası düzenlenerek fark iadesinde bulunulur ve farka ait KDV, bu pusulaya dayanılarak indirim konusu
yapılır. (İstanbul Defterdarlığı’nın, 29.12.1993 tarih ve 15180/909 sayılı
özelgesi)
KDVK 105 Seri No.lu Genel Tebliği’nin E Bölümüne göre, matrahta
değişikliğin vuku bulduğu tarihte işlemin tabi olduğu KDV oranının değişmiş olması halinde düzeltme işleminin, ilk teslim veya hizmetin yapıldığı
tarihte bu işlemler için geçerli olan KDV oranı esas alınmak suretiyle yapılması gerekmektedir.
Fiyat farkı ve ciro primini birbirinden ayırt etmek gerekir. Piyasa uygulamalarında ciro pirimi faturası düzenlenmesi gerektiği halde fiyat farkı
faturası düzenlemek yoluna gidildiği durumlarla karşılaşılmaktadır.
Ciro priminde ana satıcı firmalarla, bayiler arasında belli bir işlem hacminin üstüne çıkılması ve bunun karşılığında alt satıcıların (bayilerin) ana
satıcılara ilave bir hizmet verdiğinin kabulü ve bu nedenle prim hak etmesi
söz konusudur.
Örnek 1: Ana satıcı, satış politikası gereğince yıllık 100.000 TL’nin
üzerinde alış yapan alt satıcılara %10 ciro primi ödenmesi kararı almış ise
belirlenen dönemin sonunda satış miktarının aşılması halinde karşı tarafa
(alıcıya) bunu bir dekontla bildirerek ciro primi faturası talep edecektir.
100.000X0,10=10.000 TL tutarındaki fatura alt satıcı (bayi) tarafından
düzenlenecek ve hizmet faturası olarak genel oranda (%18) KDV’ye tabi
olacaktır. Bu işlemde fiyat farkı faturası değil, ciro primi faturası düzenlenmesi zorunludur. Ciro priminde alt satıcı için bu tutar doğrudan dönem kar/
zararına yansıtılan gelir olacaktır.
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Örnek 2: (A) kozmetik şirketi (B) otel işletmesine ürün satmakta; aralarında yaptıkları sözleşmeye göre satılan ürünlere ilaveten (A) işletmesi
(B) işletmesine belli miktarda ürünü her ay sonunda bedelsiz vermeyi taahhüt etmektedir. Ancak taraflar aralarında anlaşmak suretiyle ay sonunda
bedelsiz ürün yerine karşı taraftan ciro primi (hizmet bedeli) faturası almak
yoluna gitmişlerdir.
Örneğe göre (B) otel işletmesi, (A) işletmesinin ürünlerini daha fazla
kullanmak suretiyle (A)’nın daha fazla kazanmasına yardım etmekte olduğundan (A)’ya bir hizmet vermektedir. Bu nedenle (B)’nin (A)’ya sağladığı hizmetin karşılığı olarak ciro primi (hizmet bedeli) faturası düzenlemesi
gerekir. Bunun neticesinde (B) işletmesi ciro primini veya hizmet bedelini “diğer gelirler” hesabına kaydetmek suretiyle dönem kar veya zararına
yansıtacak, (A) işletmesi ise bu maliyeti 611 Satış Iskontoları hesabına
kaydetmek suretiyle hâsılattan tenzil etme yoluna gidecektir.
Şayet (A) işletmesi (B) işletmesine ciro primi değil de bir fiyat indirimi
yapmış olsaydı bu defa ciro primi faturası değil, fiyat farkı faturası düzenlenecektir. Satıcı veya alıcının fiyat farkı faturası düzenlemesine bağlı
olarak muhasebe işlemleri aşağıdaki gibi olacaktır.
3.2.4.1. Satıcı firma alıcıya fiyat farkını fatura ederse
Satıcı firma, alıcıya fiyat farkı fatura ederse alıcı için ilave maliyet oluşacaktır. Yani alıcının daha önce aldığı ve stoklara intikal eden malların
maliyetinde satının, alıcıya ilaveten yansıttığı bir artış söz konusudur. Bu
durumda alıcı için tipik bir alış, satıcı için tipik bir satış kaydı söz konusu
olacaktır.
Alıcının kaydı;

–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
153 TİCARİ MALLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
320 SATICILAR
Mal alışı fiyat farkı faturası
––––––––––––
––––––––––––
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Satıcının kaydı;

–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
120 ALICILAR
191 İNDİRİLECEK KDV
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
Mal satışı fiyat farkı faturası
––––––––––––
––––––––––––
3.2.4.2. Alıcı firma satıcıya fiyat farkını fatura ederse
Alıcı firma, satıcıya fiyat farkı fatura ederse, alıcının stokunda bulunan mallar için bu durum maliyet azaltıcı bir etki yaratacaktır. Ancak mal
stoktan çıkmış ise fiyat farkının, ciro priminde olduğu gibi alıcı için gelir
kaydedilmesi gerekir. Diğer bir ifadeyle alınan malların fiyat farkı mallar
stokta ise 153 hesabın alacağına yazılarak maliyetten düşülür; stokta değilse gelir yazılır. Satıcı açısından ise alıcının fiyat farkı faturası satış iskontosu olarak kaydedilmek suretiyle satış hasılatından düşülür.
Alıcının kaydı (mal stokta ise);

–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
320 SATICILAR
153 TİCARİ MALLAR
391 HESAPLANAN KDV
Prime ait hizmet faturası
––––––––––––
––––––––––––
Alıcının kaydı (mal stokta değilse);

–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
320 SATICILAR
602 DİĞER GELİRLER
391 HESAPLANAN KDV
Fiyat farkı faturası
––––––––––––
––––––––––––
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Satıcının kaydı

–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
611 SATIŞ ISKONTOLARI
191 İNDİRİLECEK KDV
120 ALICILAR
Fiyat farkı faturası
––––––––––––
––––––––––––
3.2.5. Reklâmasyon İskontosu
Reklâmasyon iskontosu; satın alınan mal veya hizmetin beklenen kalitede olmaması nedeni ile alıcının mal veya hizmet bedelinde satıcıdan
indirim talep etmesi ve bu talebin satıcı tarafından kabul edilmesi olarak
tanımlanabilir. Reklâmasyon iskontosu konusunda anlaşma sağlanmış ise
alıcının satıcıya indirim faturası kesmesi gerekmektedir.
Reklâmasyon kavramına ilişkin olarak vergi mevzuatında herhangi
bir tanımlama yoktur. Genel kabul gören tariflere göre reklâmasyon, bir
malın satılmasından sonra o malın istenen evsafa uygun olmaması, malın
zamanında alıcıya ulaşamaması nedeniyle alıcıda maddi kayıp oluşması
ve benzeri nedenlerle alıcının satıcıdan kaybının telafisi için talep ettiği
bedel olarak tanımlanabilir. Özellikle günümüzde reklâmasyon uygulamasına tekstil sektöründe rastlanmaktadır. Alıcı düzenleyeceği reklâmasyon
faturasını satıcıya iletmekte, satıcı bu reklâmasyon faturasını satışları azaltıcı bir unsur olarak dikkate almaktadır. Alıcı firmanın yurt dışında olması
durumunda oluşan reklâmasyon giderinin, alıcının vereceği fatura veya
ilgili ülke mevzuatına göre fatura yerine geçen belgelerle tevsik edilmesi
gerekmektedir (Yalçın, 2010, 225).
Reklâmasyon giderlerinin ihracatın yapıldığı ülkedeki müşterinin vereceği fatura veya ilgili ülke mevzuatına göre fatura yerine geçen belgelerle tevsiki asıldır. Ancak bu tür bir belgenin alınamadığı durumda ihracatçı firmanın yeni bir belge düzenleyerek önceki faturayı iptal etmesi ve
reklâmasyon bedeline isabet eden kısmın iade edildiğini gösterir bir belgeyi de ispat vesikası olarak kullanması mümkündür (MB’nin 20.09.1999
tarih ve 39884 sayılı özelgesi).
Nakit, peşin veya erken ödeme ile ortaya çıkan “nakit iskontosu”
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ile büyük miktarlarda alım yapılmasıyla ortaya çıkan miktar iskontosunu reklâmasyon olarak düşünmemek gerekir. Iskonto biçiminde yaşanan
reklâmasyon aynı zamanda bir kalite maliyetidir. Kalite maliyetleri içersinde bir dışsal başarısızlık maliyeti olan “Uzlaşma-Concessions” maliyetidir. Bu tür bir iskonto uygulaması kanımızca hem kurumlar vergisi mükellefleri hem de gelir vergisi mükellefleri açısından kanunen kabul edilen
bir gider özelliğindedir. Konuyu şöyle örneklemek mümkündür (Yükçü,
2000, 36).
Örnek: a) Satıcı işletme 20.11.2010 tarihinde 800 TL’lik malı yarısı
peşin, yarısı kredili olarak satmış; %18 KDV ayrıca peşin tahsil edilmiştir.
b) Alıcı firma satın aldığı malları yeterli kalitede bulmamış, bu nedenle
%20 reklâmasyon (uzlaşma) indirimi talep etmiştir. Satıcı da bu indirimi
30.11.2010 tarihinde kabul etmiş ve aynı tarihte alıcı borcun kalan kısmını
ödemiştir.
Çözüm: a) Satış kaydı;

–––––––––––– 20.11.2010 ––––––––––––
120 ALICILAR
100 KASA
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
––––––––––––
––––––––––––

400
544

800
144

b) İndirim tutarı ve tahsilâtın kaydı;
İndirim tutarı 800 x % 20 =160 TL

–––––––––––– 30.11.2010 ––––––––––––
100 KASA
611 SATIŞ İSKONTOLARI
191 İNDİRİLECEK KDV (160X0,18=)
120 ALICILAR
––––––––––––
––––––––––––

211,2
160,0
28,8

400

Satılan malın eksik çıkması, beklenen nitelikte olmaması ve malların
bozularak değerini kaybetmesi gibi hallerde alıcının düzenleyeceği faturalarda reklâmasyon kelimesi yerine; iade ise iade edilen malların, iskonto
amaçlı ise iskonto uygulanan malların, tazminat veya ceza amaçlı ise ceza
ve tazminatın kaynağı olan malların cinsi, miktarı, birim fiyatı, tutarı yazılmalı ve her halükarda asıl mala ilişkin faturaya atıfta bulunularak fatuOCAK - ŞUBAT 2012
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ra tarih ve numarasını belirten bir şerh konulmalıdır. Aksi halde üzerinde
“reklâmasyon” kelimesinden başka hiçbir açıklama olmayan bir fatura,
vergi incelemelerinde tereddütlere ve tartışmalara yol açacaktır (Apak,
2005, 80).
4. İSKONTOLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU
4.1 Ciro Primlerinin KDV Karşısındaki Durumu
Ciro primlerinin KDV karşısındaki durumu ve KDV’ye tabi olup olmaması gerektiği hususları idare ve yargı arasında farklı yaklaşımlara neden
olan konular arasındadır.
Ciro primlerinin tabi olacağı işlemlere dair açıklamalar 26 seri No.lu
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde yapılmıştır. Buna göre fatura veya
benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyen ve yılsonlarında, belli bir dönem
sonucunda ya da belli bir ciro aşıldığında yapılan ödemeler, doğrudan satılan malla ilgili olmayıp; alt satıcı firmanın yaptığı ek bir çabanın sonucu
olarak doğmaktadır. Bu itibarla yapılan iş, ana firmaya karşı verilen ayrı
bir hizmet olduğundan KDV uygulamasında satışı yapılarak ciro primine
hak kazanılan ürünün tabi olduğu oran üzerinden değil, hizmet teslimlerinin tabi olduğu genel KDV oranı olan %18 üzerinden KDV’ye tabi olması
gerekmektedir.
Ancak 26 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin yukarıda
yer alan bölümü 19.01.2012 tarihinde yayınlanan 116 Seri No’lu Katma
Değer Genel Tebliği’nin 6’ncı bölümünde yapılan açıklamalarla yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre; fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yılsonlarında, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hasılat primi, yılsonu iskontosu gibi adlarla) yapılan
iskontolar esas itibariyle, asıl işleme ilişkin KDV matrahının değişmesi
sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla, KDV matrahında değişiklik vuku
bulduğu bu gibi durumlarda KDV Kanununun 35 inci maddesine göre düzeltme yapılması gerekmektedir.
Konuya ilişkin bir yargı kararında; toptan ilaç ticareti yapan yükümlüye, yıl sonunda, belli miktarın üzerinde satış yapmış olması sebebiyle, ilgili firma tarafından “ciro primi” “ciro iskontosu” adı altında yapı102
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lan ödemelerin, hizmet karşılığı ödenen prim olmadığı, KDV matrahına
dahil edilemeyeceği sonucuna varılmıştır (Dnş. 7. D. 16.04.1992 tarih,
E.1989/4011,K.1992/1127).
Bir vergi incelemesinde deterjan ve sabun imal ve satışı ile kozmetik
ürünleri satışı yapan yükümlü şirketin ana firma olarak bayilere yaptığı,
belli bir miktarı aşan ciroya ulaşılması halinde uygulanan iskontonun katma değer vergisine tabi olduğu öne sürülerek cezalı tarhiyat yapılmıştır.
Buna dair yargı kararına göre; bayiinin satın aldığı malı belli bir miktarın
üzerinde satması, doğrudan doğruya ve münhasıran satıcı için yapılmış bir
hizmet niteliğinde olmadığından ödemenin prim olarak kabul edilmemesi
gerekir. Diğer taraftan olayda, yapılanın bir hizmet, bunun karşılığının da
prim olarak kabul edilmesi halinde dahi; yükümlünün ödeyeceği katma
değer vergisi, alıcı tarafından indirim konusu yapılarak geri alınacağından
böylelikle ortada yansıtılabilir bir verginin kalmayacağı ve mal alan bayilerin de nihai tüketici durumunda olmadığı açık bulunduğundan tarh edilen
cezalı vergide yasal isabet görülmediği gerekçesiyle terkin etmiştir (Dnş.
11. D. 02.07.1996 tarih, E. 1996/2327, K. 1996/2838 sayılı karar).
Öte yandan Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 25’inci maddesine göre
iskonto yapılan hallerde iskonto tutarı matrahın hesabında nazara alınmayacak, 20’inci maddeye göre hesaplanan matrahtan iskonto tutarı düşülecek; böylece KDV’nin matrahı, bedelden iskontonun düşülmesinden sonra
kalan tutar olacaktır.
KDVK’nın 25’inci maddesinde tanımlanan iskontodan, satıcı firmanın
mal teslimi sırasında ticari teamüllerin öngördüğü koşul ve miktarda yaptığı mal satış iskontosunun anlaşılması gerekir. Satıcı firmanın sonradan
alıcı firma lehine dekontla yaptığı iskontoların bu kapsamda değildir (Danıştay 11. Dairenin 15.05.1996 tarih ve E. 1996/1370, K. 1996/1927 sayılı
kararı).
4.2. Faturası İzleyen Yılda Gelen Ciro Primlerinin Katma Değer
Vergisi
KDVK Madde 10’ a göre mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde vergiyi doğuran olay, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında doğmakta
olduğundan KDV bakımından ciro primi faturalarında yıl aşımına sebep
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olmaksızın belge ve kayıt düzenine uyulması önem arz etmektedir. KDVK
Madde 10; malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura
veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Ancak malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından
sonra fatura düzenlenmesinde VUK Madde 231/1 gereğince kesin sınırlamalar bulunmaktadır. Buna göre faturanın, malın teslimi veya hizmetin
yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yani bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç
düzenlenmemiş sayılmaktadır ki bunun çok ağır müeyyideleri olduğu bilinmektedir. Ayrıca 7 günlük fatura düzenleme mühletinin dönem sarkması yaratacağı durumlarda faturanın dönem sarkması yaratmayacak şekilde
düzenlenmesi gerekmektedir.
Bunun dışında uygulamada dönem sonu mutabakatları nedeniyle bir
önceki yılın ciro primi faturasının, fiili imkânsızlık sonucu izleyen yılda düzenlendiği durumlarda örneğin 2010 yılı ciro primine ait faturanın
Ocak/2011 döneminde düzenlenmesi halinde gelir ve gider tahakkukunun
2010 yılı dönem kar/zararına yansıtılması zorunludur. Buna ait KDV’nin
faturanın düzenlendiği dönemde hesaplanan ve indirim KDV olarak dikkate alınması vergisel açıdan yine tartışma yaratabilecek konular arasındadır.
Yılsonu primleri konusunda önceden yapılmış bir sözleşme olsun veya
olmasın, geçmiş hesap dönemi verilerinden hareketle tutarı tespit edilse
dahi, yılsonu itibariyle tutarı kendiliğinden kesinleşmeyen, tarafların sonraki yıl karşılıklı anlaşmaları ile tutarı belirlenen ve kesinleştirilen primlerin, olay bazında incelenerek, primin mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştirildiği tarih itibariyle tahakkuk ettiğinin kabul edilmesi gerekir (Gündüz,
2010). Ancak tahakkuk yılsonu itibariyle gerçekleşmişse, katma değer
vergisi açısından da bu tarih itibariyle vergiyi doğuran olayın meydana
geldiğine dikkat edilmelidir (Gündüz, 2008).
Bunun dışında KDVK Madde 29/3’e göre İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların
kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir. Örneğin Aralık/2010 döneminde düzenlenen bir fatura 2010 hesap dönemi
kapandıktan sonra karşı tarafın eline geçmişse bu faturaya ait KDV’nin
104

OCAK - ŞUBAT 2012

MALİ

ÇÖZÜM

vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı olan 2010 yılının aşılmış olması nedeniyle 2011 yılında indirim konusu yapılabilmesi mümkün
değildir. Böyle bir durumda yapılabilecek tek şey KDV düzeltme beyannamesi vermek suretiyle ilgili ayda (Aralık/2010) indirim hakkını kullanmak
yoluna gitmektir.
4.3. Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonların KDV Karşındaki
Durumu
İşletmelerin promosyon adı altında bayilerine ürettikleri malın yanında
başka bir malı bedelsiz olarak vermeleri halinde KDV hesaplanmayacaktır
(Teke, 2006). Bir malın yanında ayrıca bir bedel tahsil edilmeksizin başka
bir malın verilmesi veya numune ya da eşantiyon mallar verilmesi şeklinde ortaya çıkan teslimler ile gazete, dergi vb. yayın faaliyetinde bulunan
kuruluşların, bu yayınlarının tirajını artırmak amacıyla düzenledikleri promosyon kampanyalarının katma değer vergisi karşısındaki durumu 50 seri
no.lu KDV Genel Tebliği ile aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
4.3.1. Promosyon Ürünleri
Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla,
bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın yanında
başka bir malın ayrıca bir bedel alınmaksızın verilmesi de sıkça karşılaşılan bir pazarlama tekniği olarak ortaya çıkmaktadır. Bir malın tasarruf
hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket
edenlere devri olarak tanımlanan teslim hükümleri çerçevesinde ticari bir
işletmenin yaptığı bedelsiz teslimler de katma değer vergisine konu olmaktadır.
Ancak, firmaların iktisadi faaliyetini genişletme, emsal işletmelerle rekabet edebilme, üretim veya satışını yaptıkları mallara olan talebi koruma
veya artırma amacıyla bir malın yanında başka bir mal verilmesi şeklinde gerçekleşen işlemlerde, promosyon ürünü açısından bir bedelsiz teslim
söz konusu olmamaktadır. Zira firmanın genişleyen faaliyetiyle bağlantılı
olarak işletmede yaratılan katma değer artmaktadır. Nitekim piyasadan satın alınan veya ithal edilen malların promosyon ürünü olarak müşterilere
verilmesi, mükellefler açısından pazarlama gideri niteliğini taşımakta ve
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bu malların alış bedelleri Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinin 1
numaralı bendine göre gider olarak kaydedilebilmektedir.
Dolayısıyla, firmanın yarattığı katma değer içerisinde vergilenen promosyon mallarının müşterilere verilmesi sırasında katma değer vergisi hesaplanmasına gerek bulunmamakta ve bu ürünler için yüklenilen katma değer vergisinin ise prensip olarak indirim konusu yapılması gerekmektedir.
Örnek 1: (A) gazetecilik firması; periyodik dönemler halinde veya her
gün gazetenin yanında ek olarak bir dergi vermektedir. Gazetenin satışını
artırmak amacıyla ve ayrıca bir bedel alınmaksızın verilen bu dergi, işletmede yaratılan katma değerin bir unsuru niteliğinde olduğundan tesliminde
ayrıca katma değer vergisi hesaplanmayacaktır. Gazete ve derginin teslimi
aynı oranda katma değer vergisine tabi olduğundan, dergi için yüklenilen
verginin tamamı indirim konusu yapılacaktır.
Gazete ve promosyon ürün tesliminin farklı oranda katma değer vergisine tabi olması halinde ise örneğin gazete ile birlikte verilen promosyon
ürünün genel oranda (%18) katma değer vergisi yükleniminin olduğu durumlarda, aradaki farkın indirim KDV olarak değil, gider olarak dikkate
alınması gerekir.
Örnek 2: Bir deterjan firması, imal ederek satışını yaptığı ürünlere olan
talebi artırmak amacıyla 4 kg. deterjan alan müşterisine, ayrıca bir bedel
almaksızın 1 kg. daha deterjan vermek suretiyle bir kampanya düzenlemiştir. Bu işlemde satışı yapılan mal 4 kg. değil 5 kg. deterjandır. Dolayısıyla,
satışı yapılan malın teslim bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanması, yüklenilen katma değer vergisinin tamamının indirim konusu yapılması gerekmektedir.
4.2.2. Eşantiyon veya Numune Mallar Verilmesi
Ticari hayatta eşantiyon olarak adlandırılan ürünler, her ne kadar işletmede tüketilmemekte ise de ayni pazarlama gideri niteliğinde olduğundan,
bu ürünlerin müşterilere ayrıca bir bedel alınmaksızın teslimi katma değer
vergisi hesaplanmasını gerektirmemektedir.
Diğer taraftan, firmalar halen satışını yaptıkları veya piyasaya yeni çıkardıkları bir ürünün tanıtımını sağlamak amacıyla numune mallar üretmekte ve bu malları da ayrıca bir bedel tahsil etmeksizin vermektedir. Ana
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malın bütün, özelliklerini taşımakla birlikte, satışa konu edilemeyecek bir
miktarla sınırlı olan ve üzerinde “Numunedir, parayla satılmaz, vb.” ibareleri taşıyan bu mallar da, işletmede tüketilmemekle birlikte ayni pazarlama
gideri özelliğini taşıdığından, bu malların bedel alınmaksızın teslimi de
eşantiyonlarda olduğu gibi katma değer vergisi hesaplanmasını gerektirmemektedir.
Bu açıklamalar çerçevesinde gerek numune, gerekse eşantiyon adı altında teslim edilen malların;
— Ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olması,
— Ayrıca bir satışa konu olmayacak şekilde verilmesi,
halinde katma değer vergisi hesaplanmayacaktır. Bu şartlara ilaveten,
numune malların firmanın unvanı ve para ile satılmayacağını belirten bir
şerhi taşıması gerekmektedir. İşletmenin iktisadi faaliyetini yaygınlaştırmaya ve tanıtmaya yönelik olarak verilen bu mallar için yüklenilen vergiler, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır.
Örnek 1: Şampuan imalatı ile uğraşan (A) firması, satışını yaptığı şampuanlar bir kere kullanmaya mahsus miktarlarda poşetleyerek, tüketicilerin posta kutularına koymak suretiyle dağıtmıştır. Ayrı bir satışa konu olmayacak şekilde tüketiciye yönelik ve reklâm gideri mahiyetinde verilen,
ayrıca ambalajında numune olduğu belirtilen bu şampuanlar için katma
değer vergisi hesaplanması söz konusu olmayacak, bu ürünlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi ise indirim konusu yapılacaktır.
Örnek 2: Bir ilaç firması, piyasaya yeni çıkaracağı bir ilacın tanıtımını
sağlamak amacıyla doktorlara, üzerinde “Numunedir Satılamaz.” ibaresi
bulunan ilaçları numune olarak vermektedir. İlaç firmasının bu ilaçlar için
katma değer vergisi hesaplaması söz konusu olmayacaktır. Yüklenilen katma değer vergisi ise indirim konusu yapılacaktır. Esasen ticari hayatta yerini bulan promosyonlar ile işletme açısından ayni pazarlama gideri niteliğinde olan eşantiyon ve numunelerin; bedel tahsil edilmeksizin müşterilere
verilmesi işlemi katma değer vergisine tabi olmamakla birlikte, bu ürünleri
bedelsiz olarak alan kişi ve kuruluşların, söz konusu malları gerçek usulde
katma değer vergisi mükellefi olarak ticarî bir işleme konu etmeleri halinde, bu teslim işleminin katma değer vergisine tabi olacağı ve malın ait
olduğu oran üzerinden vergi hesaplanması gerekeceği açıktır.
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5. YURT DIŞI BAĞLANTILI İŞLEMLERDE KDV UYGULAMASI
5.1. Yurt Dışındaki Firmaların Ödediği Ciro Primlerinin KDV
Karşısındaki Durumu
Yurtdışındaki bir firmanın Türkiye’deki bir firmaya ödediği ciro primleri için Türkiye’deki firma tarafından yurt dışına düzenlenen faturada KDV
hesaplanması gerekir; zira Türkiye’deki firma yurt dışındaki firmaya onun
ürünlerini daha fazla satmak suretiyle bir hizmet vermektedir ve hizmetten
yurt dışındaki firma Türkiye’de yararlanılmaktadır.
Bu görüş doğrultusundaki bir özelgeye göre yurt dışından bir firmanın;
ambalaj mallarını ithal ederek Türkiye’de kullanılması karşılığında Türk
firmaya destek ve hizmet bedeli adı altında yaptığı ödemeler, yabancı firmanın Türkiye’de faydalandığı bir hizmetin karşılığını oluşturduğundan,
söz konusu bedel KDV Kanunu’nun 1/1 maddesine göre KDV’ye tabi
olacaktır. Yabancı firma tarafından Türk şirketine ödenecek olan ciro primi niteliğindeki tutar için Türk şirketince fatura düzenlendiğinde, katma
değer vergisinin hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir (MB’nin
10.06.1997 tarih ve 23860 sayılı özelgesi).
Yurt dışındaki firmaların ödediği ciro primlerinin KDV karşısındaki durumuna ilişkin bir diğer özelge aşağıdaki gibidir.
“İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizin Almanya’dan ithal edeceği
ilaçların belli bir miktarı geçmesi halinde yurt dışındaki satıcı firmanın
ödeyeceği ciro primi için düzenlenecek faturalarda KDV’nin hesaplanıp
hesaplanmayacağı konusunda Bakanlığımızdan bilgi talep edilmektedir.
KDV Kanunu’nun 24/c maddesine göre, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim
gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler katma değer vergisi matrahına dahil bulunmaktadır. Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 26 Seri No.lu KDV Genel
Tebliğinin (L/2) bölümünde de, fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip yılsonlarında, belli bir dönem sonunda veya belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hâsılat primi, yılsonu iskontosu gibi adlarla) yapılan
ödemelerin KDV’ye tabi olduğu; doğrudan satılan malla ilgili olmayan
bu tür iskontoların, firmanın yaptığı ek çalışmanın ya da çabanın sonucu
olarak doğduğu; dolayısıyla yapılan işin ana firmaya verilen bir hizmet
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niteliği taşıdığı ve bu nedenle KDV Kanunu’nun 4. maddesi çerçevesinde hizmet kapsamına giren bu işlemlere ait iskontoların, aynı Kanunun
1/1. maddesi uyarınca vergiye tabi tutulacağı belirtilmektedir. Öte yandan,
yabancı firmanın Türkiye’de yararlandığı bu hizmet, sözü edilen Kanunun 11’inci maddesinde düzenlenen “hizmet ihracı istisnası” kapsamına
da girmemektedir. Bu açıklamalara göre, yabancı firma tarafından şirketinize ödenecek olan ciro primi niteliğindeki tutar için şirketinizce fatura
düzenlendiğinde, KDV’nin hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir”
(MB’nin 03.01.2003 tarih ve 41301 sayılı özelgesi).
5.2. Yurtdışındaki Firmalara Ödenen Ciro Primleri
Uygulamada yurt dışında yerleşik bayilere yapılan iskontolar karşılığında nakit ödeme yerine bedelsiz mal gönderilmekte veya gönderilecek
mal bedelinden indirim talep edilmektedir. Hatta bu tür ödemeler için çoğu
defa fatura dahi düzenlenmemektedir. Bunun yerine firma yazışmaları tevsik edici belge olarak kullanılmaktadır. Ancak bütün bu işlemler, ihracat
istisnası kapsamına girdiği için KDV Kanunu’nun 35 ve 9’uncu maddeleri
uyarınca herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır (Değer,
2008).
6. SONUÇ
İskontoların muhasebesi ve vergisel denetiminde kritik öneme haiz konular olarak bu çalışmada, ciro primlerine yılsonu itibariyle hak kazanıldığından fatura sonraki yılda düzenlense dahi tahakkuk esasının bir gereği olarak bu primlerin hak kazanıldığı yılın geliri olarak beyan edilmesi
gerektiği; vergi matrahının hesaplanmasında iskontoların ticari teamüllere
uygun olup olmadığı konusunun özellikle ilişkili taraflarla yapılan işlemlerde emsallere uygunluk ilkesi uyarınca tespit edilmesi gerektiği; ciro
primlerinde tahakkuk yılsonu itibariyle gerçekleşmişse, katma değer vergisi açısından da bu tarih itibariyle vergiyi doğuran olayın meydana geldiğine dikkat edilmesi gerektiği; yurtdışındaki bir firmanın Türkiye’deki bir
firmaya ödediği ciro primleri için Türkiye’deki firma tarafından yurt dışına
düzenlenen faturada KDV hesaplanması gerektiği hususları, ön plana çıkmıştır.
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GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇ İSTİSNASI YANINDA
YENİLEME FONUNDAN YARARLANABİLME OLASILIĞININ
İNCELENMESİ
REVIEW OF POSSIBILITY TO TAKE ADVANTAGE OF SALES
EXEMPTION WIDE REAL ESTATE FUND RENOVATION
Dr. Sedat APAK*
Öz
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 21.06.2006 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere; 5/e maddesinde düzenlenmiş olan Gayrimenkul Satış Kazançları İstisnası uygulaması ile, 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu’nun 328 inci maddesinde yer almakta olan Yenileme Fonu’nun
aynı anda uygulanmasına mani olacak bir mevcut yasa düzenlemesinden
bahsetmek olanaksızdır. İkisi de yasal olarak aynı anda uygulanabilmekle
birlikte, bu uygulama kanun koyucunun iki uygulamaya yönelik konuluş
gerekçelerine uymayan bir yapı sergilemektedir. Bu nokta da kanunun yapılış amacına uygun olarak vergilemede adalet ilkesini sağlayıcı nitelikteki
uygulama, satış kazancı istisnası ya da yenileme fonu uygulamasından,
şirket hedeflerine uygun olan birinin seçilmesi yönünde olacaktır.
Anahtar Sözcükler: gayrimenkul satış kazanç istisnası, yenileme fonu,
istisnalar.
Abstract
Law on Corporate Income Tax: 5520 to be effective from the date of
21.06.2006, 5 / e that are stipulated by the application of Exemption for
Real Estate Sales, Tax Procedure Law numbered 213, Article 328 Renewal
Fund, which is located at the same time prevent the implementation of an
existing law will be impossible to talk about regulation. Both at the same
time legally can be practiced, this application does not meet the legislator
presents a two rationales for implementing put into practice. This point is
*
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also the principle of fairness in taxation law, the provider of construction
for the purpose of application nature, or a renovation fund capital gain
exemption application, the company will have to select one that meets the
objectives.
Key words: real estate sales gains exemption, renovation fund, exception
Gayrimenkul Satış Kazanç İstisnası Yanında Yenileme Fonundan
Yararlanabilme Olasılığının İncelenmesi
Gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazanç istisnasına ilişkin 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 21.06.2006 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere; 5/e maddesinde Gayrimenkul Satış Kazançları İstisnası uygulaması düzenlenmiş olup; bu düzenleme ile birlikte: kanunda zikredilmiş olan gerekli koşulların sağlanması halinde; kurumların en az iki tam
yıl aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle en
az iki tam yıl olmak üzere, sahip bulundukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı
kurumlar vergisinden istisna edilmiş olmaktadır. (Demir,2012,1) Çalışmamız taşınmazlara ait satış kazancı istisnası üzerinde yoğunlaşacaktır.
Ancak şu belirtilmelidir ki; 21.06.2006 tarihine kadar olan taşınmaz
satış kazançlarına istisna uygulanmasında, şu anda yürürlükten kaldırılmış olan 5422 Sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 12 numaralı bendi,
21.06.2006 tarihinden sonraki gerçekleşecek taşınmazların satışlarından
doğan kazançlara istisna uygulanmasında ise; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesi bir nolu fıkrasının (e) bendi hükümleri
geçerli olacaktır. (Güler, 2012,1)
5520 Sayalı Kanun’un yukarıda zikrettiğimiz beşinci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre gayrimenkul satışı kazanç istisnasının geçerli olabilmesi için öncelikle; istisna hükümlerine tabi olacak
gayrimenkul satış işleminin konusunu oluşturan gayrimenkulün, sahibi
bulunan kurumun aktiflerinde en az iki yıl yani en az 730 gün kayıtlı halde
bulunması gerekmekte, satış yapıldıktan sonra, satış bedelinin en geç satışın yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın sonuna kadar tahsil edilmiş olması,
ayrıca bu satış kazanç tutarının %75’nin bilançonun pasifinde yer yer verilen bir fon hesabında en az beş yıl süre ile tutulması şartlarının da birlikte
sağlanmış olması gerekmektedir. (Uslu,2012,1)
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Bu noktada özellik arz eden unsur; bilançonun pasifinde yer alan ve
özel fon hesabında tutulan %75 gayrimenkul satış kazancının sermayeye
eklenmesi, başka bir hesaba devredilmesi, ortaklara dağıtılması veya beş
yıl içinde eğer söz konusu şirketin olası bir tasfiyeye uğraması veya fonun
sermayeye eklenmesinden sonra sermaye azaltılması işlemine gidilmesi
durumlarında, istisnadan yararlanılmasının mümkün olamayacağı hükmü
olup, böyle bir durum gerçekleştiği takdirde ise ilgili şirket adına vergi
zıyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte kurumlar vergisinin tarh edilmesi
uygulamasının söz konusu olacağıdır. (Kavak,2012,1)
Kanunda zikredilmiş olan beş yıllık sürenin dolmasından sonra ise; istisna kazancın dağıtımı, başka bir hesaba nakli yada sermaye azaltılmasına
gidilmesi hallerinde ise, artık sadece istisna kazancın matrah teşkil ettiği
bir işlemle kar dağıtımına ait gelir/ kurumlar vergisi kesintisi yapılması
yoluna gidilecektir. (Kavak,2012,1)
İstisna uygulamasının şartlarına ayrıntılı bir şekilde değinilmek istenirse; aşağıdaki şekilde bir sınıflama ile karşılaşılabilinir:
I.

İSTİSNA UYGULAMASININ ŞARTLARI

A. Kurumlar Vergisi Mükellefi Olma Şartı
İstisnayı düzenleyen 5/1-e maddesinde yer alan “kurumlar” kelimesi,
düzenlenenin sadece kurumlar vergisi mükelleflerini kapsadığını göstermekte, istisna uygulaması bakımından ise kurumlar vergisi mükelleflerinin “tam mükellef” veya “dar mükellef” nitelikleri kısıtlayıcı bir anlam
taşımamakta, sonuç olarak Kurumlar Vergisinin ilk maddesinde sayılmış
olan kurumların tamamının istisnadan yararlanabileceği hükmü belirleyici
olmaktadır. ( Taş,2009,34)
21/6/2006 tarihinden önce yani 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
yürürlüğe girmesinden önce; yürürlükte bulunan 5422 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu hükümlerine göre; sadece tam mükellef kurumlar vergisi
mükellefleri istisnadan yararlanabiliyordu. Ancak bugün durum bu şekilde
değildir ve tüm kurumlar vergisi mükellefleri istisnalardan yararlanabilmektedir. (Sönmez ve Ayaz, 2000,143)
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B. İstisna Uygulamasının Ancak Aşağıda İfade Olunan Taşınmaz
Satışlarından Doğmuş Olması Şartı
Taşınmazlar, Türk Medeni Kanunu’nun 704 üncü maddesinde “taşınmaz” olarak tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir başka noktaya
taşınması mümkün olmayan, yukarıda anılan maddede arazi, tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler olarak sayılmış bulunmaktadır. (
Uslu,2012,1 ve Tuncer,2005,10) Bu noktada önemli olan husus şudur ki;
taşınmaz tanımına taşınmazın bütünleyici parçası durumunda olan unsurların da dahil olacağı, bununla birlikte taşınmazın eklentisi durumunda
olan unsurların ise taşınmaz tanımına dahil edilemeyeceği, bu durumda
tabii olarak ta taşınmazın ancak bütünleyici parçası sayılan şeylerin satışından doğan kazançların istisna kapsamında ele alınacağı hükmüdür.
(Güler,2012,1) Bu bilgiler ışığı altında söylenebilecek; ilgili kurum adına tapuya tescili yapılmamış bir binanın satışından doğan kazanca istisna
hükümlerinin uygulanamayacağı olmakta, ancak binaların bulunduğu arsa
yada arazinin mütemmim cüz şeklinde değerlendirileceği olmaktadır. (
Demir,2012,1ve Uslu,2012,1)
C. Gayrimenkul Satış Bedelinin Satışın Yapıldığı Yılı İzleyen İkinci
Takvim Yılının Sonuna Kadar Tahsil Edilmiş Olması Şartı
Ayrıca, kredi ile alınan ve istisna işlemine konu edilen taşınmazlarda
ise, istisnaya konu olanak satış kazancının hesaplanması sırasında, finansman giderlerinin tamamının gayrimenkulün maliyet bedeline eklenmesi
gerekmekte, eğer tercihe bağlı olarak maliyet bedeline eklenmiş ve gider
kaydolunmuş olan finansman giderlerinin kurum giderleri arasından çıkartılarak, oluşacak yeni duruma göre düzeltme kurumlar vergi beyannamesi
vermek zorunluluk arz etmektedir. (Küçük, 2010, 20)
Eğer işletmeye kayıtlı bir gayrimenkul satışı karşılığı, nakit olarak alınmadan devir ve temliki, takası gibi işlemlerle gerçekleştirilmişse mevcut
işlem, istisna kapsamı dışında tutulmaktadır. ( Bahar,2005, 120)
Bu noktada diğer önemli unsur, satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmiş olması şartıdır.
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Gayrimenkul ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnası için yeminli mali
müşavir tasdik raporunun gerekliliği konusunda; VUK’nun mükerrer 227
maddesinin iki nolu bendi hükmü, ayrıca Maliye Bakanlığının 5, 25, 32,
37 sıra No’lu SMMM ve YMM Genel Tebliğlerine dayanılarak söylenebilecek olan şey; yeminli mali müşavir tasdik raporunun gerekli olduğudur.
(Beşe, 2008,127) Ancak bu noktada bu raporun ancak belli bir istisna tutarının aşılması halinde söz konusu olacağını ileri süren görüşlerde mevcuttur. ( Taş,2009, 35)
D. Gayrimenkulün En Az İki Yıl Süre İle Aktifte Bulundurulması Şartı
İstisna uygulamasına konu olacak bir taşınmazın en az 730 gün kurumun aktifinde yer alması gerekir, ayrıca yine bu süreyi tutturmamış olmakla birlikte; inşaatı henüz tamamlanmamış ve henüz yararlanılmayan bir binanın satışının gerçekleşmesi halinde ise bu binanın sadece arsasının satış
kazancına isabet eden kısmı istisnadan faydalanabilecektir. (Güler,2012,1
ve Uslu,2012,1)
E. Satış Kazancının %75’lik Kısmının Bilançonun Pasifinde Yer
Alan Bir Fon Hesabında Tutulması Şartı
Taşınmaz satışında kazanç, satış işlemi ile meydana gelen satış vadeli
de olsa istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanacaktır. Taşınmaz satışından elde edilecek olan kazancın istisnadan yararlanılan %75’lik kısmı
pasifte özel bir fon hesabında tutulacak, beş yıl içinde başka bir hesaba
devredilmesi veya şirketin tasfiyeye tabi tutulması veya fonun sermayeye
ilavesinden sonra sermaye azaltılmasına gidilmesi halinde, istisnadan yararlanabilmesi mümkün olmayacaktır. (Güler, 2012,1 ve Kavak, 2012,1)
F. Gayrimenkul Satış İstisnasından Yararlanmak İsteyen Kurumun
Menkul Kıymet ve Gayrimenkul Alım Satımı ve Kiralama İşi Yapmaması Şartı
Söz konusu satış istisnasından yararlanmak isteyen kurumların yasa gereği menkul kıymet ve gayrimenkul kıymet alım satımı ve kiralama işi ile
meşgul olmamaları gerekmektedir. Bu işle meşgul olmaları durumunda;
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gayrimenkul satış kazancı istisnası uygulamasından yararlanması söz konusu olmayacaktır. Ancak şirketin satmak üzere alındığı yahut inşa ettiği
binalar için bu hükümler söz konusu olmakta; kendi faaliyetlerini yürüttüğü iş merkezi binası muhtemel satışı için istisnadan yararlanmak mümkün
olabilmektedir. (Taş,2009,36)
II. AMORTİSMANA TABİ GAYRİMENKULLER VE YENİLEME
FONU UYGULAMASI
Yenileme fonu uygulaması 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 328 inci
maddesinde yer almaktadır. Bu uygulamaya göre; satılan veya zayii olması nedeni ile tazminatı alınmış olan iktisadi kıymetin yenilenmesine karar
verilmesi ya da bu işlem zaruri bir nitelik kazanması durumunda, satıştan
doğan kar, sonuç hesabına kaydettirilmeksizin bilanço pasifinde üç yıl süre
ile tutulabilir ve bu fon satılan kıymetin yerine satın alınmış olan yeni sabit
kıymetin amortismanlarına mahsup edilir. (Küçük, 2010, 20)
Yenileme fonunun uygulanmasında işletmenin satılmış olan gayrimenkulü tekrar edinme niyetinin varlığı ve bu konuda teşebbüse geçiş olması
şartı fiili olarak aranmamakta, bu konuda yenileme kararının almış olması
ve bu kararın karar defterine işlenmiş olması fon ayrılması uygulaması için
yeterli olmaktadır. (Küçük, 2010, 20)
Bu noktada; ayrıca yenileme fonunun sadece amortismana tabi kıymetler için uygulanabileceği ve yenileme fonu olarak ayrılan kısmının hiçbir
şekilde işletmeden çekilmesinin söz konusu olamayacağı, yenileme fonunu açısından satışın peşin, vadeli olmasının önem taşımadığı hükmü ek
olarak söylenebilir. (Küçük, 2010, 20)
III. AMORTİSMANA TABİ GAYRİMENKUL SATIŞINDA İSTİSNA
UYGULAMASI DIŞINDA KALAN KISIM İÇİN YENİLEME FONU
AYRILABİLİR Mİ?
Çalışmamızın bu noktaya kadar olan kısmında 5520 Sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun beşinci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer
almış olan gayrimenkul satış kazanç istisnasının bağlı olduğu hükümler ile
yenileme fonu ayrılması uygulamasına ait özellikler ayrı ayrı incelenmeye
ve ana özellikleri verilmeye çalışılmıştır. Bu noktadan sonra, asıl önem
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taşıyan nokta ortaya çıkmakta ve amaç olan gayrimenkul kazanç istisnası
yanında yenileme fonu uygulamasından yararlanılmasının mümkün olup
olmadığının tespiti yönünde ilerlemektedir.
Konuya bir sayısal örnekle açıklık getirilmek istenirse;
2005 yılında alınmış bir binanın 2011 yılında 400.000 lira karla satıldığını düşünelim. Bu binanın sahibi olan şirket acaba 400.000 liralık karın
yarısını, yani 200.000 liralık kısmına kazanç istisnası hükümleri uygulayarak 200.000 x 0,75 = 150.000 lirayı fona ayırıyor, kalan 50.000 lirayı ise
kar olarak Kurumlar Vergisi matrahına ekliyor. Kalan 200.000 lirayı ise,
yenileme fonuna koyuyor ve 2012 de 180.000 liraya yeni bir bina alıyor.
Bu işlemde görüldüğü üzere, bina satışından gelen karı, iki kısma ayırarak
yarısını Kurumlar Vergisinde belirttiğimiz Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnasından yararlandırıyor, diğer yarısını ise yenileme fonuna tabi tutmak
isterse sonuç ne olacaktır?
Burada cevap; kanaatimize göre her iki uygulamanın konunun amacına
ve gerekçesine bakmak yönünde olacaktır. Gayrimenkul satış kazancı istisnasının amacı; piyasadaki çeşitli olumsuzluklar yüzünden mali bünyesi
zayıflayan işletmeler için yeni bir fon sahasının oluşması ve likiditesinin
artması, bunalım dönemlerinde aktiflerde yer alan sabit değerleri daha aktif hale getirmektedir. (Tuncer,2005,12)
Zaten bu düşüncenin paralelinde istisnanın düzenlendiği madde gerekçesinde; gayrimenkul satış kazancı istisnası ayrılmasının amacının kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlaması olduğu belirtilmiştir. ( Taş, 2009,34)
Öncelikle yukarıda verilmiş olan örnekle ilgili olarak söylenebilecek
olan; satıştan elde edilen karın, istisnadan yararlanacak olan kurumun isteğine göre belirlenmiş bir oranda ayrılmasına yasal olanak bulunmaması
hususudur. Gayrimenkul kazanç istisnası uygulaması ile yenileme fonu
uygulamalarının ikisinden birden yararlanılması durumunda; uygulamanın
tersini emreden bir kanunsal düzenleme bulunmamakla birlikte, söz konusu örnekte satış karının tümü üzerinden %75 oranında istisna uygulanması
yoluna gidilecek, ancak kalan %25’lik oran için yenileme fonu ayrılması
uygulaması yapılabilecektir. Yani 400.000 lira olan karı, eşit olarak ikiye
ayırmak yolu yerine, karın tümü üzerinde %75’lik pay yani 400.000 x
OCAK - ŞUBAT 2012

119

MALİ

ÇÖZÜM

0,75 = 300.000 lira istisna edilirken, ancak geri kalan %25’lik pay yenileme fonu için ayrılabilinecektir. Rakamsal olarak uygulama bu yönde
iken, olgu açısından yenileme fonu ile gayrimenkul satış kazancının birlikte kullanılabilmesi yönünde kanuni yönden bir engel bulunmamaktadır.
Bu noktada satış karının %75’nin istisnadan yararlandırılması, geri kalan
%25’i içinde yenileme fonu ayrılmasına gidilmesinde, yani her iki uygulamadan da aynı anda yararlanılmasını engelleyen bir yasal düzenlemenin
varlığından bahsetmek olanaksızdır.
Ancak ilk bakışta iki uygulamadan birden aynı anda yararlanmak
mümkün gibi gözükse de, iki uygulamadan şirketlerin önceliklerine ve
hedeflerine göre sadece bir uygulamaya yönelmeleri daha adaletli bir seçim olarak belirlenmektedir. Söz konusu bölümde de değindiğimiz üzere,
gayrimenkul satış kazancı istisnanın amacı, bir kriz, buhran yada değişim
dönemlerinde, şirketin varlıklarına bir likidite kazandırmak olmaktadır.
Buna karşılık yenileme fonunun amacı ise taşınmazları, şirketin mali yapısını bozmadan değiştirmenin yolları ve kolaylıkları üzerine olduğu söylenebilir. Bu iki uygulamanın temelinde birbirinden çok farklı anlamlar
yatmaktadır. Bu amaçların ışığı altında olası en adaletli ve anlaşılabilir uygulama, şirketlerin iki uygulamadan aynı anda sadece birini tercih etmeleri
yönünde olacaktır. Eğer şirketin amacı amortismana yani yıpranmaya tabi
bir taşınmazın yenilenmesi yolumu karlı yada zorunlu bulması halinde,
sadece yenileme fonu uygulamasına gidilecek, bir kriz yada yeni bir mali
anlayış yolunda bir karar alınmış ise, kendi likidite olanaklarını artırmak
amacıyla, sadece gayri menkul satış kazancı istisnası uygulaması yoluna
gidilmesi olacaktır.
IV. SONUÇ
Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası ile Yenileme fonunun aynı anda
uygulanmasına mani olacak bir mevcut yasa düzenlemeden bahsetmek
olanaksızdır. İkisi de yasal olarak aynı anda uygulanabilmekle birlikte, bu
uygulama kanun koyucunun iki uygulamaya yönelik konuluş gerekçelerine uymayan bir yapı sergilemektedir. Bu nokta da kanunun yapılış amacına
uygun olarak vergilemede adalet ilkesini sağlayıcı olduğu düşündüğümüz
uygulama, satış kazancı istisnası yada yenileme fonu uygulamasından, şir120
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ket hedeflerine uygun olan birin seçilmesi yönünde olacaktır. Bu uygulama
ile birlikte hem vergide adalet ilkesine daha yaklaşılmış olunacak, hem de
gereksiz vergi ihtilaflarının önüne geçilmiş olunacaktır.
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2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANLARINDA DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR
MATTERS TO BE CONSIDERED AT 2011 INCOME TAX
RETURNS
Burak Ali Han TECİM*
Öz
Tüm mükellefler 2012 yılına yeni umutlarla girmiş olsalar da, 2011 yılıyla ilgili ödevleri henüz sona ermedi. Nitekim, 2011 yılında elde etmiş
oldukları kazanç ve iratları beyan etmeleri gerekmektedir. Beyan esasının
özü, vergiye tabi işlemlerinin bizzat mükelleflerce vergi idaresine bildirilmesidir. Dolayısıyla mükellefler bu beyanlarını yaparken 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun hükümlerine uygun hareket etmek zorundadırlar.
Bu çalışmanın amacı da mükelleflerin 2011 yılı kazanç ve iratlarını beyan
ederken dikkat etmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirerek, olası
hata ve atlamaların önüne geçmeye çalışmaktır.
Anahtar Sözcükler: Gelir Vergisi, beyanname, kazanç ve iratlar.
Abstract
Even though taxpayers started year 2012 with new hopes, their obligations about year 2011 haven’t been finished yet. In fact, they should declare
their earnings and income obtained in year 2011. The essence of the declaration is the notification of the taxable transactions to the tax administration by taxpayers themselves. Thus, taxpayers have to act in accordance
with Income Tax Law No. 193 when they declare these returns. The purpose of this study is to try to prevent errors and omissions, via informing
taxpayers about matters to be considered when they declare their earnings
and income in year 2011.
Key Words: Income Tax, return, earnings and income.
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I. Giriş:
Bilindiği üzere, ülkemizde vergilendirmede ana prensip beyan esasıdır. Beyan esasında, aksine bir hüküm bulunmadıkça mükellefler vergiye
tabi işlemlerini kendileri bizzat vergi idaresine bildirmektedir. Gelir Vergisi de bu esasa dayandığından, gerçek kişiler bir takvim yılı içinde elde
ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olarak tanımlanan ve çeşitli unsurlardan
oluşan gelirlerini, yıllık gelir vergisi beyannamelerinde birleştirerek bizzat kendileri beyan etmektedirler (T.C.Yasalar, 1961, md.83). Söz konusu
beyanlar için temel kaynağımız olan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda,
gelirin kapsamına giren kazanç ve iratlar; ticari kazançlar, zirai kazançlar,
ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul
sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar olarak sayılmıştır (T.C.Yasalar,
1961, md.2). Dolayısıyla bu kanunda sayılanlar dışındaki elde edilen kazanç ve iratlar gelir vergisine tabi olmayacaktır. Bu çalışma 2011 takvim
yılı gelir vergisi beyanlarının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususların altını çizmek için hazırlanmıştır.
II. Beyannamelerin Verilme ve Ödemelerin Yapılma Zamanı:
Gelirlerini yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edecek olan mükellefler için ilk dikkat edilmesi gereken husus ödeme ve bilhassa beyan
tarihlerinin kaçırılmamasıdır. Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın
Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar, gelirin sadece
basit usulde tespit edilen ticarî kazançlardan ibaret olması halinde izleyen
yılın Şubat ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar verilmeli
(T.C.Yasalar, 1961, md.92), Şubat ayı içerisinde verilmesi gereken beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi Şubat
ve Haziran aylarında, Mart ayı içerisinde verilmesi gereken beyanname
ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi ise Mart ve
Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmelidir (T.C.Yasalar,
1961, md.117).
Yani, 2011 yılı gelir vergisi beyannameleri genel olarak, 01.Mart.2012
ila 26.Mart.2012 (25 Mart, Pazar gününe denk geldiği için) tarihleri arasında beyan edilip, eşit taksitlerden ilki 02.Nisan.2012 (31 Mart, Cumartesi gününe denk geldiği için) tarihine, ikincisi ise 31.Temmuz.2012 ta124
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rihine kadar ödenmelidir. Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticarî
kazançlardan ibaret olması halinde de, beyanname 01.Şubat.2012 ila
27.Şubat.2012 (25.Mart, Cumartesi gününe denk geldiği için) tarihleri
arasında beyan edilip, eşit taksitlerden ilki 29.Şubat.2012 tarihine, ikincisi
ise 02.Temmuz.2012 (30 Haziran, Cumartesi gününe denk geldiği için)
tarihine kadar ödenmelidir.
III. Beyannamelerin Verileceği Vergi Daireleri:
2011 yılı gelir vergisi beyannamelerini verecek olan mükellefler; tam
mükellefiyette vergiyi tarha yetkili vergi dairesine, dar mükellefiyette
Türkiye’de vergi muhatabı mevcutsa onun Türkiye’de oturduğu yerin,
Türkiye’de vergi muhatabı yoksa işyerinin, işyeri birden fazla ise bu işyerlerinden herhangi birisinin bulunduğu yer vergi dairesine verilir veya
taahhütlü olarak posta ile gönderilir (T.C.Yasalar, 1961, md.92).
Gelir Vergisini tarha yetkili vergi dairesi ise, mükellefin ikametgahının
bulunduğu mahal vergi dairesidir. Ancak işyeri ve ikametgahı ayrı vergi
daireleri bölgesinde bulunan mükelleflerin vergileri, işyerinin bulunduğu
yer vergi dairesince; diğer ücretlerle, gezici olarak çalışanların ticaret ve
serbest meslek kazançlarının vergileri, bu ücret ve kazanç sahiplerinin ikametgahlarının bulunduğu yerin vergi dairesince tarh edilmemişse, faaliyetlerini icra ettikleri vergi dairesince; dar mükellefiyete tabi olanların vergileri ise, beyannamelerini vermeye mecbur oldukları yerin vergi dairesince
tarh olunur (T.C.Yasalar, 1961, md.106).
IV. Beyannamenin Kimin Adına Verileceği:
Beyaname verilirken dikkat edilmesi gereken bir önemli husus da, Gelir Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinde yazılı gelir unsurlarını elde eden
kişi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Aile Reisi Beyanı” başlıklı 93.
maddesi 29.07.1998 tarihi itibariyle (4369 sayılı Kanun’la) yürürlükten
kaldırıldığı için, ailenin hangi bireyi olduğuna bakılmaksızın, kendi adına
beyanname verecek ve söz konusu beyannameyi imzalayacaktır. Sadece
bu kişinin küçük veya kısıtlı olması ya da mümeyyiz olmaması durumlarında, beyanname yine kendi adlarına düzenlenmekle beraber, beyannameyi bu kişinin veli, vasi veya bu kişiyi temsile yetkili kayyım imzalayacak
ve beyannamede hangi sıfatla imzaladıklarını belirtileceklerdir.
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V. Beyannameye Dahil Edilecek ve Toplanacak Kazanç ve İratlar:
Gelir vergisi beyanı açısından temel prensip, bir takvim yılı için de
elde edilen kazanç ve iratların yıllık beyannamede toplanması ve beyanıdır. Dolayısıyla, aksine bir hüküm olmadıkça mükellefler Gelir Vergisi
Kanunu’nun 2. maddesinde yazılı gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde
elde ettikleri kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verip, bu gelir unsurlarını yıllık beyannamede toplayacaklardır. Yine, tacirlerle, çiftçiler ve serbest meslek erbabı (şirketlerin faaliyet ve tasfiye dönemlerine şamil olmak
üzere kollektif şirket ortakları ile komanditeler de dahil) ticari, zirai ve
mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile, yıllık beyanname vereceklerdir (T.C.Yasalar, 1961, md.85).
VI. Beyannameye Dahil Edilmeyecek ve Toplanmayacak Kazanç
ve İratlar:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesi yıllık beyannamenin
verilmeyeceği ve verilmesi halinde de beyannameye dahil edilmeyeceği
(dolayısıyla, ticari, zirai ve mesleki kazançlar nedeni ile her halükarda verilmesi gereken yıllık beyannamelere de dahil edilmeyeceği) gelirleri belirtirken, tam ve dar mükellefiyet ayrımına gitmiştir.
Türkiye’de yerleşmiş olanlar (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 4.
maddesinde, İkametgahı Türkiye’de bulunanlar ile bir takvim yılı içinde
Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar
Türkiye’de oturma süresini kesmez) olarak tanımlanmıştır) ile resmi daire
ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları “Tam Mükellef”
olup, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı
üzerinden vergilendirilirler (T.C.Yasalar, 1961, md.3).
Türkiye›de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler ise “Dar Mükellef” olup,
sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler (T.C.Yasalar, 1961, md.6).
Buna göre, tam mükellefiyete sahip olanların elde ettikleri;
-Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar,
-Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinin (15) numaralı bendinde ya126
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zılı menkul sermaye iratları (tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım
sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemeler),
-Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,
-Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler
(birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden
aldıkları ücretlerinin toplamı, 103. maddede yazılı tarifenin ikinci gelir
diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle
vergilendirilmiş ücretleri dahil)
-Vergiye tâbi gelir toplamının (yukarıda belirtilenler hariç) 103. maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (23.000.-TL’yi
(Maliye Bakanlığı, 2010)) aşmaması koşuluyla, Türkiye’de tevkifata tâbi
tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları ve
-Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 1.170 lirayı (Maliye Bakanlığı, 2010) aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan
menkul ve gayrimenkul sermaye iratları
için yıllık beyanname verilmeyecek ve verilmesi halinde de beyannameye dahil edilmeyecektir.
Ayrıca, dar mükellefiyete sahip olanların elde ettikleri ve tamamı
Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; ücretler, serbest meslek
kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve
iratlar için de beyanname verilmeyecek ve verilmesi halinde de beyannameye dahil edilmeyecektir.
VII. Kazanç Türleri İtibariyle Beyan Edilecek ve Edilmeyecek Kazanç
ve İratlar:
A) Ticari, Zirai ve Mesleki Kazançlar:
Tam mükellefiyete sahip olanların elde ettikleri ticari kazançların tamamı (basit usulde veya gerçek usulde vergilendirilmesi fark etmez) ile gerçek usulde vergilendirilen zirai kazançlar ile serbest meslek kazançlarının
tutarı ne olursa olsun (zarar edilmiş veya “0” kâr edilmiş olsa dahi) yıllık
beyanname ile beyan edilmeleri zorunludur. Bununla beraber, tasfiye ha-
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linde bulunanlar da dahil olmak üzere kollektif şirket ortakları ile komandit
şirketlerin komandite ortaklarının kazançları için de tutarı ne olursa olsun
(zarar edilmiş veya “0” kâr edilmiş olsa dahi) yıllık beyanname verilecektir (T.C.Yasalar, 1961, md.85). Ancak, tam mükellefiyete sahip olanların
gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançları için yıllık beyanname
verilmeyecek, yıllık beyanname verilmesini gerektiren başkaca kazanç ve
iradın bulunması halinde de bu kazanç beyannameye dahil edilmeyecektir.
Dar mükellefiyete sahip olanların elde ettikleri ticari kazançların tamamı (basit usulde veya gerçek usulde vergilendirilmesi fark etmez) ile
gerçek usulde vergilendirilen zirai kazançlar ile tevkif yoluyla vergilendirilmemiş serbest meslek kazançlarının tutarı ne olursa olsun (zarar edilmiş veya “0” kâr edilmiş olsa dahi) yıllık beyanname ile beyan edilmeleri
zorunludur. Ancak, dar mükellefiyete sahip olanların gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançları ile tevkif yoluyla vergilendirilmiş serbest
meslek kazançları için yıllık beyanname verilmeyecek, yıllık beyanname
verilmesini gerektiren başkaca kazanç ve iradın bulunması halinde de bu
kazançlar beyannameye dahil edilmeyecektir.
B) Ücretler:
Tam mükellefiyete sahip olanların elde ettikleri ve tevkif yoluyla vergilendirilmiş olan ücret gelirleri için, şayet tek bir işverenden alınmışsa,
tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecek, yıllık beyanname
verilmesini gerektiren başkaca kazanç ve iradın bulunması halinde de bu
kazanç beyannameye dahil edilmeyecektir. Ayrıca, tevkif yoluyla vergilendirilmiş olan ücret gelirinin, birden fazla işverenden elde edilmesi durumunda, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamının gelir vergisi
tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (23.000.-TL’yi (Maliye Bakanlığı, 2010)) aşmaması halinde de yıllık beyanname verilmeyecek, yıllık beyanname verilmesini gerektiren başkaca kazanç ve iradın bulunması
halinde de bu kazanç beyannameye dahil edilmeyecektir.
Dolayısıyla, birden fazla işverenden ücret geliri elde etmiş olan gerçek kişiler, en fazla ücret geliri elde ettiği işverenden alınan ücreti “birinci
ücret” olarak, diğer işverenlerden alınan ücretleri de “birden sonraki işverenden alınan ücretler” olarak belirleyebilecektir. Daha sonra ilkini hesaba
128
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dahil etmeden, “birden sonraki işverenden alınan ücretler”in tamamını toplayacak ve bu toplamın gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer
alan tutarı (23.000.-TL’yi (Maliye Bakanlığı, 2010)) aşmaması halinde de
yıllık beyanname verilmeyecek, yıllık beyanname verilmesini gerektiren
başkaca kazanç ve iradın bulunması halinde de bu kazanç beyannameye
dahil edilmeyecektir. Burada önemli olan hususlardan biri de birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağının tercihinin mükelleflere bırakılmış
olmasıdır. Mükellefler “birinci ücret”in hangi işverenden elde ettikleri ücret olduğunu serbestçe belirlenebileceklerdir.
Tam mükellefiyete sahip olanların elde ettikleri ve tevkif yoluyla vergilendirilmiş olan ücret gelirinin, birden fazla işverenden elde edilmesi durumunda, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamının gelir vergisi
tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (23.000.-TL’yi (Maliye Bakanlığı, 2010)) aşması halinde ise, bu ücret gelirleri için beyanname verilecek ve bu ücret gelirlerinin tamamı (birinci ücret de dahil) beyannameye
dahil edilecektir. Bu durumda 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103.
maddesinde yer alan dilimlere göre hesaplanan gelir vergisinden, daha
önce tevkif yoluyla ödenmiş vergiler indirilecektir.
Bununla beraber, Gelir Vergisi Kanununu geçici 68. maddesi (31/12/2015
tarihine kadar Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler) ile geçici 72. maddesi (31/12/2017 tarihine kadar sporculara
yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler) gereğince vergisi tevkif yolu ile
kesilmiş ücret gelirler için yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler
dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil
edilmeyecektir.
Gerek tam mükellefiyete, gerekse dar mükellefiyete tabi olanların elde
ettikleri, ancak tevkif yoluyla vergilendirilmemiş olan ücret gelirlerinin
tamamının yıllık beyanname ile beyan edilmeleri zorunludur. Bunun tek
istisnası 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 64. maddesinde yer alan “Diğer Ücretler”dir. Zira bu maddeye hükmüne göre, diğer ücretler için yıllık
beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.
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Dar mükellefiyete sahip olanların elde ettikleri ve tevkif yoluyla vergilendirilmiş olan ücret geliri için, elde edilen ücret tutarı ve işveren sayısına
bakılmaksızın, yıllık beyanname verilmeyecek, yıllık beyanname verilmesini gerektiren başkaca kazanç ve iradın bulunması halinde de bu kazanç
beyannameye dahil edilmeyecektir.
C) Gayrimenkul Sermaye İratları:
Tam mükellefiyete sahip olanların elde ettikleri ve tevkif yoluyla vergilendirilmiş olan gayrimenkul sermaye iratları toplamı ile gerçek usulde
vergilendirilmeyen ziraî kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinin (15) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve
iratların istisna hadleri içinde kalan kısımları ve ücret gelirleri dışındaki
kazanç ve iratların toplamı, gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde
yer alan tutarı (23.000.-TL’yi (Maliye Bakanlığı, 2010)) aşmıyorsa, ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları için yıllık beyanname verilmeyecek, yıllık beyanname verilmesini gerektiren başkaca
kazanç ve iradın bulunması halinde de bu kazanç ve iratlar beyannameye
dahil edilmeyecektir.
Ayrıca, tam mükellefiyete sahip olanların elde ettikleri ve tevkif yoluyla
vergilendirilmemiş olan konut kira geliri toplamı, 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan istisna tutarını (2.800.-TL’yi (Maliye
Bakanlığı, 2010)) aşmaması halinde de yıllık beyanname verilmeyecek,
yıllık beyanname verilmesini gerektiren başkaca kazanç ve iradın bulunması halinde de bu kazanç beyannameye dahil edilmeyecektir. Ancak bu
istisnadan yararlanırken dikkat edilmesi gereken iki önemli husus bulunmaktadır. Bunlardan ilki, istisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan
edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamayacağı, diğeri de ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname
ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanların bu istisnadan faydalanamayacaklarıdır.
Yine, tam mükellefiyete sahip olanların bir takvim yılı içinde elde ettikleri ve toplamı Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinin 1. fıkrasının “d”
bendinde belirtilen istisna tutarını (1.170.-TL’yi (Maliye Bakanlığı, 2010))
aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan gayrimenkul
130
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sermaye iratları için de yıllık beyanname verilmeyecek, yıllık beyanname
verilmesini gerektiren başkaca kazanç ve iradın bulunması halinde de bu
kazanç beyannameye dahil edilmeyecektir.
Tam mükellefiyete sahip olanların elde ettikleri ve tevkif yoluyla vergilendirilmiş olan gayrimenkul sermaye iratları toplamı, gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (23.000.-TL’yi (Maliye Bakanlığı, 2010)) aşıyorsa, bu iratlar için beyanname verilecek ve bu gayrimenkul
sermaye iratlarının tamamı beyannameye dahil edilecektir. Bu durumda
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan dilimlere göre hesaplanan gelir vergisinden, daha önce tevkif yoluyla ödenmiş
vergiler indirilecektir. Burada dikkat edilecek diğer bir husus da, mesken
kira geliri ile vergi tevkifatına tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iratlarının birlikte elde edilmesi durumunda, 23.000.-TL’lik haddin hesabında;
mesken kira geliri için istisna tutarı (2.800.-TL (Maliye Bakanlığı, 2010))
düşüldükten sonra kalan tutar ile tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iradının brüt tutarının toplamı dikkate alınacağıdır.
Ayrıca, tam mükellefiyete sahip olanların elde ettikleri ve tevkif yoluyla
vergilendirilmemiş olan konut kira geliri toplamı, 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan istisna tutarını (2.800.-TL’yi (Maliye
Bakanlığı, 2010)) aşması halinde, sadece aşan tutar için beyanname verilecektir. Yukarıda da belirtildiği üzere, bu istisnadan yararlanırken dikkat
edilmesi gereken iki önemli husus bulunmaktadır. Bunlardan ilki, istisna
haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamayacağı, diğeri de ticari, zirai veya
mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar
ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanların bu istisnadan faydalanamayacaklarıdır.
Yine, tam mükellefiyete sahip olanların bir takvim yılı içinde elde ettikleri ve toplamı Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinin 1. fıkrasının “d”
bendinde belirtilen istisna tutarını (1.170.-TL’yi (Maliye Bakanlığı, 2010))
aşan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verilecek ve bu gayrimenkul sermaye iratlarının
tamamı beyannameye dahil edilecektir.
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Bu noktada, gayrimenkul sermaye iradında safi iradın saptanması için,
kira gelirlerinden indirilecek giderler konusunda seçilebilecek iki yöntemden de bahsetmekte fayda vardır. Seçilebilecek ilk yöntem, “Gerçek Gider
Yöntemi” olup, safi iradın bulunması için, 21. maddeye göre istisna edilen
gayrisafi hasılata (2.800.-TL’ye (Maliye Bakanlığı, 2010)) isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hasılattan aşağıda yazılı giderler indirilir
(T.C.Yasalar, 1961, md.24);
-Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
-Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile mütenasip olan idare giderleri,
-Kiraya verilen mal ve haklara müteallik sigorta giderleri,
-Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan
borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün
iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5›i (İktisap bedelinin % 5›i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata
uygulanır. Ancak, indirilmeyen kısım 88. maddenin 3. fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz),
-Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere
ödenen harcamalara iştirak payları,
-Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar (Amortismana
tabi değer, malum ise maliyet bedeli, malum değilse, bina ve arazi için
vergi değeri, diğer mallar için Vergi Usul Kanununun 267. maddesinin 3.
sırasına göre tespit edilen emsal değeridir),
-Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri (Emlakın iktisadi değerini artıracak surette tevsii, tadili veya bunlara ilaveler yapılması için ihtiyar olunan giderler onarım gideri sayılmaz),
-Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri,
-Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,
-Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli (kira indirimi gayri safi hasılattan Gelir Vergisi
Kanunu’nun 24. maddesinin 1 ila 9 ve 11 numaralı bentlerinden yazılı gi132
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derler düşüldükten sonra, kalan miktar üzerinden yapılır; kiranın indirilemeyen kısmı 88. maddenin 3. fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı
sayılmaz),
-Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye kanuna
veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.
“Gerçek Gider Yöntemi”ni seçenler yukarıda yazılı giderlerden sadece belgeleriyle tevsik edilebilecekleri giderleri ve gayrimenkul sermaye
mahiyetindeki mal ve hakların kısmen kiraya verilmesi halinde, yalnız bu
kısma isabet edenleri hasılattan indirilebilirler.
Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç), gayrimenkul sermaye iradında safi iradın saptanması için, kira gelirlerinden indirilecek giderler
konusunda diledikleri takdirde, “Gerçek Gider Yöntemi” yerine, yukarıda
yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından %25’ini götürü olarak
indirebilecekleri “Götürü Gider Yöntemi”ni seçebilirler. “Götürü Gider
Yöntemi”ni seçenlerin dikkat etmesi gereken husus, iki yıl geçmedikçe bu
usulden dönemeyecekleridir. Yine dikkat edilecek bir husus da ister gerçek, ister götürü gider yöntemi seçilmiş olsun, bu seçim gayrimenkullerin
tümü için yapılmalıdır. Yani, gayrimenkullerin bir kısmı için gerçek gider,
diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez. Yine, her iki yöntem uygulanmasında da para cezaları ve vergi cezalarının hasılattan gider olarak
indirilemeyeceğini de belirtmekte fayda vardır.
Dar mükellefiyete sahip olanların elde ettikleri ve Türkiye’de tevkif
yoluyla vergilendirilmiş olan gayrimenkul sermaye iratları için, tutarı ne
olursa olsun, yıllık beyanname verilmeyecek, yıllık beyanname verilmesini gerektiren başkaca kazanç ve iradın bulunması halinde de bu kazanç
beyannameye dahil edilmeyecektir.
Ayrıca, dar mükellefiyete sahip olanların (yurt dışında yerleşik olup dar
mükellefiyet esasında vergilendirilmekte olan Türk vatandaşları da dahil)
elde ettikleri ve tevkif yoluyla vergilendirilmemiş olan konut kira geliri
toplamı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan istisna tutarını (2.800.-TL’yi (Maliye Bakanlığı, 2010) aşmaması halinde de
yıllık beyanname verilmeyecek, yıllık beyanname verilmesini gerektiren
başkaca kazanç ve iradın bulunması halinde de bu kazanç beyannameye
dahil edilmeyecektir. Ancak bu istisnadan yararlanırken dikkat edilmeOCAK - ŞUBAT 2012
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si gereken iki önemli husus bulunmaktadır. Bunlardan ilki, istisna haddi
üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamayacağı, diğeri de ticari, zirai veya
mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar
ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanların bu istisnadan faydalanamayacaklarıdır.
Dar mükellefiyete sahip olanların elde ettikleri ve Türkiye’de tevkif yoluyla vergilendirilmemiş olan gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verilecek ve bu gayrimenkul sermaye iratlarının tamamı beyannameye
dahil edilecektir.
Ayrıca, dar mükellefiyete sahip olanların (yurt dışında yerleşik olup dar
mükellefiyet esasında vergilendirilmekte olan Türk vatandaşları da dahil)
elde ettikleri ve tevkif yoluyla vergilendirilmemiş olan konut kira geliri
toplamı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan istisna tutarını (2.800.-TL’yi (Maliye Bakanlığı, 2010)) aşması halinde, sadece aşan tutar için beyanname verilecektir. Yukarıda da belirtildiği üzere, bu istisnadan yararlanırken dikkat edilmesi gereken iki önemli husus
bulunmaktadır. Bunlardan ilki, istisna haddi üzerinde hasılat elde edilip
beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamayacağı, diğeri de ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından
bildirilecek olanların bu istisnadan faydalanamayacaklarıdır.
D) Menkul Sermaye İratları:
1.Tam mükellefiyete sahip olanların elde ettikleri aşağıdaki menkul sermaye iratları için, tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecek,
yıllık beyanname verilmesini gerektiren başkaca kazanç ve iradın bulunması halinde de bu kazanç beyannameye dahil edilmeyecektir.
a) Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında Vergi kesintisine tabi tutulmuş olan,
-Mevduat faizleri,
-Özel finans kurumlarınca (Katılım Bankaları) kâr ve zarara katılma
hesabı karşılığında ödenen kâr payları,
-Repo kazançları,
134

OCAK - ŞUBAT 2012

MALİ

ÇÖZÜM

-1.1.2006 sonrasında ihraç her nevi tahvil ve hazine bonosu faiz gelirleri,
-Toplu konut,Kamu Ortaklığı ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin gelirleri,
-Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile -Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları,
b) 07/10/2001 tarihinden itibaren, tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları,
yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından düzenlenen
Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinin (15) numaralı bendinde yazılı
şahıs sigorta poliçeleri dolayısıyla elde edilen menkul sermaye iratları,
c) Kurumlar vergisi mükelleflerince 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kâr payları,
d) Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmadığı için, kurumların kârlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri işlemlerde
gerçek kişi ortaklarca bedelsiz hisse senedi olarak elde edilen kâr payları.
e) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinin (15) numaralı bendinde yazılı aşağıdaki menkul sermaye iratları (tüzel kişiliği haiz
emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemeler),
-On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemeler,
-On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik
sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve sigortalardan on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, malûliyet
veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler,
-Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara
yapılan ödemeler.
2.Tam mükellefiyete sahip olanların elde ettikleri ve aşağıda belirtilen
tutarları aşmayan menkul sermaye iratları için, yıllık beyanname verilmeyecek, yıllık beyanname verilmesini gerektiren başkaca kazanç ve iradın
bulunması halinde de bu kazanç beyannameye dahil edilmeyecektir.
a) Geliri sadece menkul sermaye iratlarından ibaret olan mükelleflerin,
elde ettikleri menkul sermaye iratlarının gayri safi tutarları toplamı gelir
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vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (23.000.-TL’yi (Maliye Bakanlığı, 2010)) aşmıyorsa, bu mükelleflerin vergi kesintisine tabi
tutulmuş olan menkul sermaye iratları,
-01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit tahvil ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince
çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler,
-Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr payları,
Elde edilen gelirin belirtilen tutarı (23.000.-TL’yi (Maliye Bakanlığı,
2010)) aşması halinde bu gelirlerin tamamı (istisna edilen tutarlar hariç)
yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Ayrıca, menkul sermaye iratları
toplamının belirtilen tutarı aşıp aşmadığının tespitinde indirim oranı uygulanabilecek menkul sermaye iratlarının, indirim oranı uygulandıktan sonra
kalan kısımlarının dikkate alınması, bu iratların beyan edilmesinin gerektiği durumlarda ise indirim oranı uygulandıktan sonra kalan kısımlarının
beyan edilmesi gerekmektedir.
Yabancı para cinsinden ihraç edilen uzun vadeli borçlanma araçlarından Eurobond, dış borçlanma kapsamında çıkarılan menkul kıymet olup,
vergi uygulaması bakımından da Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu gibi
değerlendirilmektedirler. Ancak, Eurobondlar Gelir Vergisi Kanunu’nun
geçici 67. maddesi kapsamında olmadıkları için, 2011 yılında elde edilen
ve beyanname verme sınırı olan 23.000.-TL’yi (Maliye Bakanlığı, 2010)
aşan Eurobond faiz gelirleri beyan edilecektir.
Bununla beraber, gerçek kişilerce, tam mükellef kurumlardan elde edilen ve Gelir Vergisi Kanunu uygulaması bakımından kâr payı sayılan; her
nev›i hisse senetlerinin kâr payları, iştirak hisselerinden doğan kazançlar ve
kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kâr paylarının yarısı
gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate
alınacaktır. Beyana tabi başka gelirlerin bulunmaması halinde gelir beyanname verme sınırı olan 23.000.-TL’yi (Maliye Bakanlığı, 2010) aşıyor ise
beyan edilecektir. Tabi, beyan edilen bu tutar üzerinden hesaplanan gelir
vergisinden, kurum bünyesinde kârın dağıtımı aşamasında yapılan vergi
kesintisinin tamamı mahsup edilecektir. Söz konusu kesinti oranı, halka
açık olan ve olmayan tüm şirketler için % 10 olarak uygulanan tevkifat
oranı 23/07/2006 tarihinden itibaren % 15 olarak uygulanmakta olup, mahsup sonrası kalan tutar genel hükümler çerçevesinde ret ve iade edilecektir.
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Bu konuda dikkat edilecek bir husus da, kurumların 31/12/1998 ve daha
önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarını
dağıtmaları halinde, gerçek kişilerce elde edilen bu kâr payları, tutarı ne
olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. Yine, 01/01/199931/12/2002 tarihleri arasında sona eren hesap dönemlerine ilişkin olup, kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlar ile Gelir Vergisi Kanunu’nun
geçici 61. maddesi kapsamında vergi kesintine tabi tutulmuş olan yatırım
indirimi istisnasından yararlanan kazançların dağıtılması halinde, gerçek
kişilerce elde edilen kâr paylarının net tutarına elde edilen kâr payının
1/9›u eklendikten sonra bulunan tutarın yarısı vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyan edilen tutarın 1/5›lik kısmı hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir (T.C.Yasalar, 1961, md.62).
b) Bir takvim yılı içinde elde ettikleri ve toplamı Gelir Vergisi
Kanunu’nun 86. maddesinin 1. fıkrasının “d” bendinde belirtilen istisna
tutarını (1.170.-TL’yi (Maliye Bakanlığı, 2010)) aşmayan, Türkiye’de tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan aşağıdaki menkul sermaye
iratları,
-Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri,
-Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından
elde edilen bedeller,
-İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,
-Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
-Her çeşit alacak faizleri,
-Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kâr
payı vb.).
3.Tam mükellefiyete sahip olanların elde ettikleri aşağıdaki menkul
sermaye iratları için, indirim oranı uygulanarak, enflasyondan arındırıldıktan sonra kalan tutarlar vergilendirilecektir. İndirim oranı; 213 sayılı Vergi
Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan
bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir. Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre 2011 yılı için tespit edilmiş olan yeniden
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değerleme oranı % 10,26’dır. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 8,12’dir.
Bu oranlar dikkate alındığında, 2011 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır. Bu kapsamda, 2011 takvim yılında
elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç
edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesinin ikinci fıkrasının
(5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile
Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla
beyan edilmeyecektir (Maliye Bakanlığı, 2011).
Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır. Ayrıca, ticari
işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir. Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddenin (4) numaralı fıkrası uyarınca, 75. maddenin ikinci fıkrasının (7), (12)
ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 1/1/2006
tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca % 15 oranında vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir (Maliye Bakanlığı, 2011).
Şayet indirim oranı “1”in altında çıksaydı, beyanname verme sınırı
olan 23.000.-TL’nin (Maliye Bakanlığı, 2010) hesabında, indirim oranı
uygulanabilecek menkul sermaye iratlarının tutarı, indirim oranı uygulandıktan sonra kalan kısımlar itibariyle dikkate alınacaktı.
Bununla beraber, her nevi alacak faizleri ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanmasının söz konusu olmadığı hususuna da dikkat etmek gerekmektedir.
Dar mükellefiyete sahip olanların Türkiye’de tevkif yoluyla vergilendirilmiş menkul sermaye iratları için, tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname
verilmeyecektir.
Dar mükellefiyete sahip olanların Türkiye’de tevkif yoluyla vergilendirilmemiş menkul sermaye iratları ise, münferit beyanname ile beyan edilecektir.
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E) Diğer Kazanç ve İratlar:
Tam mükellefiyete sahip gerçek kişiler, istisna tutarlarını geçen diğer kazanç ve iratlarını yıllık beyanname ile beyan etmek zorundadırlar.
2011 yılına ilişkin istisna tutarları; değer artışı kazançları (T.C.Yasalar,
1961, md.80) için 8.000.-TL (Maliye Bakanlığı, 2010) ve arızi kazançlar
(T.C.Yasalar, 1961, md.82) için ise (Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. Maddesinin 5. Ve 6. Bentleri hariç) 19.000.-TL’dir (Maliye Bakanlığı, 2010).
Dar mükellefiyete sahip gerçek kişilerin diğer kazanç ve iratları için
yıllık beyanname vermeleri söz konusu olmayıp, bu gelirler münferit beyanname ile beyan edilecektir.
Ancak, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulan ve yıllık veya münferit beyanname ile beyan edilmeyeceği belirtilen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden
çıkarılmasından doğan kazançlar için takvim yılı itibariyle yıllık beyanname verilebilir. Beyan edilen gelirden, aynı türden menkul kıymetler için
yıl içinde oluşan zararların tamamı mahsup edilebilir. Bu durumda beyan
edilen gelir üzerinden % 15 oranında vergi hesaplanır. Hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif edilen vergiler mahsup edilir, mahsup edilemeyen
tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilir. Şu kadar ki, mahsup
edilemeyen zararlar izleyen takvim yıllarına devredilemez.
VIII. Kazançlara Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan gelir
vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 01.01.2011
tarihinden geçerli olmak üzere 2011 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir (Maliye Bakanlığı, 2010).
Mükelleflerin, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edecekleri
2011 yılı gelir vergisine tabi gelirler;
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9.400.-TL’ye kadar
23.000.-TL’nin 9.400.-TL’si için 1.410.-TL, fazlası
53.000.-TL’nin 23.000.-TL’si için 4.130.-TL, (ücret gelirlerinde 80.000.-TL’nin 23.000.-TL’si için 4.130.-TL), fazlası
53.000.-TL’den fazlasının 53.000.-TL’si için 12.230.-TL,
(ücret gelirlerinde 80.000.-TL’den fazlasının 80.000.-TL’si
için 19.520.-TL), fazlası

% 15
% 20
% 27
% 35

oranında vergilendirilir. Burada dikkat edilecek hususun üçüncü ve dördüncü vergi dilimlerinde, vergi oranlarının aynı olmasına rağmen, ücret
gelirleri için uygulanan halterin daha yüksek tutulmuş olmasıdır. Ücret
dışındaki kazanç ve iratlarda 53.000.-TL’den sonra %27’lik dilime geçilirken, ücret gelirinde 80.000.- TL’den sonra %27’lik dilime geçilmektedir.
Amaç emeğin üzerindeki vergi yükünü belirli bir ücret düzeyinden sonra
azaltmaktır.
IX. Beyannamelerde Yapılabilecek İndirimler:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesi, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılabilecek indirimleri düzenlemektedir. Bu maddenin uygulamasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, farklı gelir unsurlarından elde edilen
ve toplanan gelirlerden kanunda belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için,
toplanan bu gelirlerin öncelikle artı bir değer olması gerektiğidir. Yani,
eksi bir değerden indirim yapılamaz. Sadece Bağ-Kur’a ödenen primler,
gelir vergisi matrahı eksi bir değerde ise dahi (yani zarar söz konusuysa
dahi) matrahtan indirilebilir. Bununla beraber yapılacak indirimlerin kanun hükmünde  yazılan tüm şartları taşıması gerekmektedir.
Söz konusu 89. Maddeye göre, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir
vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir;
1. Beyan edilen gelirin % 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki
şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5’ini) ve asgarî ücretin
yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi
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şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye›de kâin ve merkezi
Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş
olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması
sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların
ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi
gelirlerinden indirilir).
Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranları bir katına kadar artırmaya
ve belirtilen haddi asgarî ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere
yeniden belirlemeye yetkilidir.
2. Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye›de yapılması ve
gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi
ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları.
3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen
özürlülerin beyan edilen gelirlerine, 31. maddede yer alan esaslara göre
hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı
dahil) da yararlanır.).
4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler,
köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi
muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini
(kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.
5. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada
öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci
yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası
için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî
bağış ve yardımların tamamı.
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6. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet
bedelinin tamamı.
7. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler,
köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve
kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen;
a) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,
b) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı,
mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik,
elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere
görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve
tanıtımının sağlanmasına,
c) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması
ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,
d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve,
restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,
e) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,
f) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya
ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’›ye getirtilmesi çalışmalarına,
g) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,
h) 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel
sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin
Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,
i) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve
geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda
araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu
142

OCAK - ŞUBAT 2012

MALİ

ÇÖZÜM

kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film
yapımına,
j) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro,
opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği
tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına,
İlişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların
% 100’ü (Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı
yarısına kadar indirmeye veya kanuni oranına kadar çıkarmaya yetkilidir).
8. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol
Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan
sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel
spor dalları için % 50’si.
9. Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran
yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100›ü oranında hesaplanacak “Ar-Ge indirimi”.
Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan
amortismana tabi iktisadi kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamı ile uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeleri ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı
yetkilidir.
10. Bakanlar kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla
Başbakanlık aracılığıyla makbuz mukabili yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı.
11. İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı.
Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır.
Yukarıda sayılan maddeler çerçevesinde kalmadan beyannamelerde yapılabilecek indirimlerle ilgili bazı hususları açıklamakta fayda bulunmaktadır.
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Öncelikle, mükelleflerin ödedikleri sigorta primleri (Bağ-Kur) genel
kural olarak gider yazılmaktadır. Ancak, özellikle ortaklıklarda, tüm ortakların kar payları eşit olmaya bilmektedir. Dolayısıyla söz konusu primlerin
beyan edilecek gelirden beyanname üzerinde indirim konusu yapılması
daha doğru olacaktır. Bununla beraber gider olarak kaydedilmeyip, bu şekilde bir indirimin yapılabilmesi için, primlerin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi gerekmektedir (T.C.Yasalar, 1961,
md.89). Bu esaslar Adi komandit şirketlerin komanditer ortakları ile limited şirketlerin ortakları için de geçerli olup, yukarıda da belirtildiği üzere
indirilecek diğer giderlerin aksine söz konusu sigorta primleri, zararda olsa
matrahtan indirilebilmektedir.
Gelir vergisi matrahından indirilebilecek olan, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık,
doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin yanı sıra bireysel emeklilik
sistemine ödenen katkı payları da beyan edilirken gelirden düşülebilecektir. Burada dikkat edilecek husus söz konusu indirimlerin yapılacağı gelir
olarak, beyannamede yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları toplamından önceki tutarın esas alınması gerektiğidir.
Bunun dışında, mükelleflerin prim ve katkı paylarını gelir vergisi matrahlarından indirirken, bireysel emeklilik dışındaki indirilebilecek şahıs
sigorta primlerinin tutarı yılda beyan edilen gelirin % 5’ini (bireysel emeklilikte %10’unu) ve asgari ücretin yıllık tutarını geçmediğine, sigortanın
veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de
bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezrinde akdedilmiş olduğu ve
prim veya katkı payı tutarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğuna,
sigorta priminin ve bireysel emeklilik katkı payının, ücretin safi tutarının
hesaplanmasında indirim konusu yapılmamış olduğuna, eş ve çocukların
beyan etmeleri gereken gelirleri varsa şahıs sigorta primleri ve bireysel
emeklilik katkı paylarının kendi gelirlerine ait beyannamede indirim  konusu yapıldığına özellikle dikkat etmesi gerekmektedir.
Matrahtan yapılabilecek indirimlerden biri de Gelir Vergisi Kanunu’nun
31. maddesinde belirtilen “sakatlık indirimi”dir. Bu madde hükmüne göre,
çalışma gücünün asgarî %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci
derece sakat, asgarî %60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci de144
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rece sakat, asgarî %40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü
derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık
tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.
01.01.2011 tarihi itibariyle 2011 takvim yılı için uygulanacak olan sakatlık indirimleri;
- Birinci derece sakatlar için 700.-TL,
- İkinci derece sakatlar için 350.-TL,
- Üçüncü derece sakatlar için 170.-TL’dir (Maliye Bakanlığı, 2010).
Bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlardan ilki söz konusu tutarların yıllık tutarlarının gelir vergisi matrahından indirilmesinin, ancak ücretlilerin yıl içerisinde aylık olarak indirilmemiş olmasına bağlı olduğudur.
Yani, yıl içerisinde aylık bazda indirilmiş olan bu tutarları yılsonunda da
indirilmesi mümkün değildir.
4842 sayılı kanunla yapılan değişikliğe kadar, 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu’nun 31. maddesine göre sakatlık indiriminden sadece ücretliler
yararlanmakta iken, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/3. maddesinde söz konusu kanunla yapılan değişiklik ile sakatlık indiriminden yararlanabilecek
kişiler;
- Ücretli olarak çalışan özürlü hizmet erbabı,
- Serbest meslek faaliyetinde bulunan özürlü serbest meslek erbabı,
- Basit usulde vergilendirilen özürlüler,
- Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı,
- Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan ücretliler,
Olarak belirlenmiştir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/2. maddesine göre mükellefler
kendileri, eşleri ve küçük çocukları için yapmış oldukları eğitim ve sağlık
harcamalarını yıllık beyan ettikleri gelirlerinden aşağıdaki şartlar dahilinde
indirilebileceklerdir.
- İndirilecek eğitim ve sağlık harcamalarının beyan edilen gelirin
%10’unu aşmaması,
- Mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan
eğitim ve sağlık harcamalarının Türkiye’de yapılmış olması,
- Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel
kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi.
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193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/2. maddesine göre, genel ve
özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu
yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan
vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin %5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için %10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan
bağış ve yardımlar da vergi matrahından indirilebilecektir.
Bu indirimin uygulanmasında dikkat edilecek husus, bağış ve yardımların, yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlara ve özellikle makbuz karşılığında yapılması durumunda indirimin mümkün olacağıdır. Yapılan
bağış ve yardımın karşılığında makbuz alınmamışsa, bu bağış ve yardım
kesinlikle indirim konusu yapılamaz. Yine bu makbuz karşılığı yardımın
tutarının da, gelir vergisi mükellefleri için beyan edilecek gelirin %5’ini
(kalkınmada öncelikli yörelerde %10’unu) aşamayacağı unutulmamalıdır.
Diğer bir indirim hakkı da, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/5.
maddesinde belirtilen; genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak
üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım
ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu
tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile
mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü
nakdî ve aynî bağış ve yardımlardır. Mükellefler bu tür bağış ve yardımlarının tamamını, hiçbir sınırlama olmaksızın, gelir vergisi beyanlarından
indirebileceklerdir. Ancak, bu bağış ve yardımların mutlaka genel ve özel
bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere veya köylere yapılması
gerektiği de unutulmamalıdır.
Sonuç olarak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde sayılan bu indirimlerin yapılabilmesi için mutlaka bu indirimin yapılacağı bir
artı gelirin olması gerekmektedir. Zarar söz konusu ise indirim söz konusu
olmayacağı gibi, gelirin üzerinde bir indirim hakkı da söz konusu değildir.
Yani, indirim hakkının gelirin üzerinde olan kısmı, zarar yazılmayacağı
gibi bir sonraki yıla da devredilemez.
Diğer taraftan bu bağış ve yardımlar nakden yapılmak zorunda da değildir. Bu doğrultuda dikkat edilmesi gereken husus, bağışlanan veya yar146
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dımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri yoksa
Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde takdir komisyonunca tespit
edilecek değerinin esas alınmasının gerektiğidir.
X. Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu:
Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından meydana gelen zararlar (Gelir Vergisi Kanunu’nun 80. maddesinde yazılı diğer kazanç
ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup
edilir. Bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, müteakip yılların
gelirinden indirilir. Arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesi takip eden yıllara naklolunamaz (T.C.Yasalar, 1961, md.88).
Bununla beraber, menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, gider
fazlalığından doğanlar hariç, sermayede vukua gelen eksilmeler zarar addolunmaz.
Ayrıca, tam mükellefiyete tabi olanlar, yurt dışı faaliyetlerden doğan
zararlarını, ancak faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının (zarar dahil) her yıl o ülke mevzuatına göre
denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması ve bu raporun aslı
ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye›deki ilgili vergi dairesine ibraz
edilmesi halinde mahsup edilebilecektir. Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak raporun ekinde yer alan vergi beyanları ile bilanço ve kâr-zarar
cetvellerinin o ülkedeki yetkili mali makamlarca onaylanması da zorunludur. Fakat, faaliyette bulunulan ülkede denetim kuruluşu olmaması halinde, vergi beyannamesinin, o ülke yetkili makamlarından alınan birer
örneğinin mahallindeki Türk elçilik ve konsolosluklarına, bunlar da yoksa,
orada Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki temsilcilerine
onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir örneğinin ilgili vergi dairesine
ibrazı yeterlidir.
Türkiye›de mahsup edilen yurt dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi halinde, Türkiye›deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç,
mahsuptan önceki tutar olacaktır. Ayrıca, Türkiye›de Gelir Vergisi›nden
istisna edilen kazançlarla ilgili olanyurt dışı zararlar, yurt içindeki kazanç
ve iratlardan mahsup edilmez (T.C.Yasalar, 1961, md.88).
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XI. Sonuç:
Bir takvim yılı daha dertleri ve güzellikleriyle beraber gelip geçti. Şimdi sıra bu geçen takvim yılının kazanç ve iratlarını beyan etmeye geldi.
Beyan esasına dayalı olan gelir vergisi sistemimiz dolayısıyla, mükellefler
elde ettikleri kazanç ve iratları kendileri beyan etmek durumundadır. Bu
çalışma da bu doğrultuda, mükelleflere 2011 takvim yılı kendi gelir vergisi
beyanlarının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlarda yol gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır.
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İŞ ORTAMINDA DÜNYANIN NERESİNDEYİZ?...
Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU*

“İŞ ORTAMI” NE ANLAMA GELİYOR?
Dünya Bankası ve onun yan kuruluşu olan IFC tarafından her yıl yayımlanan bir rapor var. Bu raporun İngilizce adı “Doing Business”. Yani
“iş ortamı” veya “iş yapma kolaylığı” anlamına gelen bir başlık. Bu rapor
9 yıldan beri yayımlanıyor. 2012 yılı raporu da 2010 Haziran ve 2011 Haziran dönemini kapsıyor.
Bu rapor, özü itibariyle dünyanın 183 ekonomisi için mülkiyet haklarının korunmasını ve işletmelere ilişkin düzenlemelerin rakamsal göstergelerini içeriyor. Raporda, kurallar oluşturmanın amacının; çeşitli alanlardaki
uygulamaları kolaylaştırmak, ulaşabilmek ve etkinlik olarak ifade ediliyor.
İş yapma ortamından ne anlıyoruz? Ya da iş yapma kolaylığı kavram
olarak ne anlama geliyor ve içerisinde neler yer alıyor? Önce bu soruların
cevabını verelim.
İş yapma ortamından veya iş yapma kolaylığından iki şey anlaşılıyor:
Birincisi, hukuki altyapının güçlendirilmesine ilişkin reformlar ve ikincisi
de düzenleyici süreçlerin etkinliğini artırmayı hedefleyen reformlar.
Hukuki altyapının güçlendirilmesine ilişkin reformlar;
- Kredi temini,
- Yatırımcının korunması,
- Sözleşmenin icrası ve
- Şirket tasfiyesi alanlarındaki göstergelerden oluşuyor.
Aynı şekilde düzenleyici süreçlerin etkinliğini artırmak üzere incelemeye alınan reform alanları ise;
- İşe başlama,
- İnşaat izni,
- Elektrik temini,
- Tapu kaydı,
*
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- Vergi ödeme,
- Dış ticaret olarak sıralanıyor.
Dolayısıyla; esas olarak küçük boy işletmeler için, iç mevzuat açısından yukarıda sıralanan10 alandaki gelişmeler raporda ele alınıyor.
“İş ortamı” konusunun kapsama alanı sınırlı. Yani; bu rapor, özel bir
kanun ya da düzenlemenin topluma yarar veya zararlarını ölçmeye kalkışmıyor. Aynı şekilde; alınan tedbirlerin, işletme çevresini oluşturan veya bir
ekonomide rekabeti etkileyen yönünü irdelemiyor.
Raporun temel amacı çok açık ve net: İşletme yöneticilerine ve politika
yapıcılarına temel konuları sunmak. Bu kişilere işletmeciliğe ilişkin kural
ve kurumlarla ilgili açık verileri sağlamak ve aynı zamanda yoksulluk, işsizlik, yolsuzluk, kayıt dışılık, yatırım ve verimlilik gibi açılardan etkilerini ortaya koymak.
“İş ortamı” raporu, bu göstergeler aracılığıyla dünyadaki işletmelere
yönelik düzenlemeleri izliyor. Dünyadaki finansal ve ekonomik küresel
kriz zeminine rağmen; 2004 yılından bu tarafa 1 750’den fazla düzenleme
yapıldığını, politika yapıcıların firma düzeyinde reformlara devam ettiğini
ve bazı alanlarda geçmişe göre daha hızlı hareket edildiğini kayda alıyor.
Düzenlemelere ilişkin kısıtların neler olduğu yönündeki araştırma konusu gündem olarak devam ediyor ve çalışmalar henüz tamamlanmış değil. Hangi reform düzenlemeleri paketinin ekonomileri çarptığı konusu
üzerinde duruluyor. Nitekim bu amaçla 2012 sonbaharında bir uluslararası
konferans planlanıyor.
DÜNYA NEREYE GİDİYOR?...
Öncelikle belirtmek gerekirse; gelişmekte olan ülkelerde düzenleyici
reformların yapılması, girişimciler açısından iyi haber olarak algılamaktadır. Bunun nedeni, yatırımcıların yüksek gelirli ekonomilere kıyasla gelişmekte olan ekonomilerde daha çok engelle ve daha az girişimci dostu bir
tavır ile karşılaşmaları gösterilmektedir.
Buna göre dünyadaki seyrin satır başları şöyle özetlenebilir:
- Dünya geneline bakıldığında; düzenleyici reformlar içerisinde işe başlama, tapu kaydı veya inşaat izin süreçlerini iyileştiren reformların halen
yaygın olarak tercih edildiği görülüyor.
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- Bununla birlikte; ekonomilerin pek çoğunda yargı mekanizmalarını
ve tasfiye rejimlerini güçlendirmek, yatırımcı ve mülkiyet haklarının daha
etkin bir şekilde korunmasını sağlamak amaçlı reformlara fokuslandığı anlaşılıyor.
- Bu yöndeki eğilim, özellikle orta gelir seviyesi ve altındaki ülkelerde
dikkat çekiyor.
- Bu çerçevede, 2010 – 2011 Haziran dönemini kapsayan 2012 “İş Ortamı” Raporuna göre gerçekleştirilen reformların %43’ü kredi temini, yatırımcıların korunması, sözleşmenin icrası ve şirket tasfiyesi alanlarında
yoğunlaşıyor.
- 2012 İş Ortamı Raporunda yer alan 125 ülkede, geçen yıla kıyasla
kurumsal ve düzenleyici olmak üzere toplam 245 adet reform gerçekleştiriliyor. Bu sayı, geçen yıla göre yüzde13 artışı ifade ediyor.
- Küresel finansal ve ekonomik krizin olumsuz etkileri nedeniyle,
OECD ekonomileri ile Doğu Avrupa ve Orta Asya’da yer alan 29 ülkenin
iflas rejimlerini güçlendirmiş olduğu anlaşılıyor.
- Sahra altı 46 Afrika ekonomisinden 36’sında, bölgelerinde faaliyet
gösteren şirketler için hukuki düzenlemelerini iyileştirdikleri görülüyor.
İşe başlama ve faaliyette bulunmanın dünyadaki diğer bölgelere kıyasla
hala daha maliyetli ve karmaşık olduğu bu ekonomilerin yaklaşık yüzde
78’inde görülen bu iyileşme, bölgedeki yatırımcılar tarafından olumlu bir
gelişme olarak değerlendiriliyor.
- Şirketlerle ilgili düzenlemelere bakıldığında, bazı alanlarda reformların daha hızlı yapıldığı gözlemleniyor ve bunların başında “işe başlama”
geliyor.
- Şöyle mi “İş Ortamı” Raporuna göre, işe başlamayı kolaylaştırmak
üzere yapılan reform sayısının, 245 reformdan 53’ünü oluşturduğu görülüyor. 2005’den bu yana işe başlamanın 41-98 gün aldığı ülkelerde bu rakam, 20 gün ve daha aza düşürülmüş bulunuyor.
- Raporda referans verilen bir çalışmaya göre; göreceli olarak daha fakir ama iyi yönetilen ekonomilerde, işe başlamada yaşanılan 10 günlük
bir kısalmanın, yatırım oranında yüzde 0,3 ve büyüme oranında ise yüzde
0,36’lık bir artışa yol açtığı ifade ediliyor.
- Rapordaki yeni veriler, düzenleyici bilgiye erişimin önemini de ortaya
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koyuyor. Ücret bilgileri, dokümantasyon gereklilikleri ve ticari davalarla
ve iflas davaları ile ilgili bilgiler, e-devlet girişimleri olumlu gelişmeler
olarak algılanıyor.
-Nitekim; İş Ortamı Raporu’nda yer alan 183 ülkeden 100’ünden fazlasının, şirket kaydı ile gümrük işlemleri ve mahkeme başvuruları gibi hizmetlerde elektronik sistemden yararlandıkları anlaşılıyor.
Öte yandan; global düzeyde daha etkin düzenleyici süreçler, daha güçlü
hukuki kurumlar ve daha etkin korunan mülkiyet hakları ile yakından ilişkili olduğu ortaya konulmaktadır. Nitekim; anılan rapora göre, bir ekonomide hukuki kurumlar ve mülkiyet haklarının korunması ile (kredi temini,
yatırımcıların korunması, sözleşmenin icrası ve şirket tasfiyesi göstergeleri) düzenleyici süreçlerin karmaşıklığı ve maliyeti (işe başlama, inşaat
izinleri, elektrik temini, tapu kaydı, vergi ödeme ve dış ticaret göstergeleri)
arasında bir ilişki bulunmaktadır.
Her iki reform alanında da yüksek gelir düzeyine sahip OECD ülkeleri büyük ölçüde dünyanın en girişimci dostu ülkeleridir. Sahra altı Afrika
ekonomileri ile Güney Asya ekonomileri ise, “İş Ortamı” çalışmasında da
ölçüldüğü üzere; daha zayıf hukuki kurumlara ve daha karmaşık düzenleyici süreçlere sahip ülkelerdir. Bununla birlikte, bazı bölgeler bu genel
yönelimden farklılık göstermektedir. Örneğin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika
bölgesinde, son 6 sene içerisinde düzenleyici süreçlerin basitleştirilmesi
yönündeki reform çalışmalarına ağırlık verildiği görülmektedir. Buna karşılık, Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki ekonomiler ise, genel ortalamadan
biraz daha güçlü hukuki kurumlara ama daha az etkin düzenleyici süreçlere sahiptir. Bu bölgede son 6 sene boyunca yapılan reform çalışmaları daha
çok hukuki kurumların ve mülkiyet haklarının güçlendirilmesi üzerine yoğunlaşmış bulunmaktadır.
2012 İş Ortamı endeksinde 3 veya daha fazla alanda iyileşme gösteren ülkeler: Fas, Moldova, Makedonya, Sao Tome ve Principe, Letonya,
Cape Verde, Sierra Leone, Burundi, Solomon Adaları, Kore, Ermenistan
ve Kolombiya’dır. Bu ülkelerin geçen yıl ile bu yılki sıralamaları ve iyileşme yada reform alanları aşağıda tablo halinde sunulmaktadır.
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Ülkeler

İş Ortamı İş Ortamı
2012
2011
Raporu
Raporu
Sıralaması Sıralaması
(1)
(2)

İyileşme
= (2)-(1)

Fas

94

115

-21

Moldova

81

99

-18

Makedonya

22

34

-12

Sao Tome ve
Principe

163

174

-11

Letonya

21

31

-10

Cape Verde

119

129

-10

Sierra Leone

141

150

-9

Burundi

169

177

-8

Solomon
Adaları

74

81

-7

Kore

8

15

-7

Ermenistan

55

61

-6

Kolombiya

42

47

-5
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Reform Alanları

İnşaat İzni, Yatırımcıların
Korunması, Vergi Ödeme
İşe Başlama, Kredi Temini,
Sözleşmenin İcrası, Şirket
Tasfiyesi
İnşaat İzni, Tapu Kaydı,
Kredi Temini, Şirket Tasfiyesi
İşe Başlama, İnşaat İzni,
Tapu Kaydı, Dış Ticaret
İşe Başlama, Elektrik Temini, Tapu Kaydı, Şirket
Tasfiyesi
Tapu Kaydı, Kredi Temini,
Şirket Tasfiyesi
Kredi Temini, Dış Ticaret
Sözleşmenin İcrası, Şirket
Tasfiyesi
İnşaat İzni, Yatırımcıların
Korunması, Vergi Ödeme,
Şirket Tasfiyesi
İşe Başlama, Tapu Kaydı,
Yatırımcıların Korunması,
Şirket Tasfiyesi
İşe Başlama, Vergi Ödeme,
Sözleşmenin İcrası,
İşe Başlama, İnşaat İzni,
Kredi Temini, Vergi Ödeme, Şirket Tasfiyesi
İşe Başlama, Vergi Ödeme,
Şirket Tasfiyesi

Şirketlerle ilgili düzenlemelerde en başarılı 20 ülke: Singapur, Hong
Kong/Çin, yeni Zelanda, ABD, Danimarka, Norveç, İngiltere, Kore, İzlan-
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da, İrlanda, Finlandiya, Suudi Arabistan, Kanada, İsveç, Avustralya, Gürcistan, Tayland, Malezya, Almanya ve Japonya.
Bu ilk 20 ülkeye bakıldığında; bu ekonomilerin işe başlama ve yapı
izinleri ile mülkiyet haklarının güçlü bir şekilde korunması gibi düzenleyici süreçlere ilişkin gözden geçirdikleri işlemleri etkin bir şekilde uyguladıkları görülmektedir. Bu ekonomiler, şirketlerle ilgili düzenlemelerini
periyodik olarak gözden geçirerek güncellemekte ve e-devlet girişimleri
aracılığıyla yeni teknolojilerden yararlanmaktadır.
Raporda yer alan iyi örnek uygulamaları: Bu senenin İş Ortamı Raporunda Kore, Makedonya, Meksika ve İngiltere’nin tecrübelerine vurgu yapılmaktadır.
- Kore Tecrübesi: İş Ortamı Endeksinde ilk 10 ülke içerisinde bu sene
Kore ilk kez yer almaktadır. Kore’nin rekabet gücünü artırmak ve böylece ekonomisini canlandırmak üzere, 2008 yılında “Ulusal Rekabet Gücü
Başkanlık Konseyi” kurulmuştur. Konseyin 4 temel unsurundan biri de
düzenleyici reformların yapılmasıdır. Konseyce yürütülen düzenleyici reform çalışmaları kapsamında, şirketleri ilgilendiren 5.189 yönetmelikten
800’unun (%15) 1998’den bu yana gözden geçirilmediği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda gerekli güncellemeleri yapmak amacıyla 600’den fazla
yönetmelik ve 3.500 idari düzenleme gözden geçirilmiştir. Konsey çalışmalarına destek olmak üzere, Kore Odalar Birliği ve Kore Hükümeti işbirliğinde şirketlerin karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bunlara çözüm
üretmek üzere “Özel-Kamu Düzenleyici Reform Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. Konsey her sene, çalışma grubunun ele aldığı ve çözüme kavuşturduğu meselelere ilişkin istatistiki bilgi yayımlamaktadır.
- Makedonya Tecrübesi: Makedonya, son 6 sene içerisinde yatırım ortamını daha girişimci-dostu hale getirmek üzere önemli girişimlerde bulunan 10 ülkeden birisidir. 2006 yılında İş Ortamı endeksinde 81. sırada yer
alan Makedonya, büyük bir başarı göstererek bu sene 22. sıraya kadar yükselmiştir. AB müktesebatının yanı sıra İş Ortamı Raporundaki en iyi uygulamalardan yararlanmak suretiyle ihtiyaç duyulan düzenlemeleri uygulamaya koyarak yatırım ortamını, iş yapmak isteyen şirketlere daha uygun
bir hale getirmiştir. Siyasi irade ile birlikte, kamu kurumları arasındaki
güçlü koordinasyon bu yöndeki çalışmaları kolaylaştırmıştır. 2006 yılının
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Kasım ayı itibariyle Makedonya Hükümeti kırtasiyeciliği ve bürokrasiyi
azaltmak ve idari yükü hafifletmek amacıyla 3 aşamadan oluşan “Düzenleyici Giyotin (Regulatory Guillotine)” projesini uygulamaya koymuştur.
Yine bu çalışmanın bir parçası olarak, inşaat izni alımını basitleştirmek
ve hızlandırmak üzere ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler yapılmış ve dış
ticareti artırmak üzere çok sayıda önlem alınmıştır.
- Meksika Tecrübesi: Yerel İş Ortamı projesi kapsamında Meksika Hükümeti önemli ilerlemeler kaydetmektedir. Düzenleyici reformlarını yerel düzeyde de başarı ile sürdüren Meksika, 31 eyalette ve 2.441 belediye
dahilinde şirketlerle ilgili düzenlemeleri etkin bir şekilde uygulamakta ve
takip etmektedir. Düzenleyici reformlar Meksika’da sadece federal düzeyde kamu kurumları, ajanslar ve hukuki organlar arasındaki koordinasyonla
değil, aynı zamanda devlet ve belediyeler arasında bulunan etkin bir dikey
koordinasyon aracılığıyla da gerçekleştirilmektedir.
- İngiltere Tecrübesi: Yatırım ortamıyla ilgili reformları düzenli bir
şekilde gerçekleştirmek üzere, daimi komiteler ve ajanslar kuran ülkeler
arasında İngiltere’de bulunmaktadır. Bu oluşumlar, hem mevcut düzenlemeleri rutin bir şekilde gözden geçirmekte, hem de yeni düzenlemelerin
yapılması yönünde girişimlerde bulunmaktadır. İngiltere Hükümetince
başlatılan “Giriş, Çıkış (one in, one out)” sistemi ile, idari düzenlemelerin
şirketlere getirdiği yüklerin hafifletilmesi amaçlanmaktadır. Bu sistemin
“giriş/in” ayağında, şirketlerin yeni bir düzenlemeye uyum sağlamasının
net maliyeti kamu kurumlarınca belirlenmekte; “çıkış/out” ayağında ise,
yeni bir düzenlemenin şirketlere maliyet getirmesi halinde, en azından bu
maliyet tutarını telafi edecek başka bir düzenlemenin yapılması önerilmektedir. Bu tedbirlerin, şirketler üzerindeki mali yükü 10,4 milyon sterlin düzeyinde azalttığı belirtilmektedir.
Geç Reformcu Olmanın Avantajları: Bugün birçok ülke yatırım ortamının iyileştirilmesinde başka ekonomilerin tecrübelerinden yararlanma
avantajına sahiptir. Böylelikle ekonomilerin çoğu başka ekonomilerin en
iyi uygulamalarını benimsemektedir. Bu yılki Raporda yer alan en iyi uygulamalar aşağıda sıralanmaktadır.

OCAK - ŞUBAT 2012

157

MALİ

ÇÖZÜM

Konu
İşe başlamanın
kolaylaştırılması
İnşaat izni alımının
kolaylaştırılması

Tapu kaydının
kolaylaştırılması

Kredi temininin
kolaylaştırılması

Uygulama
Prosedürlerin elektronik hale getirilmesi
Tek durak ofisinin bulunması
Asgari sermaye şartının kaldırılması
Organize inşaat kuralları setinin bulunması
Risk esaslı inşaat izinlerinin kullanılması
Tek durak ofisinin bulunması
İpotekler için elektronik veri tabanının
kullanılması

108

Kayıt için makul zaman limitlerinin
bulunması

54

Kadastro bilgilerinin elektronik ortamda
sunulması

50
16
15

Mahkeme dışı çözüm yollarının kullanımının mümkün kılınması

123

KBDG’in %1’nin altındaki borçlara
ilişkin veri paylaşımı

119

Pozitif ve negatif kredi bilgilerinin
paylaşımı

100

Teminata ilişkin genel tanımların
yapılması

Uygun olmayan ilgili-taraf işlemlerinin
iptaline imkan verilmesi
İlgili-taraf işlemlerinin onaylanma
sürecinin düzenlenmesi
Kapsamlı kamuyu aydınlatma
Dava süresince tüm şirket dokümanlarının
Yatırımcının korunması erişimine izin verilmesi
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110
83
82
116
86
26

Hızlandırılmış prosedürlerin önerilmesi
Sabit transfer maliyetlerinin konulması

Birleştirilmiş kayıt sisteminin bulunması
Perakendecilerden, ticari kredi alacaklılarından, finansal kuruluşlardan edinilen
kredi bilgilerinin paylaşımı
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Ekonomiler

91
68
54
70
60
52
45

İlgili-taraf işlemlerinde yöneticilerin
görevlerinin net olarak tanımlanması

45

İlgili-taraf işlemlerinde dış denetimin
gerekli kılınması

41

Dava öncesi tüm şirket dokümanlarına
erişim imkanı sağlanması

31
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Vergi ödemenin
kolaylaştırılması
Dış ticaretin
kolaylaştırılması

Sözleşmenin icranın
kolaylaştırılması

Şirket tasfiyesinin
kolaylaştırılması

Beyan sisteminin kullanılabilmesi
Elektronik bildirim ve ödeme sisteminin
kullanılması
Tek vergi tabanında tek vergi alınması
Elektronik veri transferi
Risk esaslı kontrol
Tek pencere uygulaması
Yargılamanın halka açık gerçekleştirilebilmesi
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145 Türkiye
66
49
130 Türkiye
97
49

Özel ticaret mahkemelerinin kurulması

122
87

Şikayetlerin elektronik ortamda
yapılabilmesi

16

Alacaklı Masasının tasfiye sürecindeki
etkinliklerinin artırılması

103

Tasfiye memurlarının niteliklerinin artırılması
Mahkeme dışı alacaklar için yasal çerçevenin sağlanması

64
45

TÜRKİYE NEREDE YER ALIYOR?...
“İş Ortamı” raporuna göre; 183 ülke içerisinde Türkiye’nin sıralaması,
geçen yıl 73. sırada iken bu yıl 71. sırada yer alıyor. Bu göstergeye bakıp
da 183 ülke içerisinde Türkiye’nin yerinin iyi olduğunu veya hiç de kötü
noktada olmadığını söylemeyelim.
Bunun için üzerimizdeki ülkelere bir göz atalım. Daha önce belirttiğimiz en iyi 20 ülkeyi hatırlayalım. Bunların içerisinde Kore, İrlanda, Suudi
Arabistan ve Gürcistan gibi ülkelerin bulunduğunu unutmayalım.
Yine bizim üzerimizde yer alan; Letonya, Makedonya, Litvanya, BAE,
Katar, Slovenya, Şili, Kıbrıs, Peru, Tunus, Kazakistan, Slovakya, Umman,
Macaristan, Ermenistan, Bulgaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Kuveyt gibi çok sayıda ülke var.
Dolayısıyla iş yapma kolaylığında veya ortamında çok da iyi bir noktada olduğumuz söylenemez.
2012 Raporuna göre; 2010-2011 Haziran döneminde Türkiye’nin iki
alanda iyileştirme yaptığını görüyoruz. Bunlardan birisi; dünyada en fazla
reformun yapıldığı işe başlama konusudur. Diğeri de vergi ödeme kolaylığı ile ilgilidir.
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Şimdi de bu 71. sırada yer alan Türkiye’nin alt başlıklar itibariyle dünya sıralamasına bir bakalım. Hukuki altyapının güçlendirilmesine ilişkin
reformlar çerçevesinde:
- Kredi temininde		
78. sıra
- Yatırımcının korunmasında 65. sıra
- Sözleşmenin icrasında
51. sıra
- Şirket tasfiyesinde
120. sıra
Düzenleyici süreçlerin etkinliğini artırmaya yönelik reform alanları itibariyle;
- İşe başlamada		
61. sıra
- İnşaat izinlerinde
155. sıra
- Elektrik temininde		
72. sıra
- Tapu kayıtlarında		
44. sıra
- Vergi ödemede		
79. sıra
- Dış ticaret konularında
80. sıra
Anılan Rapora göre; Türkiye’nin en düşük puan aldığı 3 alanda ortalama sıralaması 118. Yukarıda da görüldüğü gibi bu alanlar; inşaat izinleri,
şirket tasfiyesi ve dış ticaret ile ilgilidir.
Buna karsın, en yüksek puan alınan 3 alanın ortalama sıralaması ise 52.
Bu alanlar da; tapu kayıtları, işe başlama ve sözleşmenin icrasıdır.
Sözün özü, söze hacet yok. El yumruğu yemeyen kendi yumruğunu
demir zannedermiş!...
KAYNAKÇA
IFC (2012). Doing Business.
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YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE PAY DEFTERİ
TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Soner ALTAŞ*
Öz
Halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda
anonim ve limited şirketlerce pay defteri tutulması zorunlu tutulduğu halde
pay defterinin hiç veya kanuna uygun surette tutulmaması halleri için herhangi bir cezai sorumluluk öngörülmemiştir. 13 Ocak 2011 tarihinde kabul
edilen ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı yeni
Türk Ticaret Kanunu’nda ise pay defterinin ticari defterlerden olduğu açıkça belirtilerek konumu güçlendirilmiş, bu defterin tutulmaması veya açılış
ve kapanış tasdiklerinin yaptırılmaması halleri için cezaî sorumluluk öngörülmüştür. İşte bu çalışmada, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun anonim ve
limited şirketlerce pay defteri tutulmasına, pay defterinin açılış ve kapanış
onaylarının yaptırılmasına ilişkin düzenlemeleri ile Kanun hükümlerine
uyulmaması durumunda verilecek cezalar üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: anonim şirket, limited şirket, pay defteri, açılış
tasdiki, kapanış tasdiki, ticari defterler.
1. GİRİŞ
Anonim ve limited şirketlerin faaliyetlerini düzenli bir şekilde yürütmeleri ve takip etmeleri amacıyla birtakım ticarî defterleri tutma zorunlulukları bulunmaktadır. Bu defterlerden birisi de pay defteridir. Pay defteri,
anonim ve limited şirketin pay durumunu gösterir ve bu konuda şirket ile
üçüncü kişilere gerekli bilgileri verir. Şirketin ticaret siciline tescil edilmesi
ile birlikte, ticari defterleri ve bu arada da pay defterini tutma zorunluluğu
başlar. Pay defterini tutmak anonim şirketlerde yönetim kurulunun, limited
şirketlerde ise müdürlerin görevleri arasında sayılmıştır. Bu görevin yasa
ve şirket sözleşmesine/esas sözleşmesine uygun surette yerine getirilmemesi halinde, yönetim kurulu ile limited şirket müdürlerinin sorumluluğu
doğar. Uygulamada, zaman zaman, pay defterinin sadece pay senedi çıkaran
*

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
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şirketler tarafından tutulacağı yönünde yanlış birtakım kanılara rastlanılabilmektedir. Ancak, pay defterini tutma zorunluluğunun, pay senedinin çıkarılıp
çıkarılmaması ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Yani, şirket pay senedi çıkarmamış olsa dahi, pay defteri tutma zorunluluğu vardır(ERİŞ, 1995, 673).
Halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda
olduğu üzere 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu1(YTTK)2’nda da pay defterine yer verilmiştir. Buna karşılık, pay
defterinin önemi, yeni TTK’da -eski TTK’ya kıyasla- belirgin bir şekilde
vurgulanmış, pay defterine yapılacak kayıtların kapsamı genişletilmiş ve
bu defterin hiç yahut kanuna uygun surette tutulmaması için cezaî sorumluluk hükümleri ihdas edilmiştir. İşte bu çalışmamızda, yeni Türk Ticaret
Kanunu’na göre anonim ve limited şirketlerde pay defteri tutma zorunluluğu, bu deftere kaydı gereken hususlar ile pay defterinin tasdiki ve pay
defterinin tutulmaması halinde uygulanacak cezalar ele alınacaktır. Yeni
TTK’nın getirdiği yeniliklerin ve değişikliklerin daha anlaşılabilir olması
bakımından da, öncelikle halihazırda yürürlükte olan ve 1 Temmuz 2012
tarihine kadar yürürlükte kalacak olan 6762 sayılı eski TTK’nın konu hakkındaki düzenlemeleri kısaca izah edilecektir.
2. ETTK’YA GÖRE PAY DEFTERİ TUTMA ZORUNLULUĞU
Tüzel kişi tacir olarak kabul edilmeleri noktasında, anonim ve limited
şirketlerin, Türk Ticaret Kanunu’nun 66. maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde sayılan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve
karar defterini3 tutmaları yasal bir zorunluluktur.
1 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2 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.
3 Karar defterine ilişkin olarak, ETTK’nın 78. maddesinde “Hükmi şahıs olan tacirler
tarafından tutulan karar defterine gerek umumi heyet veya ortaklar heyeti, gerek varsa idare
meclisi tarafından müzakere neticesinde ittihaz olunan kararlarla toplantıda hazır bulunan
azaların adları ve soyadları ve toplantı günü ile beyan edilen rey ve müzakerelerin tam bir
surette bilinmesi için gerekli diğer hususlar geçirilir ve bu kararların altı şirket namına imza
koymaya salahiyetli olanlar tarafından imza edilir.” denilmiştir. Bu itibarla, anonim şirketlerin, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarını kaydetmek üzere Genel Kurul Karar Defteri
ve Yönetim Kurulu Karar Defteri tutmaları zorunludur. Nitekim, bu defterler, ETTK’nın
326. maddesinde de ismen zikredilmiştir.

162

OCAK - ŞUBAT 2012

MALİ

ÇÖZÜM

Ancak, ETTK’nın 66. maddesinde ismen belirtilen bu defterler, anonim
ve limited şirketler tarafından tutulması kanunen zorunlu bulunan “asgarî
defterler”dir. Çünkü, aynı maddede, tüzel kişi tacirlere, “işletmelerinin
mahiyet ve öneminin gerektirdiği bütün defterleri” tutma zorunluluğu
getirilmektedir. Dolayısıyla, ticari işletmelerinin mahiyet ve önemi başkaca defterlerin de tutulmasını gerektiriyorsa, anonim ve limited şirketler,
bu defterleri de tutmak zorunda olacaktır4. Nitekim, ETTK’nın 417. maddesinin birinci fıkrasında “şirket, nama yazılı hisse senetleri sahiplerini
ad, soyad ve adresleriyle bir pay defterine kaydeder.” denilmek suretiyle,
anonim şirketlerin “pay defteri” tutmakla yükümlü olduğu açık bir şekilde
belirtilmiştir5. Yine, ETTK’nın 519. maddesi ile limited şirketlerde, paylara ilişkin bir defterin -pay defteri- tutulması şart koşulmuştur. Limited
şirketler tarafından tutulacak olan bu pay defterine, ortakların ad ve soyadları, pay miktarları, pay taahhütlerine ilişkin ödemeler, payların devir ve
intikali ve bu hususlarla ilgili diğer değişiklikler kaydedilecektir(ETTK,
m.519/f.1).
ETTK’ya göre, limited şirket müdürlerinin, pay defteri tutma zorunluluğu yanında, her takvim yılının Ocak ayında “ortakların ad ve soyadlarını, her ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarını ve buna mahsuben ödediği kısmı gösterir” bir listeyi imzalayıp ticaret sicili memurluğuna vermeleri gerekmektedir(ETTK, m.519/f.2). Son listenin verildiği
tarihten itibaren her hangi bir değişiklik meydana gelmemişse, izleyen
yılın Ocak ayında yeniden liste verilmez. Ancak, bu durumda da, değişiklik olmadığını belirten bir dilekçenin ticaret sicili memurluğuna verilmesi
gerekmektedir.

4 ETTK, defter tutma yükümü yanında, tacirleri, “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 saklamakla” da yükümlü tutmuş, 68inci maddesinin birinci fıkrası
ile de “defter tutmak mecburiyetinde bulunan kimse (tacir) ve işletmeye devam eden haleflerine”, ticari defterleri, son kayıt tarihinden ve saklanması mecburi olan diğer hesap ve
kağıtları ise tarihlerinden itibaren on yıl geçinceye kadar saklama mecburiyeti getirilmiştir.
5 Ayrıca, ETTK’nın 428. maddesi ile, tahvil çıkaran anonim şirketlere “Tahvil Defteri”
tutma zorunluluğu da getirilmiştir.
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Yeri gelmişken, pay defterine kaydın, kurucu değil, bildirici bir nitelik
taşıdığını belirtmekte fayda vardır. Zira, pay defterindeki kaydın aksinin
ispat edilmesi her zaman için mümkündür. Ayrıca, payın, pay defterine
kaydedilmesi bir bakıma şirketin iç işleriyle ilgilidir(ERİŞ, 1995, 674). Nitekim; Yargıtay 11. HD’nin 8/10/1993 tarihli, E.1992/6626, K.1993/6317
sayılı kararında da “pay defterine kayıt oy hakkına sahiplik açısından ancak bir karine oluşturur. Pay sahipliği sıfatının ortaklıkça kabulü ve ispatı
açısından sadece pay defterine dayanılırsa, defterin bulunmaması, düzenli
kayıt yapılmaması, yazının gerçek dışı ve hatalı olması halinde ona mutlak bir anlam tanınmış olur ve bu şekildeki benimseme gerçek ortakların
haklarının zayi olmasına neden olabilir. Oysa pay defterindeki kaydın aksi
ispat edilene kadar bir karine oluşturacağının kabulü ve bu defterdeki kaydın kurucu değil bildirici ve açıklayıcı nitelikte olduğu mahkeme içtihatlarında ve Doktrinde benimsenmiş bulunmaktadır.” denilerek, pay defterine
yapılan kayıtların kurucu değil bildirici nitelik taşıdığı vurgulanmıştır.
3. ETTK’YA GÖRE PAY DEFTERİNİN TASDİKİ
ZORUNLU MUDUR?
ETTK’nın 69. maddesinin birinci fıkrasında göre, kuruluş aşamasında,
anonim ve limited şirketlerin -66. maddenin birinci fıkrası gereği- tutmak
zorunda oldukları defterlerin - işletmenin mahiyet ve öneminin gerektirdiği bütün defterleri ve özellikle yevmiye defteri, defteri kebir,
envanter defteri ve karar defteri- açılış tasdiki, ticari işletmenin bulunduğu
yerdeki ticaret sicili memurluğu veya noter tarafından yapılacaktır. Kanun,
bu konuda şirketlere seçimlik bir hak tanımaktadır. Yani, şirketler, kuruluş
aşamasında, sözkonusu defterlerin açılış tasdiklerini noterlere yaptırabilecekleri gibi ticaret sicili memurluklarına da yaptırabileceklerdir. Nitekim,
4884 sayılı Kanunun 7. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 223.
maddesinde de değişikliğe gidilmiş ve sözkonusu maddeye eklenen üçüncü fıkrada “Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında,
şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir.” denilerek iki Kanun arasında paralellik sağlanmıştır.
Ticaret sicili memuru veya noter, bu defterleri 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu’nun defterlerin tasdikine ilişkin hükümlerinde yer alan bilgi164
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leri içerecek şekilde tasdik edecektir. Yani, TTK, bu konuda Vergi Usul
Kanunu’na göndermede bulunmaktadır. Bu çerçevede; ticari defterlerin
açılış tasdikleri, anonim ve limited şirketlerin kuruluşu aşamasında noterlerce ve ticaret sicili memurlarınca yapılacaktır. Kuruluşu takip eden yıllarda tutulacak olan defterlerin açılış tasdiki ise ETTK’nın 69. maddesinin
birinci fıkrasının son cümlesinde düzenlenmiştir. Buna göre, anonim ve
limited şirketlerin kuruluşlarını takip eden yıllara ait defterleri 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun defterlerin tasdikine ilişkin hükümlerine göre tasdik olunacaktır. Yani, tutulması ve tasdiki zorunlu defterler, iş yerinin, iş
yeri olmayanlar için ikametgahın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik
görevini ifa ile mükellef olanlar tarafından tasdik olunacak, yapılacak tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılacak ve aşağıdaki bilgileri ihtiva
edecektir(VUK, m.223/f.1, m.224):
TTK’nun anılan düzenlenmesinde defter bazında bir ayrıma gidilmediğinden, ister TTK’nun 66. maddesinin birinci fıkrasında ismen belirtilenlerden olsun, ister ise ismen belirtilmemekle birlikte işletmenin mahiyet ve
öneminin gerektirdiklerinden olsun, anonim ve limited şirketler tarafından
kuruluşu takip eden yıllarda tutulması zorunlu olan defterlerin açılış tasdikleri sadece noter tarafından yapılacak ve defterlerin kaç sayfadan ibaret
olduğu sadece bu defterlerin ilk sayfalarına yazılarak noterin resmi mührü
ve imzasıyla tasdik edilecektir.
Diğer yandan, ETTK, 66. maddenin birinci fıkrasında yazılı defterlerden, yevmiye ve envanter defterleri için, açılış tasdikinin yanında, kapanış
tasdiklerinin yaptırılmasını da şart koşmaktadır. Bu nedenle, yevmiye defterinin en geç yeni yılın Ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce (Görülmüştür) sözü yazılarak mühür ve imza ile kapanış
tasdikine tabi tutulması gerekmektedir (ETTK, m.70/f.5). Gene, envanter
defterine6 kaydolunacak envanter ve bilançolarına en geç yeni yılın Mart
ayı sonuna kadar tamamlanması ve akabinde de envanter defterinin aynı
usulle kapanış tasdikinin yaptırılması gerekir(ETTK, m.72/f.4).

6 Envanter defterine işletmenin açılış tarihinde ve mütaakiben her iş yılı sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur(ETTK, m.72/f.1).
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Sözkonusu düzenlemeler ışığında, pay defterinin kullanılmaya7 başlanmadan önce notere ibraz edilerek tasdik ettirilmesi gerektiği kanaatindeyiz8. Ayrıca, ETTK, anonim ve limited şirketlerin, tutulması zorunlu olan
defterlerle tutmak istediği defterlerin her birinin nevi ve mahiyetleriyle
sayfa sayılarını gösteren iki nüsha beyannameyi, bu defterleri kullanmaya
başlamadan önce ticaret sicili memurluğuna vermesini şart koşmaktadır.
Doğal olarak, pay defterinin de bu listede gösterilmesi gerekir. Ticaret sicili memuru, bu beyannamelerden birisini tasdik ederek şirkete geri verir.
Bu beyannamenin verilmemesi ya da kanuna uygun şekilde yerine getirilmemesi durumunda ise, şirketin defterleri lehine delil olma özelliğini
kaybeder9(TTK, m.69/f.2)10. Nitekim, Yargıtay da konuya ilişkin kararlarında “TTK’nun 69/2.maddesi uyarınca usulsüz tutulan defter kayıtların,
davalı lehine delil teşkil etmeyeceğine” hükmetmiştir Yargıtay 11. HD’nin
02.02.1989, 13.10.1997, 27.06.2005; 21. HD’nin 11.10.2005, 16.09.2008).
4. ETTK’YA GÖRE PAY DEFTERİNİN TUTULMAMASI VEYA
TASDİK ETTİRİLMEMESİ SUÇ TEŞKİL EDER Mİ?
ETTK’da, ticari defterlerin tutulmaması ya da kanuna uygun surette
tutulmaması halleri için hem hukuki hem de cezai sorumluluk öngörülmüştür. ETTK’nın 67. maddesinin ikinci fıkrasında; “Ticari defterlerin
kısmen veya tamamen  mevcut olmamasından yahut kanuna uygun surette tutulmamasından veyahut saklanması mecburi olan defter ve kağıtların gereği gibi saklanmamasından doğan mesuliyet doğrudan doğruya
işletme sahibine ve hükmi şahıslarda idare organının azalarına veya idare
7 Pay defter tutma yükümlülüğü şirketin tüzel kişilik kazanması ile başlar, yoksa nama
yazılı senet çıkarılması şart değildir. Bkz. ÇAMOĞLU Ersin, POROY Reha, TEKİNALP
Ünal, Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku, 10. Tıpkı Basım, Arıkan Yayınevi, İstanbul,
2005, s.644
8 TEKİNALP, pay defterinin ETTK’nın 66ncı maddesi anlamında ticari defterlerden
sayılamayacağı, bu nedenle noter tasdikine tabi olmadığı, ancak beyana tabi olduğu görüşündedir. Bkz. TEKİNALP (Poroy, Çamoğlu), age, s.644
9 Anılan beyannamenin verilmemiş olmasının ya da beyanda bazı defterlere yer verilmemesinin, olası zayi belgesi taleplerinde, mahkemenin bu talebi reddetmesine sebebiyet
verebileceğini belirtmekte fayda vardır.
10 Bu konuda detaylı açıklama için bkz. ALTAŞ, Soner, Anonim Şirketlerde Pay Defterinin Önemi, Yaklaşım Dergisi, Mart 2010, sayı:207
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işlerine salahiyetli olan kimselere ve hükmi şahsiyeti olmayan ticari işletme ve teşekküllerde onları idareye salahiyetli olan kimselere aittir.” denilmiştir. Aynı maddede, bu sayılanların “kusuru memur ve müstahdemlerine
yükleterek bu mesuliyetten kurtulamayacakları” hüküm altına alınmıştır.
ETTK’nın 336. maddesinde de “kanunen tutulması gereken defterlerin
mevcut olmaması veya bunların intizamsız bir surette tutulması” nedeniyle, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin, şirkete, pay sahiplerine ve
şirket alacaklılarına karşı müteselsilen sorumlu olacakları belirtilmiştir11.
Yine, ETTK, gerek pay defterinin gerek ortaklar listesinin kusurlu ve noksan tutulması veya verilen bilginin yanlış olması ve bundan dolayı bir zarar
meydana gelmesi durumunda, limited şirket müdürlerinin zarardan dolayı
şahsen ve müteselsilen sorumlu olacaklarını hükme bağlamıştır(ETTK,
m.519/f.3).
ETTK’nın 67. maddesinin üçüncü fıkrasında ise “66 ncı maddenin birinci fıkrasının 1 ila 3 üncü bentlerinde sayılan defterleri tutma mükellefiyetini hiç veya kanuna uygun şekilde yerine getirmeyip de ikinci fıkraya
göre mesul olanlar üç milyon liradan otuz milyon liraya kadar ağır para
cezasiyle cezalandırılır12. Defterlerin kanuna uygun şekilde tutulmaması
11 Pay defterini tutma yükümlülüğü anonim şirket yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu bu aslî görevini başkasına devredemez. Bkz. TEKİNALP (Poroy, Çamoğlu), age, s.644
12 Bilindiği üzere, 5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında
Kanun” ile eski Türk Lirası’ndan altı sıfır atılmış ve anılan Kanunun 3üncü maddesi gereği
de Kanunlarda ve diğer mevzuatta Türk Lirasına veya liraya yapılan atıfların, “birmilyon
Türk Lirası eşittir bir Yeni Türk Lirası” değişim oranında Yeni Türk Lirasına yapılmış sayılacağı belirtilmiştir. Yine, 4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının
eki Karar ile,  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni
Kuruşta yer alan “Yeni” ibarelerinin 1/1/2009 tarihinden itibaren yürürlükten  kaldırılacağı
hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, TTK’nun 67nci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen
para cezasını, günümüz itibariyle “üç Türk Lirasından otuz Türk Lirasına kadar” şeklinde
anlamak gerekir. Öte yandan, 01/03/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5252 sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırılmış ve anılan Yasanın yerini 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı
yeni Türk Ceza Kanunu almıştır. Yine, 5252 sayılı Kanunun 5inci maddesinin 1inci fıkrasında “kanunlarda öngörülen “ağır para” cezaları, “adli para” cezasına dönüştürülmüştür.”
denilmiş, ikinci fıkrasında ise “Bu kanunlarda Türk Ceza Kanununda belirlenen cezalar
sistemine uygun değişiklik yapılıncaya kadar, (…)alt veya üst sınırlar arasında uygulama
yapılmasını gerektirir nitelikteki adli para cezalarında cezanın alt sınırı dörtyüzellimilyon,
üst sınırı yüzmilyar Türk Lirası olarak uygulanır. Bu fıkra hükümleri, nispî nitelikteki adli
para cezaları hakkında uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir. Bu çerçevede, ETTK’nın
67. maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen adlî para cezasının alt sınırı 450 TL, üst sınırı
ise 100.000 TL olarak uygulanmaktadır.
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halinde,bunları tutmakla vazifelendirilmiş olan kimseler dahi aynı cezaya
mahkum edilirler.” denilmiştir. Ancak, hemen belirtelim ki, anılan cezai
sorumluluk, 66ncı maddenin birinci fıkrasının 1 ila 3 üncü bentlerinde sayılan defterleri, yani anonim ve limited şirketler yönünden bakıldığında,
sadece yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defterini
kapsamaktadır. Bu nedenle, pay defterinin tutulmamış olması yahut tutulmakla birlikte tasdik ettirilmemiş olması cezai sorumluluk gerektirmeyecektir. Bununla birlikte, bir önceki paragrafta da belirttiğimiz üzere, pay
defterinin tutulmaması ya da intizamsız bir surette tutulması halinde, anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürleri, şirkete, pay
sahiplerine/ortaklara ve şirket alacaklılarına karşı müteselsilen sorumlu
olacaklardır.
5. YENİ TTK’YA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERCE PAY DEFTERİ
TUTULMASI
Anonim şirketlerce pay defteri tutulmasına ilişkin olarak, ETTK’nın
417. maddesinde;
“Şirket, nama yazılı hisse senetleri sahiplerini ad, soyad ve adresleriyle
bir pay defterine kaydeder.
Hisse senedinin yukarıki maddeye uygun olarak devredildiği ispat edilmedikçe devralan pay defterine yazılamaz.
İdare meclisi, kaydın yapıldığını hisse senedine işaret eder.
Şirkete karşı ancak pay defterinde kayıtlı bulunan kimse ortak sıfatını
haizdir.”
hükmüne yer verilmiştir.
Yeni TTK’nın konuya ilişkin 499. maddesinde ETTK’nın bu hükmü
kural itibariyle tekrar edilmiş, bununla birlikte, nama yazılı pay/pay senedi sahipleri yanında intifa hakkı sahiplerinin de pay defterine kaydı
öngörülmüş ve senede bağlanmamış (nama yazılı) payların pay defterine
yazılacakları yönündeki yerleşik uygulama kanunlaştırmıştır(Komisyon
Raporu).
YTTK’nın m.64/f.4 hükmü uyarınca pay defteri ticarî defterdir13. Bu
13 Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi
işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de ticarî defterlerdir(YTTK, m.64/f.4).
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hüküm pay defterinin tutulması, açılış ve kapanış onayları ile saklanması
bakımlarından anlam taşır, yoksa pay defterinin özel olmak karakterini etkilemez ve pay defterine yapılan kayıtlara kurucu nitelik kazandırmaz. Pay
defterine yapılan kayıtların açıklayıcı nitelikte olduklarına ve ancak aksi
ispat edilebilen karineler oluşturduklarına ilişkin Yargıtay kararları geçerliliklerini korumaktadır(Komisyon Raporu).
Pay defterine; senede bağlanmamış payların sahiplerinin, nama yazılı pay senedi sahiplerinin ve intifa hakkı sahiplerinin ad ve soyadları ya
da ticaret unvanları ile adresleri kaydedilir(YTTK, m.499/f.1). Şirket,
kaydın yapıldığını pay senedine işaret eder(YTTK, m.499/f.3). Ancak,
payın usulüne uygun olarak devredildiği veya üzerinde intifa hakkı kurulduğu ispat edilmediği sürece, devralan ve intifa hakkı sahibi pay defterine
yazılamaz(YTTK, m.499/f.2).
Kanunun 499. maddesinin dördüncü fıkrasında ise “Şirketle ilişkilerde, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse paysahibi ve intifa hakkı
sahibi olarak kabul edilir.” denilmiştir. Oysa, ETTK’nın 417. maddesinin
dördüncü fıkrasında “şirkete karşı ancak pay defterinde kayıtlı kimse ortak
sıfatını haizdir” denilmekte idi. Ancak, bu ifade değişikliği hukukî durumu
değiştirmemektedir. Kaldı ki, devri sınırlandırılmış nama yazılı pay senetlerinde onay, yani deftere kayıt, mülkiyeti geçirdiği için ETTK’nın 417.
maddesinin dördüncü fıkrası aynen korunamazdı. Ayrıca ETTK hükmü
oysuz paysahibi konumuna da müsait değil idi(Komisyon Raporu).
Diğer yandan, YTTK’da pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketler de
dikkate alınarak, Merkezî Kayıt Kuruluşu tarafından kayden takibi yapılan
nama yazılı paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili
diğer düzenlemeler saklı tutulmuştur(YTTK, m.499/f.5).
6. YTTK’YA GÖRE LİMİTED ŞİRKETLERCE PAY DEFTERİ
TUTULMASI
Çalışmamızın önceki kısımlarında da belirtildiği üzere, ETTK’nın 519.
maddesi ile limited şirketlerde, paylara ilişkin bir defterin tutulması ve bu
deftere ortakların ad ve soyadlarının, pay miktarlarının, pay taahhütlerine
ilişkin ödemelerin, payların devri ile intikalinin ve bu hususlarla ilgili diğer değişikliklerin kaydedilmesi şart koşulmuştur.
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YTTK da, limited şirketlerde, esas sermaye paylarını içeren bir pay defteri tutulmasını şart koşmaktadır (YTTK, m.594/f.1). Pay defterine kaydedilecek hususlar, YTTK’da, ETTK’dan daha detaylı olarak düzenlenmiştir.
Buna göre;
• Şirket ortaklarının adları (veya ticaret unvanları), adresleri,
• Her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı,
• Esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri,
• Esas sermaye paylarının itibarî değerleri, grupları,
• Esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları,
• Esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakkı sahiplerinin
adları ve adresleri
limited şirket pay defterine kaydedilmek zorundadır (YTTK, m.594/f.1).
YTTK, şirket ortaklarına pay defterini inceleme hakkı da vermektedir. Bu çerçevede, şirket ortakları, pay defterini inceleyebilirler (YTTK,
m.594/f.2). Kanunen tanınan bu hakkın şirket sözleşmesi veya genel kurul
kararı ile kaldırılması yahut sınırlandırılması mümkün değildir. Ortakların
pay defterini inceleme konusunda herhangi bir sebep ileri sürmeleri gerekli
değildir.
7. YENİ TTK’YA GÖRE PAY DEFTERİNİN TASDİKİ
ZORUNLU MUDUR?
YTTK’nın 64. maddesinin üçüncü fıkrasında “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 Bakanlığınca14 bir tebliğle belirlenir.” denilmiştir. Anılan
14 Bilindiği üzere, 6 Nisan 2011 tarihinde kabul edilen ve 3/5/2011 tarih ve 27923 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat,
Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Yetki Kanunu ile Hükümet Türkiye Bü-
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fıkra deftere resmiyet verilmesi yani onay gereğini belirtmekte ve bunun
usulünü göstermektedir(Komisyon Raporu).
Dikkat edileceği üzere, YTTK’da, ETTK’nın aksine, ticari defterlerin
tamamı 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. Anılan düzenleme
ile uygulamada sıkışıklığa yol açmamak için onay süresi de izleyen faaliyet döneminin altıncı ayına kadar uzatılmıştır(Komisyon Raporu).
YTTK’nın m.64/f.3 hükmü ETTK’nın 69. maddesinde 4884 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle de, kural olarak uyum içerisindedir. ETTK’nın 69’uncu
maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi noter yanında sicil memuruna
da onay yetkisini vermiştir. Bu yetkinin ETTK’da sicil memuruna tanınmasının sebebi, şirketlerin kuruluşunu süratlendirmektir. Kuruluş sırasında oda gerekli belgeyi derhal verebilecek ve doğrudan doğruya sicile gidilerek şirketin
tescili gerçekleştirilebilecektir. Başka bir değişle, noter aradan çıkabilecektir.
Bu amaç göz önünde tutularak yeni TTK’da da sicil müdürünün onay yetkisi
kuruluşa özgülenmiştir. Diğer yandan, YTTK’da, uygulamadaki bazı aksakyük Millet Meclisi’nden Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi almıştır. Anılan
Yetki Kanununa istinaden çıkarılan ve 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Mükerrer Resmi
Gazete’de yayımlanan 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile de 8/1/1985 tarihli ve
3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı Resmi Gazete’de yayımlanan 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ile de mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın şirketlerle ilgili birimi olan İç Ticaret Genel
Müdürlüğü, anılan Bakanlığın birimleri arasına dahil edilmiş ve anılan KHK’nın Geçici
2. maddesinin beşinci fıkrasında “Mevzuatta Gümrük Müsteşarlığına ve Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının bu Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına devredilen
birimlerinin görev ve yetkileri nedeniyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yapılmış olan atıflar
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına yapılmış sayılır.” denilmiştir. Dolayısıyla, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu’nda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan atıfları, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’na yapılmış olarak dikkate almak gerekecektir.
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lıklara engel olmak için “ticaret sicili tasdiknamesini”nin (faaliyet belgesinin)
de notere sunulması gereği öngörülmüştür(Komisyon Raporu).
Dolayısıyla, ETTK’da olduğu üzere, YTTK’ya göre de, kuruluş aşamasında, ticari defterlerin açılış tasdikleri, şirket merkezinin bulunduğu
yerdeki ticaret sicili müdürlüğü veya noter tarafından yapılabilecektir. Kanun, bu konuda şirketlere seçimlik bir hak tanımaktadır. Dolayısıyla, anonim ve limited şirketler, kuruluş aşamasında, sözkonusu defterlerin açılış
tasdiklerini noterlere yaptırabilecekleri gibi ticaret sicili müdürlüklerine
de yaptırabileceklerdir. Nitekim, 4884 sayılı Kanunun 7. maddesi ile 213
sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 223. maddesinde de değişikliğe gidilmiş ve
sözkonusu maddeye eklenen üçüncü fıkrada “Defterler anonim ve limited
şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret
sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir.” denilerek iki Kanun arasında paralellik sağlanmıştır. Pay defterinin kuruluşu takip eden faaliyet
dönemlerindeki açılış tasdikleri ile kapanış tasdikleri ise sadece noterler
tarafından yapılacaktır. Kapanış tasdiklerinin, izleyen faaliyet döneminin
altıncı ayının sonuna kadar yaptırılması gerekecektir.
8. YENİ TTK’YA GÖRE PAY DEFTERİNİN TUTULMAMASI
VEYA TASDİK ETTİRİLMEMESİ SUÇ TEŞKİL EDER Mİ?
YTTK’nın 64. maddesinin birinci fıkrasında “Her tacir, ticarî defterleri tutmak ve defterlerinde, ticarî işlemleriyle malvarlığı durumunu, Türkiye
Muhasebe Standartlarına ve 88’inci madde hükümleri başta olmak üzere bu
Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede
işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde
tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.” hükmüne yer verilmektedir.
Bu itibarla, anonim ve limited şirketler, ticari defter tutmak ve ticarî
defterlerini tutarken, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan
muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen
uymak zorundadırlar (YTTK, m.64/f.1, m.88). Anılan yükümlülüklere
uyulmaması durumunda, ilgililere, ikiyüz günden az olmamak üzere adlî
para cezası verilecektir (YTTK, m.562/f.1-a).
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Buna karşılık, YTTK’da, ETTK’nın 66. maddesindeki gibi tacirler tarafından tutulması zorunlu olan defterler gerçek ve tüzel kişi bazında bir
ayrıma tabi tutulup ayrı ayrı belirtilmemekte, sadece 64. maddesinin beşinci fıkrasında “yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak
defterler Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından bir tebliğ ile
belirlenir” denilmekte, aynı maddenin dördüncü bendinde ise “pay defteri,
yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri
gibi işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterlerin de ticarî defter”
olduğu vurgulanarak, bu defterlerin ticari defter olup olmadıkları yönündeki tartışmalar açıklığa kavuşturulmaktadır. Anılan düzenlemeden de,
ETTK’nın aksine, pay defteri tutulmamasının da anonim ve limited limited
şirketler yönünden cezaî sorumluluk doğuracağı net bir şekilde anlaşılmaktadır.
Diğer yandan, YTTK’nın 64. maddesinin üçüncü fıkrasında, “Ticarî
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 hallerde
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.” denilmektedir.
YTTK’nın 562. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile de “64. maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayların yaptırılmamış olması suç
sayılmıştır. Dolayısıyla, anonim ve limited şirketler tarafından tutulacak
pay defterinin açılış ve kapanış onaylarının yaptırılmaması durumunda,
ilgililere, ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası verilecektir
(YTTK, m.562/f.1-c).
9. ÖZET VE SONUÇ
Halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’na
göre anonim ve limited şirketlerce pay defteri tutulması zorunludur. Ancak, pay defterinin hiç veya kanuna uygun surette tutulmaması halleri için
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ETTK herhangi bir cezai sorumluluk öngörmemiştir. Buna karşılık, pay
defterinin tutulmaması ya da intizamsız bir surette tutulması halinde, anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürleri, şirkete, pay
sahiplerine/ortaklara ve şirket alacaklılarına karşı müteselsilen sorumlu
olurlar. Pay defteri tutma zorunluluğuna YTTK’da verilmiş ve bu defterin
“ticari defterler”den olduğu vurgulanarak konumu güçlendirilmiştir. Bunun yanında, YTTK ile ticari defterlerin tamamı açılış ve kapanış onayına
tâbi tutulduğundan, pay defterinin de açılış ve kapanış tasdikine tabi tutulması gerekecektir.
Şirketin kuruluşu aşamasında, pay defterinin açılış tasdiki, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicili müdürlüğü veya noter tarafından
yapılacaktır. Pay defterinin kuruluşu takip eden faaliyet dönemlerindeki
açılış tasdikleri ile kapanış tasdikleri ise sadece noterler tarafından yapılacaktır. YTTK’ya göre kapanış onaylarının, izleyen faaliyet döneminin
altıncı ayının sonuna kadar yapılması gerekecektir. Yeni TTK’ya göre pay
defterinin hiç veya kanuna uygun surette tutulmaması; açılış ve kapanış
onaylarının yaptırılmaması durumunda ise, ilgililere, ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası verilecektir. Ancak, 6102 sayılı yeni Türk
Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, sözkonusu ceza hükümleri bu tarihten sonraki fiillere uygulanacaktır.
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SUNUŞ

1956 yılından beri yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanunu, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak güncellenememiş ve bunun sonucunda ekonominin ihtiyaçlarını
karşılamada yetersiz kalmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uluslararası standartlarda kurallar ticari hayata hakim olacak ve Türkiye
ekonomisinde yeni bir dönem başlayacaktır.
KOBİ şirketlerimizin bu yeni döneme uyum sağlaması için önemli hazırlıklar yapması gereklidir. Bu hazırlığı yapmayan veya geç kalan şirketlerimiz küresel rekabette zorlanacaklardır.
Neden Yeni TTK
Yeni Türk Ticaret Kanunu’na hâkim olan düşünce; kurumsal yönetişimdir.
Yatırımcıya güven vermeyi, sürdürülebilir gelişmeyi hedefler. Bu
sebeple Yeni Kanun, tüm sermaye şirketlerine uygulanan iyi yönetime, iç ve bağımsız denetime ilişkin somut hükümler getirmiştir.
Yeni TTK’nun kurumsal yönetim yaklaşımı;
• Şeffaflık,
• Adillik,
• Hesap verilebilirlik,
Sorumluluk’tan oluşan dört ana temel üzerine oturmaktadır.
Yeni TTK’nun da her sermaye şirketi bir internet sitesi açmaya,
internet sitesi mevcutsa bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine
ayırmaya mecbur tutulmuştur.
Yeni TTK’nu bilgi toplumunu bilgiye ulaşabilen toplum olarak
algılamaktadır.
Yeni TTK’nu güvenli elektronik imzayla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak çeşitli kurallar getirmiştir.
Tacirler arasında yapılan özellikli yazışmalarda
Yeni TTK. m. 18/3, cari hesap cetveline itirazda,
Yeni TTK. m. 94/2, şirketin temsilinde,
Yeni TTK. m. 1526/4 ve elektronik ortamda gerçekleştirilecek
kurul toplantılarında güvenli elektronik imzanın kullanılmasına ola-
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nak tanımıştır. Yeni TTK. m. 1527. İkinci olarak, sermaye şirketlerinin web sitesi oluşturma ve web sitelerinde yer verecekleri bilgileri
sürekli olarak güncelleme yükümlülükleri üzerinde önemle durulmuş Yeni TTK. m. 1524,
bu yükümlülüğün ihlalini yaptırıma bağlamıştır. Yeni TTK. m. 562
Yeni TTK ile getirilen büyük bir ihtiyaca cevap veren bir diğer
önemli yenilikte tek pay sahipli A.Ş. ve tek ortaklı Ltd.Şti.’dir. Bu
tek kişilik şirket, Yeni Kanun’da, Avrupa Birliği’nin şirketlere ilişkin
12. yönergesinin Türk hukukuna aktarılması yoluyla düzenlenmiştir.
Birden çok sermaye şirketinin, hakimiyet (kontrol altında tutma)
ilişkileri bağlamında,
önceden belirlenmiş ve somut politikalara göre yönetilmesi amacıyla oluşturulan şirketler topluluğu (“Topluluk”) Türk hukukunda
ilk defa Yeni TTK ile düzenlenmiştir. Şirketler topluluğu konusunda
yapılan yeni düzenleme ile önemli bir kanun boşluğu doldurularak
önemli bir ihtiyaca cevap verilmiştir.
Yeni TTK, ticari defterlere ilişkin bölümü ile sermaye şirketlerinin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarına ve yönetim kurulunun yıllık raporlarına dair hükümlere, köklü yenilikler getirmiştir.
Son on yıldan itibaren ivme kazanarak artan sınır ötesi yatırımlar ve şeffaf sermaye piyasalarının doğal bir sonucu olarak, dünyada
evrensel nitelikte ortak finansal raporlama standartları gereksinimi
ortaya çıkmıştır.
Bu gereksinime en geniş katılımlı cevap, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’ndan gelmiştir. Kurul tarafından yayımlanan
UFRS’nin uygulanması yaygınlık kazanmıştır.
Türkiye’nin dünya ekonomisi ile bütünleşmesinin, milletlerarası
yatırım ve ticaret dünyasına dahil olmasının yolu, kendi yerel muhasebe mevzuatını UFRS’ye uyumlu hale getirmesinden geçmektedir
ve Yeni TTK bunun gerçekleşmesini sağlamıştır.
Yeni TTK, sermaye şirketlerinin, yani anonim, limited ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ve şirketler topluluğunun denetiminde, reformcu bir anlayış ve çağdaş bir açılımla, köklü
bir sistem değişikliği getirmiştir.
Değişiklik, ulusal ve uluslararası piyasalarda güveni sağlayıp yerleştirecek ve Türkiye’ye yeni bir görünüş kazandıracak çapta ve niteliktedir. İleri bir denetim hukuku anlayışının özelliklerini taşıyan
4
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denetime ilişkin hükümler, anonim ve Türkiye’de ilk defa denetlenmeye tabi tutulacak limited şirketlerin kurumsal yapısını teorik düzeyde değiştirecektir.
Yeni denetim:
• Uzman, mesleki yönden yeterli, teknik donanımlı, hukuki
anlamda özenli,
• sorumluluğunun bilincinde bulunan,
• Bağımsız bir denetçi tarafından Uluslararası Denetim
Standartları’na uygun,
• Meslek etiğine bağlı olarak gerçekleştirilen,
• Mesleğin gereği olan şüphecilikle yapılan,
• Şeffaf, bir denetimdir.
Yeni Kanun’un içerdiği radikal çözümlerden biri de, işletmelere
mal tedarik edenlerin
ve hizmet sunanların faturalarının veya eş değerli ödeme taleplerinin karşılığı olan alacaklarının, borçlu tarafından zamanında ödenmesini sağlayan hükümlere yer vermesidir.
Böylelikle bir türlü çözülemeyen bir sorunu Yeni Kanun ortadan kaldırmıştır.
Getirilen yeni hükümler ön planda süper market, hiper market
gibi işletmeleri, yani alışveriş merkezlerini ilgilendiriyorsa da, sadece anılan şirketlere özgülenmiş değildir. Düzenleme Yeni Kanunun
1530. Maddesinin 2 ila 7. fıkralarında AB’nin ilgili yönergesi ile
uyumlu bir şekilde yer almaktadır. AB’nin geç ödemelere ilişkin yönergesi kamu sektörünü ve kamu ihalelerini de kapsamaktadır. Türk
Ticaret Kanunu, niteliği dolayısıyla sadece özel sektöre ait kurallar
öngörmüştür. Kanunun 1530. maddesi, söz konusu işletmelerin, raf
düzenleme, raf değiştirme, ısıtma, soğutma, alış-veriş merkezlerinin
açılışlarına iştirak etmek gibi karşı faturalara bağlanan talepleri hakkında herhangi bir kural getirmemiştir.
Yeni TTK ile şeffaf, çağdaş, uluslararası alanda rekabet edebilen KOBİ
şirketlerinin fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyoruz.
110. Mali Çözüm Dergisinde buluşmak dileğiyle esen kalın.
YÖNETİM KURULU
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Sevgili İlhan GÜVEN

SENİ UNUTMAYACAĞIZ

Sevgili İlhan’ın ardından onun hakkında bir şeyler
söylemek benim için çok zor. Benim için sevgili İlhan
hala yaşamakta. Güler yüzünü, dostluğunu unutmak
mümkün mü? Diğer yandan ürettiklerini ve de paylaştıklarını yok saymamız mümkün mü?
Kendime sormuş olduğum soruların cevabı HAYIR.
Sen bizlerde, tertemiz yüreğinle silinemeyecek izler
bıraktın.
Dostluğun unutulabilir mi?
Ürettiklerin silinebilir mi?
Asla….
Sen hep yanımızda ve yüreğimizde olacaksın…
Yahya ARIKAN

Sevgili İlhan GÜVEN

SENİ UNUTMAYACAĞIZ

Çok bilgili ve donanımlı olmasına rağmen ön planda olmayı ve kürsüye çıkmayı
sevmezdi.
Sanıyorum 10-12 yıl önce idi. Zorla ikna ettiğim bir Beykoz eğitiminde ders verdiği gün benim için çok önemlidir. Kendisini, bizlere katmış olduğu değerleri hiçbir
zaman unutmayacağız.
Yücel AKDEMİR

25 yıllık arkadaşımdı ilhan. İlk tanıdığım yıllarda Muhasebe bürosunda meslekle
ilgili mevzuat çalışmalarını çok iyi takip ettiğini ve muhasebe mesleğine çok önem
verdiğine şahit olmuştum. Odamızın yeni kurulduğu dönemlerde kendisinin de oda
çalışmalarına katılmasını istemiştim. Oda yayın kurulu göreviyle başladığı çalışmalar, daha sonra odanın çok çeşitli alanlarında devam etmiş, vefat ettiği son güne
kadar meslek mücadelesine elinden gelen katkıyı yapmıştır. İlhan Güven beklentisi
olmadan çalışan, üreten ve paylaşan bir arkadaşımızdı. Benim kardeşten öte can dostumdu. İlhan güvenle geçen çeyrek asırlık birlikteliğimden onur duydum. İstanbul
beyefendisi, dobra bir insandı. İlhan güven, benim ve tanıdığı herkesin hayatında
derin bir boşluk bıraktı. Bize bıraktığı çalışmaları ve anıları ile onu anmaya devam
edeceğiz. Meslek camiamızın ve tüm dostlarının başı sağ olsun. Sevgili ilhan mekanın cennet olsun. Seni çok özleyeceğim…….
Vedat ÇİFTÇİ

Sevgili İlhan GÜVEN

SENİ UNUTMAYACAĞIZ

Can dostum, sevgili arkadaşım,
Ne denilebilir senin için, ne yazılabilir, sevginden, dostluğundan, bilgeliğinden yana?
Her şey biraz eksik kalmaz mı?
Hangi ölüm erken değildir ki. Hangi ölüm bir başına koymaz ki birilerini..almaz sevdalarını elinden…
Hangi ölüm yarım bırakmaz bir şeyleri..hangi ölüm yana düşürmez ellerini insanın
çaresiz..
İnsan, en güzel yazıları yazıp,en güzel dostlukları kurup,en güzel anıları bırakıp, gidebilir bir gün ansızın elbet, bir şey diyemezsin..
Ama o …, davalarımızın inatçısıydı oysa ki.
Kurulmamış sofralarımız, yazılmamış yazılarımız, sıkılmamış yumruklarımız ve söylenmemiş türkülerimiz vardı daha.
Mahallemizin meşalesiydi o...
Tükenmeyen enerjisi, bitmeyen fitiliydi sokak lambalarımızın.
Haksızlığı kabul etmezdi, öyle kendisi için değil yalnızca, hiç kimse için kabul etmezdi.
Bazen kuzey rüzgarları gibi sert esse de, meltem gibi yumuşacık, sevgi dolu bir yüreği
vardı.
Ketumdu bir taraftan ulaşılmaz bir dağ gibi, diğer taraftan salkım söğütler gibi dolardı ellerinize. Çoktu sevgisi, sizden çok sevinirdi aldığınız bir şeye…
Ben inanmıyorum öldüğüne, aramızdan ayrıldığına inanmıyorum.
Biliyorum, yarın yine çıkıp gelecek, o özenle seçilmiş ve giyilmiş kıyafeti içinde.. yakasında mendil, kol düğmeleri gömleğinde, bir eli cebinde.. o afili yürüyüşü ve gülüşüyle…
Yine birlikte sınıflara girip dersler vereceğiz…Yine proje başlarında sabahlara kadar
çalışacağız.. Yine birlikte türküler söyleyeceğiz… “Erzurum çarşı pazar..leylim amman
aman, leylim amman aman sare (sarı) gelin, içinde bir kız gezer…..”
Sana bin kez teşekkür ediyorum arkadaşım, yoldaşım..benim arkadaşım, bizim arkadaşımız olduğun için, hayatımıza girdiğin için…karşılıksız ve çıkarsız sevdiğin, ürettiğin
ve bizimle paylaştığın için…
Rahat uyu arkadaşım,rahat uyu.. bizi aydınlatmaya devam edeceksin..yüzünün ve yüreğinin ışığı vuracak yüzümüze..daima…
Güle güle usta.
güle güle bizim beyaz saçlı süvarimiz..
Erol DEMİREL
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İLHAN İLHAN
Ben, neredeyse 25 senedir İlhan’ın soyadının İlhan olduğunu sanıyordum. Cep telefonu çıktı çıkalı benim telefonum da onun numarası İLHAN İLHAN diye kayıtlıdır. İlk
numarasını kaydettiğimde unutmayayım diye İlhan Erdost’tan hatırladığım ikinci İlhan
ilavesini yapıvermişim. Ve o benim için hep İLHAN İLHAN oldu. Onu her anışımda ve
ona her seslenişimde iki kere anmış, iki kere seslenmiş olurdum. Çok sevdiği meslek öğretmenliğinin sonuncularında da beraber olmuştuk. 2011 Kasım ayında Yalova Odasında
“Yeni TTK VE İZLENECEK YOL HARİTAMIZ” 2012 Ocak ayında da Orhangazi Ticaret
Odasında “Yeni TTK” konulu eğitimler de beraberdik.
Soyadının GÜVEN olduğunu da bu beraberliğimizde öğrenmiştim. Seminer öncesi
onu takdim ederken hocamın, dava arkadaşımın, okul arkadaşımın ve meslektaşımın
soyadının İLHAN değil GÜVEN olduğunu hatırlamış oldum. Olsun dedim GÜVEN
de ona yakışmış.
Güvenilir dostum seni unutmayacağım ve özleyeceğim.
İSLAM DOĞAN
Başkan
Sevgili İlhan Güven ile arkadaşlığımız, dostluğumuz 25 yıl boyunca katlanarak büyümüştür. İlişkilerinde her zaman dostluğu ön planda tutar, kimsenin kırılmaması için sözlerini, davranışlarını özenle seçerdi. Kendisi her zaman naif bir kişiliğe sahip olmuştur.
Yaşamının son anına kadar muhasebe meslek camiasına çok değerli hizmetlerde bulunmuştur. Birlikte uzun yıllar geçirdik, muhasebe mesleğinin gelişimine katkıda bulunmuş
birçok projemiz ve kitap çalışmalarımız oldu. Kendisi çalışmaktan hiçbir zaman yılmamış
aksine çalıştıkça yeni fikirlerle yeni projelerle her yeni işte yepyeni heyecanlarla karşımızda durmuştur. Mali Çözüm dergisinin 1996-1997 yılları arasında Yayın Kurulu Başkanlığı görevinde başlatmış olduğu ilkelerle bizler bugün yayıncılık alanında yerimizi almış
bulunmaktayız. Onun çalışma disiplini, insanlara karşı duyarlılığı, meslek mücadelesinde
her zaman dik duran tavrı bizlere bundan sonra da yol göstermeye devam edecektir. Onun
öldüğünü kabul etmek imkansız üretmiş olduğu her fikriyle sonsuza kadar yaşamaya devam edecektir. Sevgili İlhan emeklerini ve bizlere katmış olduğu değerleri hiçbir zaman
unutmayacağız, yerin her zaman ölümsüz kalacaktır.
Hüseyin FIRAT
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Sevgili İlhan bey,
Bizim için gerçek bir dost ve örnek bir ağabeydiniz. Koruyan, kollayan, bilgisini
hiç esirgemeden paylaşan ve tüm LUCA ekibine yol gösteren gerçek bir beyefendi. Bu
satırları yazarken bile, bize veda etmiş olduğunuzu kabullenemiyorum.
LUCA projesinin gelişimine çok önemli katkılar sundunuz. Enflasyon Muhasebesi
Modülü sizin eserinizdir. Çalışmalarımız süresince gösterdiğiniz, iş disiplininiz, vizyonunuz, dürüstlüğünüz, içtenliğiniz, bitmek bilmeyen öğrenme isteğiniz bizim size
olan sevgi ve saygımızı perçinleyen özelliklerinizden sadece bir kaçı.
Sizi çok özleyeceğiz.
Maviş İÇÖZ
Sevgili İlhan bey için benden yazı istendiği andan itibaren içimi hem İlhan beyin
dostu olmanın verdiği sevinç, hem de derin bir üzüntü ve korku kapladı. Henüz yokluğunu kabullenemediğim dostum için duygularımı ifade etmeye çalışmak içimi çok acıttı
ve kelimeler bendeki İlhan Güven’i anlatmam konusunda yetersiz kaldı.
İlhan Güven yıllardır LUCA ekibi ile bilgisini, yol göstericiliğini ve dostluğunu
paylaştı. Hepimizin hocası, arkadaşı, danışmanı, abisi oldu. Çalışmalarının yıllarca
herkese ışık tutacağını biliyoruz. Ben asıl olarak İlhan Güven’in sağlam karakterinin,
insanlığının ve yüreğinin yüzyıllarca insanlığa ışık tutmasını yürekten diliyorum. Ona
olan sevgimiz ve inancımız hiç eksilmeyecek.
Özel olarak da yıllardır benden esirgemediğin ağabeyliğin ve dostluğun için ayrıca
sonsuz teşekkür ederim. Norveç fiyortlarını gördüğümde karşına geçip sana uzun uzun
anlatacağım.
Özcan KİRİŞÇİ KARAVAPUR
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Sevgili İlhan GÜVEN’in, vefatı bizleri derinden üzmüştür. Dürüstlüğü, çalışkanlığı ve mütevazi duruşuyla örnek bir insandı. Mesleğimiz için harcadığı nitelikli emek
ve özellikle enflasyon muhasebesi konusunda meslek mensuplarımızın eğitim çalışmalarına katkısı mesleğimizin önemli kilometre taşlarındandır ve unutulmayacaktır.
Bu vesile ile İSMMMO camiasına ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyorum.
Mekanı cennet olsun.
Abdullah KORKMAZ
HATAY SMMM ODASI BAŞKANI
İlhan GÜVEN, öncelikle donanımlı, çalışkan ve üretken bir meslek mensubuydu,
iyi bir dost, iyi bir arkadaş, iyi bir sırdaş ve kırmızı çizgileri olmayan bir demokrattı. İlhan GÜVEN’in hepimizde, tüm meslek mensuplarında emekleri bulunmaktadır.
Zamansız bir şekilde aramızdan ayrılışı, herkesi üzdüğü gibi beni de çok üzdü. Beyefendi ve yakışıklı İlhan GÜVEN’i hiç unutmayacağım. Yaşadığım sürece yokluğunu
hissedeceğim. Sanıyorum ki Tanrı, İlhanı karşıladığında “Hoş geldin İlhan bilanço
dipnotları seni bekliyor.” demiştir.
Erol ÖNGEN
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İlhan Güven’in Ardından,
Eğitmen kadrosunda İlk tanışmamızın ardından geçen altı yıl boyunca, kurul arkadaşım, dostum, öğretmenim, sırdaşım, çocuklarımın dayısı oldu.
Bazı insanlar ebediyete göçtüklerinde arkalarında kişiliklerini, ürettiklerini, bazıları da dostluklarını, sevgilerini bırakırlar. İlhan Bey benim için, bunların tümünü
ardında bırakan örnek bir insandı. Arada kan bağı olmadan da bir insana bu derece bağlanabileceğini, hayatına yeni değerler katabileceğini öğretti. Her zaman çok
şanslı olduğunu güzel yaşadığını, şansının da sevgili eşi, gözünden sakındığı çocukları ve dostları olduğunu söylerdi. Çok haklıydı. Arkasında bıraktığı sevgi seli onun
ne kadar haklı olduğunun ispatı oldu.
İlhan Bey, meslektaşları ile birlikte olmayı, sohbet etmeyi sevdiği gibi, bilgisini
paylaşmaktan da çok büyük haz duyardı. O kadar çok anısı var ki, yazmak istesem
sayfalar yetmez. Aramızdan ayrılışından bir hafta öncesinde vasiyet edercesine ‘koşullar ne olursa olsun sakın değişme, hep olduğun gibi kal, her zaman çok çalış, senin
başarın benim başarımdır’ demesi yüreğime o anda nedenini çok iyi anlamasam da
ayrılık hüznünün çökmesine sebep olmuştu.
Belki fiziksel olarak bundan sonra aramızda bulunamayacak, ancak mirası olan
düşünceleri, çalışma ahlakı, örnek kişiliği ve duyarlılığı her fırsatta bizlere rehber
olacak ve onu hiç unutmayacağız!
Rahat Uyu Sevgili Dost, Canyoldaşım
Gülgün ÖZTÜRK
UNUTMAYACAĞIZ…
Kardeş odamız İSMMMO ve TESMER eğitmenlerinden; odamızın eğitim çalışmalarına içtenlikle destek veren birçok seminer ve toplantılarda bizzat bulunarak bizi
yalnız bırakmayan mesleki birikimi, hoşgörüsü ve özverisiyle gönlümüzde ayrı bir yer
edinen, değerli dostum SMMM İlhan GÜVEN’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı
diliyorum.
VAN SMMMO Başkanı Yakup SİMEKLİOĞLU
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Can Dost,
Üniversitede ders vermek üzere sevgili Volkan Demir’den teklif almıştık. Derslere
başlayalı bir hafta olmamıştı daha İlhan Güven kendisine bir program geliştirmiş
tüm öğrencilerinin resimleri ile birlikte özel durumlarını da ayrıntılarıyla geliştirdiği program üzerine kaydetmişti. Öğrencilerini muhasebenin yanında harçlarıyla,
özel yaşantılarıyla da takip etmeye başlamıştı. Kendi çocukları için babalık sorumluluğunu o çocuklara karşıda hissediyor ve öyle davranıyordu. Kar da kış da Van
SMMM Odası İSMMMO/TESMER’den eğitmen istediğinde tereddütsüz görevi kabul
eden ilk o olurdu. Yalnızca Van mı? Şanlıurfa’dan, memleketi Erzurum’a, Hatay’dan,
Zonguldak’a, Manisa’dan Antalya’ya, Karabük’ten Yalova’ya eğitim seferberliğinde
en önde koşan nefer o olurdu.
Günün hangi saatinde ararsanız arayın o hep çalışıyor olurdu. Bizler ne zaman
uyuduğunu merak ederdik.
Bu sana yakışmadı. Anıların önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum.
Veysel Karani PALAK
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Değerli dost,
En zor yazılan yazılar, ağızdan en zor çıkan sözcükler, kaybettiklerimiz içindir.
Kaybedilen, yeri doldurulamayacak gerçek bir dost ise bu zorluk daha da artar.
Sevgili İlhan, çok yönlü kişiliğiyle, dostluğuyla, arkadaşlığıyla yokluğunu hep hissettirecek. İnsanları seven ve sevdikleri için elinden gelen her şeyi yapan birisinin
bıraktığı boşluk doldurulamaz.
Meslek örgütümüzü ve mesleğimizi en iyi yerlere getirme mücadelesinin yılmaz
savaşçısıydı Sevgili İlhan. Meslek örgütünün her etkinliğinde yerini alırdı. Kimi zaman katkısıyla, kimi zaman öğrenme arzusuyla, kimi zaman farklı yaklaşımlarıyla,
kurduğu dostluklarla, arkadaşlıklarla her zaman için özel bir yeri vardı. Teknolojiyi
kullanma arzusu, teknolojik gelişmeleri mesleğine ve yaşamına aktarması, onun örnek teşkil eden özelliklerindendi.
İlhan Güven dostumuz mesleğiyle, meslek örgütüyle ilgilendiği kadar çevresindeki
sosyal olaylarla da yakından ilgilenen ender insanlardandı. Yapıcı kişiliğiyle olaylara ve sorunlara çözüm üretirdi.
Ülkemiz, meslek camiamız, dostları ve ailesi en verimli çağında gerçek bir değeri
yitirdi. Onurlu bir yaşamın ardından, takdirle anılan bir geçmiş bıraktı.
Seni asla unutmayacağız.
Nail SANLI
TÜRMOB Genel Başkanı
Bir gün Gelir İdaresi Toplantı Salonunda Yahya Arıkan, ben, İlhan Güven oturup konuşuyorduk. Ben Yayın Kurulu’ndan ayrılmak istediğimi söyledim İlhan bana
ayrılma ayrılırsan bu işi kim yapacak dedi. Bende kendisine bu işi benden daha iyi
yapacağını söyleyerek görevi İlhan’a teslim ettim. Benim için İlhan her zaman bir
İstanbul Beyefendisi idi hafızamda her zaman İstanbul Beyefendisi olarak kalacaktır.
Masis YONTAN
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