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ÖNSÖZ
Değerli Mali Çözüm Okurları,
Yılın mesleki yoğunluğu en fazla olan iki ayını yaşıyoruz. Mart ve
Nisan ayları her hesap dönemi içinde önemini korur. Artık bir önceki
yıl, son rötuşlarımızla kapanmaya hazırdır ve yeni yılın koşturması çok
önceden başlamıştır.
Mesleki yoğunluğumuza bu yıl ülke siyasetine damgası vuran referandumda eklenerek 2017 yılının ilk yarısında zihinlerimizi çok fazla meşgul
etmiştir. Meslek örgütleri içinde, devlet kurumları ile bireyler, tüzel ve sektör arasında bağı kuran ve mali konularda iletişime geçen biz mali müşavirler her daim göz önündedir. Dünya ekonomisine ve siyasi konjonktüre bağlı olarak hızla değişen ve etkileşime giren ülke ekonomisinin dinamikleri
meslek mensuplarını çok yakından ilgilendirmektedir. Özellikle bu dönemde tüm sektörlerde yaşanan ekonomik sıkıntılara bağlı artan işsizlik oranları, dövize bağlı hızla yükselen maliyet rakamları karşında devlet destekleri
ve teşvikler mesleğimizin gündeminde önemli yer tutmuştur. Odamızın
eğitimleri, bu konuları da içeren konu başlıklarından seçilmiştir. Ancak
beklentiler, geçici çözümler yerine kalıcı çözümlerin iş hayatına getirilmesine yöneliktir. Ülke ekonomisinin ve ekonominin sağlıklı yürütülmesinde
rol alan paydaşların güven ve huzur ortamında hareket alanı bularak, gelişmelerini sağlanması ve yatırıma dönük faaliyetlerde bulunabilmeleri ancak
kalıcı ve etkin çözümlerle sağlanabilir. Komşularımızla olan ilişkilerimiz,
ülkemiz içindeki kurumların birbirleri ile sağlıklı iletişimi ülke siyaseti ile
paralel hareket kabiliyeti göstermektedir. Olağanüstü hal koşullarında ihtiyaç duyulan istikrar ve güven ortamının yaratılması kendi dinamikleri içinde zorluklar getirmektedir. Kurumlar ve bireylerin beklentileri önümüzdeki
süreçte ivedi ve kalıcı çözümlerin getirilmesi, terör gibi toplumu önemli
ölçüde olumsuz etkileyen koşulların biran önce giderilmesidir.
Bu süreçte yoğun gündemlerimiz devam ederken mesleğimizin geleceğini yakından ilgilendiren çalışmalara, Odamız desteğini sürdürmüştür. 24-25 Şubat 2017 tarihinde akademisyenleri, Kamu Gözetim
Kurumunu ve meslek mensuplarını biraraya getiren Marmara Üniversitesi ile İSMMMO işbirliği ile bir çalıştay düzenlenmiştir.
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Çalıştayda Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) dışında bağımsız denetime tabi olan kuruluşların uygulamalarına yönelik
kamuoyunun görüşüne sunulan ve 2017 yılında yürürlüğe konulması
beklenilen “Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) Taslağı” tartışılmıştır. Çalıştaya TURMOB, KGK temsilcileri, akademisyenler, iş
dünyası ve meslek mensupları katılım sağlamıştır. Bu vesile ile çalıştayın hazırlanmasında ve sunumlarının paylaşımıyla katkı sağlayan başta
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Cömert
ve KGK Başkanı Genç Osman Yaraşlı olmak katkı sunan tüm hocalarımıza ve odamız yöneticilerine teşekkür ediyorum.
Bu sayımızda yine çok değerli yazarlarımızın hakemli ve hakemsiz
makalelerini sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyor, bu vesile ile çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Saygılarımla,
Yücel AKDEMİR
Başkan
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BANKA KAYNAKLARININ KOBİ’LERE AYRICALIKLI
SUNUMU: KREDİ GARANTİ FONU VE FARKLI ÜLKE
UYGULAMALARI
EXCLUSIVE PRESENTATION OF BANKING RESOURCES
TO SME’S: LOAN GUARANTEE FUND AND VARIED COUNTRY
PRACTICES
Arş. Gör. Dr. Selim DURAMAZ1*
ÖZ
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) geçmişten bu yana
karşılaştıkları en temel sorunlarından bir tanesi finansman problemidir. Ölçeklerinin ticari kuruluşlara göre daha küçük olması, dış pazarlara daha
yeni açılmaları gibi farklı nedenlerle KOBİ’ler büyüme aşamasında büyük
oranlarda kaynak sıkıntısı yaşamaktadırlar. Bu süreçte KOBİ’lerin krediye
ulaşmalarını kolaylaştıran ve 1840’lı yıllardan günümüze uygulanan politikalardan bir tanesi de Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamasıdır. KGF
kuruluşları ile birlikte, KOBİ’lere bankalara yaptıkları kredi başvurularında kurumlar adına teminat sağlanmakta ve bu teminat ile KOBİ’ler finansmana daha kolay erişebilmektedir. Çalışmanın amacı KGF uygulamasını
ve buna yönelik faaliyet gösteren kredi-kefalet kuruluşlarını ve uygulamalarını, farklı ülke uygulamaları altında incelemek ve Türkiye’deki KGF uygulamasını bu ülkelerle karşılaştırmaktır. Çalışmanın sonucunda farklı ülkelerdeki KGF uygulamaları karşısında Türkiye’nin mevcut durum analizi
yapılmış, kefalet süreci ve kurumlarla ilgili bazı tespitlerde bulunulmuş,
yeni öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Kredi Garanti Fonu, KOBİ Finansmanı.
ABSTRACT
One of the most fundamental problems SMEs have faced since the past
is the problem of financing. SMEs are experiencing a great deal of financing
difficulties during the growth phase, as scales are smaller than commercial
establishments, and because they are only recently opened to foreign markets.
*1* Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans Bölümü

Makale Geliş Tarihi:
29.12.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 19.02.2017
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One of the policies that facilitated SMEs’ access to credit in this process is
Loan Guarantee Fund (LGF) implementation. LGF’s policies have been implemented from 1840s to today. Together with the LGF institutions, collaterals
are provided on behalf of the institutions in the loan application made by the
SMEs to the banks and the SMEs can access the financing more easily with this
guarantee. The purpose of the study is to examine the implementation of the
LGF and its organizations practices of vary countries and to compare the implementation of the LGF in Turkey with these countries. As a result of the study,
Turkey’s current situation analysis was conducted besides the LGF practices in
different countries, some determinations were made about the bail process and
institutions, and new proposals were presented.
Key words: Loan Guarantee Fund, SME’s Financing.
1. GİRİŞ
Gerek Türkiye’de, gerekse dünyada yeni kurulan ve/veya büyüme aşamasında olan, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler-KOBİ” olarak adlandırılan işletmeler finansal kaynaklara erişim noktasında büyük sıkıntılar
yaşamaktadır21. Ülke ekonomilerinin lokomotif işletmeleri olarak faaliyetlerine devam eden bu kuruluşların farklı nedenlerle kredi işlemlerinde sorunlar yaşaması bu kurumlar için olduğu kadar ülke ekonomileri için de
farklı problemler ortaya çıkarmaktadır.
KOBİ’lerin krediye erişim imkanlarının arttırılmasına yönelik farklı
ülkelerde farklı formlarda uygulanan politikalardan bir tanesi de kredi garanti mekanizması uygulamalarıdır. Bu noktada kredi garanti fonu (KGF)
kuruluşları, KOBİ’lerin finansal kuruluşlara yaptıkları kredi başvurularında KOBİ’lere teminat sağlayarak (bir anlamda onlara kefil olarak) onların
finansal sıkıntılarını azaltan bir işlev görmektedir.
Çalışmada öncelikle KGF’nin ilk ortaya çıkışı, kredi garanti desteği sunan kuruluşlar ve farklı formları üzerinde durulmuştur. Daha sonra
KGF’nin ortaya çıkışında günümüze kadar süreçteki fonksiyonları, farklı ülke uygulamaları altında incelenmiştir. Son bölümde ise Türkiye’deki
KGF mekanizması ele alınarak diğer ülke uygulamalar ile karşılaştırılmış,
önerilerde bulunulmuştur.
12 Farklı ülkelerde farklı tanımlamalara sahip olsa da KOBİ’ler, ülkemizde, yıllık net satış hasılatı 40
milyon TL’den az ve çalışan sayısı en fazla 250 olan işletmeler olarak tanımlanmaktadır.
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2. KREDİ GARANTİ FONU UYGULAMASI
KGF birçok ülkede KOBİ’lerin finansal boşluğunu gidermede önemli bir
politika aracı olarak kullanılmaktadır. KOBİ’ler ve yeni kurulan işletmelerin
krediye ulaşımı halihazırda teminat altında olan değerleri, kredi limitinin sınırlı
olması veya herhangi bir kredi geçmişinin olmaması nedeniyle kredi performansının değerlendirilememesi, diğer finansal araçlara ulaşmadaki uzmanlık
eksiklikleri gibi nedenlerle sınırlıdır. Bu gibi nedenlerden dolayı kredi çeken
kurum ve kredi veren kurum arasındaki asimetrik bilgi süreci, krediyi veren
kurumu kredinin geri ödenip ödenmeyeceği noktasında büyük bir risk altına
sokmakta, nihayetinde de KOBİ’lerin kredi başvurusu ya kısmen karşılanmakta ya da tamamen reddedilmektedir. Kredi garanti mekanizması tam da bu aşamada ortaya çıkmaktadır. KGF uygulaması ile KOBİ’nin talep ettiği kredinin
bir miktarına Kredi Garanti Kuruluşu teminat vererek kredi veren kurumun
riskini azaltmakta, kredi sıkıntısı içinde olan kuruluşun finansmanına yardımcı
olmaktadır (OECD, 2013, 4).
Kredi garanti kurumlarının ilk örnekleri 1840’larda Fransa’da kurulan
“The Brussels Credit Union” ve “The Banque Populaire”dir (Green, 2003,
22). Süreç içinde farklı ülkelerde farklı yapıda birçok kredi garanti kuruluşu faaliyet göstermeye başlamış, gerek OECD gerekse OECD üyesi olmayan ülkelerde kredi pazarının büyümesi ve finansal yapının geliştirilmesi
noktasında KGF mekanizmaları hızla gelişmiştir. Sahiplik yapısı ve fon
yönetimindeki hissedarların payına bağlı olarak KGF 3 temel yapı altında
işletmelere finansal teminat imkanı sunmaktadır (OECD, 2013, 4 ve 12):
• Kamusal garanti fonu,
• Kamu-Özel işbirliği altındaki garanti fonu,
• Özel garanti fonu.
Kredi Garanti kurumlarının sağladığı kefaletin kredi çeken kuruluşa ve
sektöre sunduğu farklı ekonomik katkıları olurken, ülke genelinde yeni istihdam olanakları, mevcut işgücünün korunması, mal ve hizmet ihracatının
arttırılması, vergi avantajı gibi fonksiyonları mevcuttur. Ancak aşırı teminat uygulamasıyla finansal sistemin yapısal bir aracı olan bu uygulamanın
kötü niyetli bir şekilde kullanılması durumu da KGF uygulamaları le ilgili
dikkat edilmesi gerekli önemli hususlardandır (OECD, 2013:4 ve Tunahan
ve Dizkırıcı, 2012:80).
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3. FARKLI AVRUPA ÜLKELERİNDE KREDİ GARANTİ FONU
ve ÜLKE UYGULAMALARI
3.1. Almanya
Almanya’daki ilk garanti bankası “Bürgschaftsbanken” olup 1950’de
kurulmuştur. Kar odaklı olmayan VDB, özel garanti fonu olarak kurulmuş
olup hissedarları arasında ticaret odaları, meslek odaları, farklı sektörlerden temsilcileri, kredi kurumları ve sigorta şirketleri bulunmaktadır (VDB,
2016a).
Almanya Garanti Kuruluşları, her türlü kısa, orta ve uzun vadeli krediye destek vermektedir. Bunlar; yeni bir girişimin ortaya çıkarılması, bir
kuruluşun devralınması, büyüme amaçlı ya da yeni bir yatırım amaçlı olabilmektedir (VDB, 2016b).
Almanya Garanti Bankaları Birliği bünyesinde günümüzde 17 garanti
bankası ve 15 KOBİ odaklı yatırım şirketi olmak üzere 32 kuruluşu mevcuttur. Birliğin sunduğu fon aracılığıyla sadece 2014 yılı içinde 6.500
KOBİ’ye 1,1 miyar euroluk teminat sağlanmıştır. Sağlanan teminatlar
kapsamında KOBİ’ler 1,5 milyar eurodan fazla bir krediye erişim imkanı
sağlamışlardır (VDB, 2016a).
3.2. İngiltere
British Business Bank, 1981’de kurulan, farklı isim ve değişen çalışma
esasları neticesinde 2012’de bugünkü unvanını alarak faaliyetlerine devam
eden İngiltere’deki kredi garanti kuruluşudur. Kar amacı gütmeyen kuruluş, günümüzde hükümete bağlı kamu yatırım bankası olarak faaliyetlerine
devam etmektedir (AECM, 2016a).
British Bank; banka, leasing kuruluşları, ortak girişim fonları ve web
tabanlı platformlar gibi 80 dolayında farklı partnerle çalışmaktadır. Doğrudan kredi vermeyen ve doğrudan yatırım yapmayan British Bank her ne
kadar kamu bankası olsa da günümüzde bağımsız bir şekilde yönetilmektedir. Banka aşağıdaki hizmetler çerçevesinde faaliyetlere devam etmektedir
(Bristish Business Bank, 2016a).
• Piyasaların iyi çalışmadığı küçük işletmelerde finansman arzını arttırmak,
• Mikro ölçekteki işletmeler için büyük seçenekler ve sağlayıcılar
eşliğinde hareketli ve çeşitli araçlardan oluşan bir finans piyasası
temin etmek,
16
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Küçük işletmelerin kendileri için mevcut seçenekleri anlamalarını
sağlayarak pazarda güven ortamını temin etmek,
Sağlam bir risk yönetimi çerçevesinde vergi mükellefiyeti olan kaynakları etkili bir şekilde yönlendirmek.

3.3. Fransa
Fransa’da üç ayrı kredi kefalet kuruluşu faaliyetlerine devam etmektedir.
Bunlardan birincisi 1966’da kurulan Siagi Garantir l’acces au credit’tir.
Kar amacı gütmeyen kuruluş 1 merkez, 5 bölgesel ofis ve 21 bölgesel işbirliği olmak üzere Fransa’nın farklı bölgelerinde hizmet göstermektedir. Ortaklık yapısı günümüzde yüzde 24,1 özel, yüzde 75,9 kamu ortaklığından
oluşmakla beraber, ortak olan kurumların hisselerinin dağılımı: APCMA
(Kamu kurumu): yüzde 52,6, Esnaf odaları: yüzde 7,9, Bankalar: yüzde
24,1 ve BPIFrance yüzde 15,4 oranlarındadır. Kuruluş, yatırım kredilerine
en fazla 15 yıl olmak üzere ortalama 7 yıl garanti vermektedir. Verilen kredi garanti miktarları minimum 15.000 euro, maksimum 500.000 eurodur.
Çalışma sermayesi kredilerinde ise ortalama 4 yıl olmak üzere en fazla 5
yıl vadeli kredilere garanti vermektedir. Verilen kredi garanti miktarları
minimum 15.000 euro, maksimum 150.000 eurodur (Siagi, 2016).
Bir diğer kredi garanti kuruluşu 1968’de bölgesel olarak kurulan, 1980’de
ulusal bir şekilde hizmet vermeye başlayan Socama’dır. Kuruluşun ortaklık yapısının tamamı özel sermayeli olmakla beraber 10 kişiden daha az çalışanın bulunduğu küçük girişimleri desteklemektedir. Kar amacı gütmeyen kuruluş, yatırım
kredilerine 84 ay ve toplamda 200.000 euroya kadar garanti vermektedir. Socama, çekilen kredi miktarının tamamına kefalet sunmaktadır (Socama, 2016).
Fransa’daki üçüncü kredi garanti kuruluşu ise BPIFrance’dir. 31 Aralık
2012’de kurulan BPIFinance; OSEO (Kobilere destek için kurulan kamu limited şirketi), FSI (Strateji Yatırım Fonu), CDC Enterprise (Kamu Finans kurumu) birleşmesiyle faaliyetlerine başlayan bir kamu yatırım bankasıdır. Bankan
sermayesinin yüzde 10’u özel, yüzde 90’ı kamu sermayesinden oluşmaktadır.
Merkez, merkeze bağlı 50 bölge ofisi ve 6 bölge destek ofisi olmak üzere ulusal
boyutta hizmet vermektedir. Kuruluş, çalışma sermayesi kredilerinde yüzde 50
olarak belirlediği kredi kefalet oranını 1 yıl vadeli kredilerde vermektedir. Yatırım kredilerinde ise ortalama kefil olunan kredi vadesi 5 yıla kadar uzayabilmekte, garanti oranı yüzde 40-70 arası değişebilmektedir (BpiFrance, 2016).
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3.4. Rusya
Günümüzde Rusya’da küçük ve orta büyüklükteki işletmeler hızlı bir
şekilde büyüyerek modern ekonomiyi yönlendiren önemli güçlerden bir
tanesidir. Bu kapsamda Moskova’da faaliyet gösteren “Moskova Küçük
İşletmeler Kredi Destek Fonu”, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik sunduğu kredi garanti hizmeti kapsamında 13 Mart 2006’da ticari
olmayan bir organizasyon olarak kamu sermayesiyle faaliyete geçmiştir
(The Fund of Small Business Credit Assistance of Moscow, 2016a). Fonun kuruluşunda 10 ticari banka fon ile işbirliğine girerken, günümüzde 45
banka programa dahil olmuştur (FSECA, 2016a).
Moskova Kredi Fonu; çalışma sermayesi kredisi garantisi, proje bazlı
garantiler, leasing kredisi garantisi hizmetlerini sunmaktadır. Kredi garanti
kapsamının yüzde 50 olarak belirlendiği Fonda, çalışma sermayesi kredisi
garantisi ve yatırım kredileri garantisi süreleri 2 yıldan az belirlenmiştir.
Kredi fonunun sağladığı maksimum kredi garanti tutarı 45 milyon Ruble
ya da 606.000 euro olarak belirlenmiş olup, bu tutarlar öncelikli projeler
için iki katına çıkarılabilmektedir (FSECA, 2016b).
4. KREDİ GARANTİ FONU UYGULAMALARI ve TÜRKİYE
Türkiye’de, KOBİ’lerin finansman sorunlarının giderilmesi noktasında
kuruluşlara kefalet desteği sağlamak maksadıyla kurulmuş iki kredi garanti
kuruluşu mevcuttur: Bunlardan biri KOBİ’lere kredi teminatı sağlayan Kredi
Garanti Fonu (KGF) AŞ. iken bir diğeri esnaf ve sanatkârlara kredi teminatı
sağlayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK)’dir.
4.1. Kredi Garanti Fonu AŞ.
29.07.1991 tarihinde Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Ticaret
Anonim Şirketi unvanı ile faaliyete başlayan Kredi Garanti Fonu, Bakanlar
Kurulu’nun 14.07.1993 tarih ve 93/4496 sayılı Türk-Alman Teknik İşbirliği Anlaşması ile “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bir Kredi Garanti
Fonu Kurulmasına Yardım” konulu proje anlaşması kapsamında kefalet
hizmetlerini sunmaya başlamıştır (KGF: 2015:20).
KOBİ’lerin finansmanına önemli katkı sağlayacağı beklentisi ile 1991
yılında kurulan Kredi Garanti Fonu ancak kuruluşundan birkaç yıl sonra
etkin biçimde çalışmaya başlayabilmiş ve ilk kredi kefaletini %80-%20
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risk paylaşım esasına göre 1994 yılında vermiştir (Yazıcı, 2010:83).
Kurumsal bir kefalet kuruluşu olan KGF, teminat açısından sıkıntı yaşayan ve teminat yetersizliği sebebiyle kredi ve destek imkânlarına erişemeyen KOBİ’lere “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye ulaşma imkanı
sunmaktadır. Bu açıdan kredi değerliliği noktasında teminat yetersizliği
içinde olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, çiftçiler, esnaf ve sanatkârlar ile serbest meslek mensupları KGF’ye başvurabilmekte ve finansmana erişimlerini kolaylaştırabilmektedirler (KGF, 2016b).
Fonun, Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Ticaret Anonim Şirketi
olan kuruluş unvanı 28.06.2007 tarihinde “Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketi” olarak değişerek bugünkü faaliyet unvanını almıştır (KGF, 2015, 20). KGF
AŞ.’nin ortaklık bünyesinde, kamu ve özel sektörden farklı kuruluşlar yer almakla birlikte, KGF’nin bu yapısı kredi garanti kuruluşu türlerinden biri olan
kamu-özel işbirliğinin bir örneğini meydana getirmektedir. Kuruluşunda 4 ortak
ve 20 milyon TL sermaye ile faaliyete başlayan KGF AŞ, süreç içinde hem sermayesini 240 milyon TL’ye, hem de ortak sayısını 24’e kadar çıkarmıştır (Zorlu, 2013, 95). Günümüzde 26 ortak ve yaklaşık 280 milyona yaklaşan sermayesiyle KGF’nin ortakları, sermaye tutarları ve hisse oranları aşağıda verilmiştir.
Tablo 1. KGF Ortaklık Yapısı
Ortaklar

Sermaye
Tutarı
89.470.328

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi)
KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
89.444.549
Gelistirme ve Destekleme Idaresi Baskanlıgı)
TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu)
381.649
TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Isletmeler,
24.658
Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı)
MEKSA (Mesleki Egitim ve Küçük Sanayi Destek12.340
leme Vakfı)
Bankalar (21 adet3)
98.835.368
Toplam
278.438.891

Hisse
Oranı
32
32
0,13
0,0089
0,13
35
100

Kaynak: KGF, 2015:19.
3 Türkiye Halkbankası AŞ, Akbank AŞ, Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ., Asya Katılım Bankası AŞ, Denizbank aş, Burgan Bank AŞ., Finansbank AŞ., hsbc Bank AŞ, ING Bank AŞ, Kuveyt Turk Katılım Bankası
AŞ., Şekerbank T.AŞ., Türk Ekonomi Bankası AŞ, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Finans
Katılım Bankası AŞ, Türkiye Garanti Bankası AŞ, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ., Türkiye İş Bankası AŞ,
Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Alternatifbank AŞ.
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KGF’nin en büyük iki ortağı yüzde 32’lik oranlarıyla TOBB ve KOSGEB’tir. KGF’nin ortakları arasında yer alan ve aralarında kamu, özel ve
yabancı sermayeli bankaların da bulunduğu 21 bankanın ortaklık payı
toplamı yüzde 32 dolaylarında olup, her bankanın yaklaşık yüzde 1,70’lik
payı mevcuttur.
Yıllar itibariyle KGF’nin kefalet hacmindeki değişiklikler aşağıda verilmiştir.
Tablo 2. Geçmişten Günümüze KGF Kefalet Rakamları

Kaynak: 2015 faaliyet raporu, s.24.
Kredi Garanti Fonu 2015 yılında da KOBI’lere desteğini sürdürmüştür.
KGF tarafından 2015 yılı içerisinde verilen kefalet tutarı bir önceki yıla
göre %76 artarak yaklaşık 2.445 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Kefalet
desteği sayesinde KOBI’ler tarafından kullanılan kredi hacmi de kefalet
tutarı ile aynı doğrultuda artmıştır (Yavuz, 2015, 6).
KOBİ’lere kredi desteği sağlanmasına ilişkin yasal düzenlemeler günümüzde de devam etmektedir. Bu noktada Bakanlar Kurulu’nun 14.07.2009
tarih ve 2009/15197 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine
Desteğine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki karar” ile KGF’ye 1 milyar
TL Hazine kontrgarantisi sağlanmıştır (2015 yılında 2 Milyar TL’ye yükseltilmiştir.). (KGF, 2015, 20).
4.2. Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKKK)
‘‘Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri’’, Küçük işletmelerin/esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla
10.08.1951 tarihinde yasal statüye kavuşarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda faaliyetlerine başlamışlardır. 1969 yılına kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olarak faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkâr20

MART - NİSAN

MALİ

ÇÖZÜM

lar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun
yürürlüğe girmesi ile 1969 yılından sonra ise bu Kanun hükümlerine çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren özel hukuk tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardır. Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
hükümleri çerçevesinde değişir ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu
olarak kurulmaktadırlar. Kooperatifin amacı; kooperatife ortak olan esnaf
ve sanatkâra mesleki faaliyetleri için hazine tarafından tesis edilen kaynağın, aracı bir banka vasıtasıyla kredi olarak sunulması ve bu süreçte kredinin tesisi için bankaya kefalet vermek suretiyle esnaf ve sanatkara kaynak
temini sağlamaktır (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel
Müdürlüğü, 2012, 9). Günümüzde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) bünyesinde
toplanan ESKKK üyelerine kredi kaynaklarının kullandırılmasında Halkbankası yetkili bankadır.
TESKOMB, KGF’dan farklı olarak daha KOBİ’lere göre daha küçük
ölçekte faaliyet gösteren ve ESKKK’ye ortak olan esnaf ve sanatkarlara
destek vermektedir. TESKOMB’a bağlı olarak günümüzde 32 bölge birliği, 1000’in üzerinde Esnaf Kredi ve Kefalaet Kooperatifi, 10.000’i aşkın personeli ve 1.5 milyonu aşkın işbirliğiyle hazine destekli olmak üzere
Halkbankası tarafından kullandırılan kredilerin yüzde yüzüne kefalet desteği vermektedir. TESKOMB’a bağlı esnaf kredi ve kefalet kooperatiflerinin günümüze kadar kullandırdığı kredi ve kefalet miktarı 40 katrilyon
TL’yi aşmışken toplam sağlanan kredi ve kefalet sayısı da 1 milyonun üzerindedir (AECM, 2016b).
ESKKK aracılığyla esnaf ve sanatkarlar; “işletme kredisi, aylık eşit taksitli
işletme kredisi, tesis kredisi, istihdamı destekleme kredisi, kooperatif ihracat
tesis kredisi, iskonto kredisi, şöför taşıt edindirme kredisi, şöför esnafına taşıt
onarım kredisi, servis aracı-kamyonet yenileme kredisi” olmak üzere farklı
9 krediye farklı vade ve üst limitler kapsamında başvurularını gerçekleştirebilmektedirler. Bu kapsamda faiz oranları vadesine göre yüzde 4 – yüzde 5
arasında değişmekteyken, kredi vadeleri maksimum 5 yıl, kredi ve kefalet üst
miktarı da 150.000 TL’ye kadar çıkmaktadır (TESKOMB, 2016).
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5. KREDİ GARANTİ KURULUŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Avrupa’da günümüzde farklı yıllarda kurulan farklı yapıdaki kredi garanti kuruluşları geçmişten günümüze faaliyetlerine devam etmektedirler.
Bazı ülkelerde birden çok kredi garanti kuruluşu faaliyet göstermekteyken, bazı ülkelerde ise tek bir kredi garanti kuruluşu eşliğinde KOBİ’lerin
finansman sorununa çözümler sunulmaktadır. Avrupa’daki kredi garanti
kuruluşları Avrupa Garanti Kuruluşları Birliği- European Association of
Guarantee Institutions (AECM) çatısı altında faaliyet göstermektedirler.
AECM bünyesindeki 25 farklı ülkeden 41 üye garanti kuruluşuna ait veriler Tablo 3’te karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

Kredi kefalet
oranı yüzde

MinimumMaksimum
vade

Değil

80

8 yıl

1,25 milyon €

Avusturya

Austria
Wirtschaftsservice

1954

Kamu
100

Ulusal

Değil

80

5 yıl

7,5 milyon €

Belçika

Fonds
Bruxellois
de Garantie

1999

Kamu
100

Bölg.

Değil

80

10 yıl

1,5 milyon €

Bosna
Hersek

Guarantee
Fund of the
Republic of
Srpska

2010

Kamu
100

Ulusal

Değil

30

10 yıl

1,5 milyon €

Bulgaristan

National
Guarantee
Fund EAD

2008

Kamu
100

Ulusal

Değil

50

10 yıl

300 bin
Leva156
bin €)

Çekya

Czech-Moravian
Guarantee
and Development
Bank

1992

Kamu
100

Ulusal

Değil

70

6 yıl

365.300
€

Estonya

2001

Kamu
100

Ulusal

Değil

75

Ort. 13
ay

2 milyon €
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KredEx

Kar Amaçlı
mı?

Ulusal

Bölgesel/
Ulusal

Özel
100

Kamu/Özel
(yüzde)

1990

Kuruluş Yılı

Verband
Deutscher
Bürgschaftsbanken

Unvanı
Almanya

Kefalet miktarı

Tablo 3. Avrupa Ülkeleri Kredi Kefalet Kuruluşlarının Farklı Kriterler Eşliğinde Karşılaştırılması*
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Fransa
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1966

Kamu75,9
Özel 24,1

Ulusal

Değil

50

5 yıl

150.000
€

Hurvatistan

HAMAG-BICRO

1994

Kamu
100

Ulusal

Değil

80

2 yıl

526.300
€

Hollanda

Netherlands
Enterprise
Agency

2014

Kamu
100

Ulusal

Değil

67

12 yıl

1,5 milyon €

British
Business
Bank

1981

Kamu
% 100

Ulusal

Değil

-

10 yıl

2 milyon
pound**

CESGAR
- Confederation
of Spanish
Mutual
Guarantee
Societies

1980

Kamu29
Özel 71

Ulusal

Değil

100

3 yıl

-

SGFA Society For
The Management
Of Funds
For The
Agricultural
And Food
Sector

1999

Kamu 100

Ulusal

Değil

80

6 yıl***

2 milyon €

Garfondas
- Agricultural Credit
Guarantee
Fund

1997

Kamu 100

Ulusal

Kar
odaklı

80

2,7
yıl***

1,16 milyon €

1998

Kamu 100

Ulusal

Kar

80

1 yıl***

1,5 milyon €

İngiltere

İspanya

İtalya

Letonya

Litvanya

ALTUM

Lüksemburg

MCAC
Luxembourg

1969

Kamu 92
Özel 8

Ulusal

Kar

-

-

-

Macaristan

AVHGA Rural Credit
Guarantee
Foundation

1991

Kamu 90,83
Özel 9,17

Ulusal

Değil

80

25 yıl

2,5 milyon €

BGK - Bank
Gospodarstwa
Krajowego

1924

Kamu 100

Ulusal

Değil

60

2 yıl

830.000
€

Iapmei
- Public
Agency for
SME and
Innovation

1975

Kamu 100

Ulusal

Değil

-

-

-

Polonya

Portekiz
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FRGC –
Romanian
Loan Guarantee Fund

1993

Özel 100

Ulusal

Kar

70

1 yıl

600.bin €

FSECA
- Fund
of Small
Enterprise
Credit Assistance of
Moscow

2006

Kamu 100

Bölg.

Değil

70

2 yıl

1.212
bin €

Guarantee
Fund of
the Autonomous
Province of
Vojvodina

2003

Kamu100

Bölg.

Değil

100

10 yıl

150 bin €

SEF Slovene
Enterprise
Fund

1992

Kamu100

Ulusal

Değil

60

3 yıl

160 bin €

Kredi Garanti Fonu
AŞ.

1993

Kamu59,41
Özel 40,59

Ulusal

Değil

75

8 yıl

1,5 milyon TL

ETEAN
SA - Credit
Guarantee
Fund

2003

Kamu 100

Ulusal

Kar

70

10 yıl

560 bin €

Kaynak: AECM, ‘nin internet sitesinde yer alan üye bilgi sayfalarındaki veriler tarafımızca derlenerek tablolaştırılmıştır: AECM (2016c), Our
Members, http://aecm.eu/members/our-members/ , (10.12.2016).
Tablo Notları: * Birden fazla kredi garanti kuruluşunun faaliyet gösterdiği ülkelerde tarihsel açıdan ilk olarak faaliyete geçen kuruluşun bilgileri
tabloya eklenmiştir. Verilen kredi kefalet rakamları ve maksimum vadeler
“çalışma sermayesi kredisi” garantisi için verilen üst kredi vadeleri ve rakamlarıdır.
**İngiltere için ulaşılan maksimum kredi rakamı “Büyüme Kredisi”
çerçevesinde verilen üst tutardır: bkz: British Business Bank (2016b). http://
british-business-bank.co.uk/ourpartners/growth-loans/ , (10.10.2016).
*** İtalya’da krediye verilen vade, işyerinin önceden çektiği kredi tutarına bağlı olarak değişmekle birlikte verilen süre ortalama vadeyi göstermektedir. Letonya’da ise üst bir kredi vadesi belirtilmemiş, uygun kefaletin vade sınırı gözetmeksizin verilebileceği ifade edilmiştir. Aynı şekilde
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Litvanya’da da üst vade sınırı belirtilmemiş, verilen süre ortalama vadeyi
göstermektedir.
AECM bünyesindeki kuruluşlara ait unvan, kuruluş yılı, hizmet verdiği
alan, kar odaklı olup olmadığı, verdikleri kredi kefalet rakamları, vadeleri
ve kefalet oranları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre gerçekleştirilebilecek değerlendirmeler şu şekildedir:
• Avrupa’daki kredi garanti kuruluşlarının birçoğu kamusal sermayeli
garanti kuruluşu olarak kurulmuş ve bu şekilde faaliyet göstermektedir. İngiltere, Rusya, Avusturya, Belçika gibi ülkeler buna örnek
gösterilebilir. Bununla birlikte kamusal-özel sermaye ortaklığı ile
faaliyet gösteren kredi garanti kuruluşları da söz konusudur. Bunlara ise Fransa, İspanya, Türkiye, Lüksemburg gibi bazı ülkeler örnek
verilebilir. Bazı kredi garanti kuruluşları da Romanya ve Almanya’da görüleceği üzere tamamen özel sermaye ile yönetilmektedir.
• Kredi kuruluşlarının bölgesel ya da ulusal olarak faaliyet alanları
kapsamında bir karşılaştırma yapıldığında ise farklı ülkelerdeki kuruluşlarının neredeyse tamamı ülkenin genelinde KOBİ’leri desteklemektedir. Sadece Rusya, Sırbistan ve Belçika’da belirli bölgelere
yönelik olarak kedi kefalet hizmeti sunulmaktadır.
• Kredi kuruluşlarının karşılıklı değerlendirmeye tabi tutulabileceği
bir diğer alan da kuruluşlarının kuruluş amaçlarının kar odaklı olup
olmadığına yöneliktir. Bu açıdan bakıldığında kredi kuruluşlarının
neredeyse tamamı kar amacı gütmeyen organizasyonlardır. Ancak
Letoya, Litvanya, Lüksemburg ve Romanya’daki kuruluşlar kar
amaçlı olarak faaliyet gösteren kredi garanti kuruluşlarıdır.
• Kredi kuruluşlarının kefalet oranlarına bakıldığında genel itibariyle kredi kefalet oranları % 50’nin üzerindedir. Sadece Bosna Hersek’teki kredi garanti kuruluşunun kefalet oranı % 30 dolaylarındadır. Bununla birlikte İspanya’daki kredi garanti kuruluşları çekilen
kredi tutarının tamamına garanti vermektedirler.
• Kredi garanti kuruluşlarının KOBİ’lere sundukları kredilerdeki
maksimum vade tutarları 1 yıl-25 yıl arasındaki sürelerde farklılık göstermektedir. Buna göre en kısa vade süresini veren ülke 1
yıl ile Romanya iken en yüksek vadeyi veren ülke 25 yıl ile Macaristan’dır. Bununla birlikte Litvanya, Letonya ve İtalya’da kredi
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vadeleri belirli kıstaslara göre farklılık göstermektedir; dolayısıyla
kredilerin vadesi için üst bir sınır belirlenmemiştir.
Kredi rakamları açısından bakıldığında kredi kuruluşlarının KOBİ’lere sağladığı kredi tutarları 150.000 euro (Fransa) ve 7.5 milyon Euro (Avusturya) arasında değişmektedir.

•
6. SONUÇ
Farklı ülkelerde gerek kamu, gerekseözel sektör altında ve farklı uygulamalar eşliğinde hizmet gösteren Kredi Garanti Kuruluşları KOBİ’lere
uygun kredi ve kefalet imkanları sunmaktadır. Böylelikle finansman açısından sıkıntı yaşayan birçok kuruluş kredi garanti mekanizmaları ve ilgili
kuruluşlar sayesinde piyasadaki cari fazi oranları ve geri ödeme imkanlarından sağlanan kefalet imkanıyla birlikte yararlanabilmekte ve gelişimlerini sürdürmektedirler.
Ülkemizde de esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ’lerin finansmanına yönelik
kredi ve kefalet hizmeti sunan KGF ve ESKKK’ler, küçük esnaf ve KOBİ’lere artan oranda sunduğu desteklere devam etmektedir. Çalışma çerçevesinde gerek Türkiye’deki kefalet uygulamalarının diğer ülkelerdeki
uygulamalarla karşılaştırılması sonucunda ve gerekse ülkemizdeki kefalet
mekanizmalarının pratikteki mevcut uygulamaları çerçevesinde fonların
işleyişinde bazı güncelleme ve düzenlemelerde bulunulmalıdır.
Farklı ülkelerdeki yapılar ele alındığında kredi garanti kuruluşları arasında özel sermaye ile hizmet veren kredi garanti kuruluşlarının varlığı da
söz konusudur. Türkiye’ye bakıldığında ise KGF’ler ve EKKK aracılığıyla
KOBİ’lere ve küçük esnafa sunulan kredilerin birçoğu kamu kaynakları
aracılığıyladır. Dolayısıyla özel bankalar ya da büyük holdinglerin oluşturacağı konsorsiyumlarla özel sermaye ile işletilen kredi garanti kuruluşlarının ortaya çıkması hazinenin üstündeki ekonomik ve siyasi yükü azaltabilecek hususlardır.
Kefalet mekanizmalarında dikkat edilmesi gerekli önemli noktalardan
bir diğeri de kefalet oranının miktarıdır. Genellikle ekonominin daralma
ya da genişleme süreçlerinde yetkili merciler kredi kefalet oranlarında birtakım hızlı değişiklikler gerçekleştirilebilmektedir. Nitekim 2016 Kasım
ayında yapılan resmi açıklama neticesinde KGF tarafından sunulan kefalet
oranı oranı yüzde 85’e çıkarılmıştır. Ancak süreçte kefalet oranının çok
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yüksek olması sonucunda bazı kötü niyetli süreçlerin ortaya çıkacağı göz
ardı edilmemeli ve buna yönelik gerekli önlemler alınmalıdır.
Yine KOBİ’ler gerek muhasebe kayıtları açısından, gerekse işleyişleri
noktasında ve krediye ulaşmada daha şeffaf olmalıdır. Bu kapsamda önceki
süreçlerde çıkarılan sicil afları yeni dönemde tekrarlanmamalıdır. Nitekim
eski dönemlerde çıkarılan sicil afları, ileriki süreçlerde eskiden olan sorunların yeniden yaşanmasına ortam hazırlamaktadır.
2007 ve 2012 yıllarında Halkbankası’nın Hazine’ye ait hisselerinin
kısmen halka arz edilmesi sürecinde ve öncesinde Halkbankası’nın özelleştirilme kapsamına alınacağına yönelik söylentiler, EKKK’ların sunduğu
kredi imkanlarının Hazine desteği ile Halkbank üzerinden sunulması nedeniyle EKKK’lar üzerinde bir tereddüt ortaya çıkarmıştır. Bu gibi süreçlerin
gerek küçük esnaf, gerekse KOBİ’ler üzerinden piyasalarda oluşturduğu
soru işaretlerinin açıklığa kavuşturulması büyük önem arz etmektedir.
Özellikle EKKK’nın tesis ettiği kefalet işlemlerinde kredi talep eden
işletmelerin bazı kriterlere sahip olması gerekliliği göz ardı edilmemeli,
bankalarda olduğu üzere kredilendirme süreci profesyonel bir süreç eşliğinde gerçekleştirilmelidir. Nitekim uygulamada bazı sıkıntılar mevcuttur.
Bu kapsamda EKKK’lar sunduğu kefalete karşı esnaf ve sanatkarın ev,
işyeri gibi gayrimenkulüne ipotek tesis etmekte ancak ipotek tesis işleminde gayrimenkulün değerinin belirlenmesi EKKK’dan bir görevlinin gayrimenkule değer biçmesi ile gerçekleşmektedir. Bu işleyiş yerini profesyonel
eksperlik hizmetine bırakmalı ve işlemler bu şekilde gerçekleştirilmelidir.
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TÜRKİYE’DEKİ VARLIK BARIŞI UYGULAMALARININ
VERGİ UYUMUNA VE TAHSİLATINA ETKİLERİ
THE EFFECTS OF ASSET PEACE PRACTICES ON TAX
COMPLIANCE AND TAX COLLECTION IN TURKEY
Dr. Işıl Fulya ORKUNOĞLU ŞAHİN
ÖZ
Vergi uyumuna ve tahsilatına etki eden başlıca unsurlar arasında; vergi
morali, vergi algısı, vergi bilinci, vergi kültürü, vergi ahlakı, birçok demografik faktör, kayıtdışı ekonominin düzeyi ve ülkemizde sıklıkla uygulanan
mali aflar ve varlık barışı kanunları ile yapılan düzenlemeler sayılabilir.
Mali aflar ve varlık barışı uygulamaları; mali, siyasi, ekonomik ve sosyal nedenlerle hükümetlerce başvurulan, vergi ve vergi cezaları, gecikme
faizleri ve zamlarının ve diğer kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ve yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası araçları vb. varlıkların milli ekonomiye kazandırılması
için getirilen düzenlemelerdir. Ancak mali aflar kapsam bakımından; varlık barışı getiren ve getirmeyen af düzenlemeleri olarak sınıflandırılabilir.
Buna göre; 1924 yılından günümüze dek çıkan mali af sayısı yaklaşık 34
olup, özellikle 2003 yılından 2017 yılına dek çıkan mali afların kapsamlarının genişletilmiş şekilde olup; genellikle varlık barışını da içerdikleri
görülmektedir. Bu açıdan çalışmamızın esas konusunu oluşturan mali aflar;
4811, 5811, 6111 ve 6736 sayılı varlık barışı uygulamalarıdır. Son olarak
6736 Sayılı Mali Af Kanunu, 2016’da yürürlüğe girmiştir. Bu bağlamda
çalışmada Türkiye’de yaklaşık 3’er yıllık sürelerle yararlanılan uygulamalardan bir tür mali af olan varlık barışı uygulamalarının, vergi uyumu ve
vergi tahsilatları ile etkileşimine değinilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Vergi Morali, Varlık Barışı Kanunu, Mali Af, Vergi Uyumu, Vergi Tahsilatı, Türkiye
ABSTRACT
Among the main factors affecting tax compliance and collection are; tax
morality, tax perception, tax awareness, tax culture, tax ethics, many demog-
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raphic factors, the level of the informal economy, and the financial amnesties
frequently applied in our country and the regulations on Cash Repatriation
Law. Financial amnesties and asset peace practices are tax and tax penalties,
which are applied by the governments for financial, political, economic and
social reasons, delinquency and interest payments and restructuring of other
public receivables as well as foreign currency, gold, foreign exchange, securities and other capital market instruments and so on and Regulations for the
acquisition of assets of the national economy. However, in terms of coverage,
fiscal amnesties can be classified as regulations that bring asset peace practices
and do not bring asset peace. According to this; the total number of financial
amnesties from 1924 to the present day is approximately 34, and the scope of
the fiscal amnesties is expanded from 2003 to 2017 that they often involve the
peace of assets. In this respect, the fiscal amnesties that constitute the main theme of our work; 4811, 5811, 6111 and 6736 are asset peace applications. In this
context, in this study is touched to the interaction of the practice of asset peace,
which is a kind of fiscal amnesty, with tax compliance and tax collections of.
Keywords: Tax Morale, Cash Repatriation Law, Fiscal Amnesty, Tax
Compliance, Tax Collection, Turkey
GİRİŞ
Ülkemizde mali af kanunları ile çoğunlukla vergi asıllarının korunup,
vergi cezalarının silinmesi yaklaşımının benimsendiği görülmektedir. Diğer yandan mali af ve varlık barışı uygulamaları ile elde edilmek istenen
temel amaçlar; milli varlıkların ekonomiye kazandırılması, yurt içi varlıkların kayıt altına alınması, ödeme güçlüğü çeken mükelleflerin vergi
borçlarının ve faiz yüklerinin indirilmesi, ihtilaflı alacakların ortadan kaldırılması, işletme bilançolarının gerçeğe uygun hale getirilmesine imkan
tanınması ve alacak tahsilatlarının hızlandırılmasıdır. Ancak Türkiye’de
oldukça sık olarak başvurulan mali aflar ve varlık barışı uygulamalarının,
özellikle de mali ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiren mükelleflerin
vergi moralini ve dolayısıyla vergi uyumunu olumsuz şekilde etkiledikleri bilinmektedir. Nitekim Türkiye’de 2003, 2008, 2011, 2013 ve 2016
yıllarında çıkarılmış farklı kapsamlara sahip çeşitli mali af kanunları bulunmaktadır. Dolayısıyla çalışmada varlık barışına, literatürde sıklıkla tartışılan mali afların ve varlık barışının yararları ve sakıncalarına, belirtilen
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yıllarda çıkmış mali aflara ve varlık barışı kanunlarına ve bu kanunların
kapsamları, getiriliş gerekçeleri ve af süreleri, tahsilat hedefleri ve tahsilat
miktarları, sağladıkları indirimler ve diğer kolaylıklar bakımından karşılaştırılmasına ve vergi uyumu performans göstergelerine göre mali af ve
varlık barışı uygulamalarının değerlendirilmesine yer verilmektedir.
1. MALİ AFLAR VE VARLIK BARIŞI
Bireyler çoğunlukla vergi ödemekten hoşlanmadıklarından, ödeyecekleri vergileri azaltmak için vergiden kaçınmakta ya da vergi kaçırma faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Ancak mükelleflerin yıldan yıla artan vergi
borcu ve faizinin büyüklüğü borçlarını ödenemez hale getirebilmektedir.
Bu durum gelir idaresi yönüyle değerlendirildiğinde mükelleflerin vergiden kaçınma ve/veya vergi kaçırma faaliyetleri ile vergi matrahlarındaki
aşınmaya bağlı olarak idarenin gelir tahsilatlarındaki düşüşle sonuçlanmaktadır. Sonuçta gelir idareleri tarafından mali aflara sosyal, siyasi, mali,
ekonomik türde birden çok nedenle başvurulabilmektedir. Buna karşılık
temelde mali aflar ve varlık barışı düzenlemeleri aracılığıyla idare tarafından bir yandan gelir tahsilatları hızlandırılmak istenirken, diğer yandan
ağır borç yükü altında ezilen mükelleflere afla azalan borçlarını ödeme ve
bir takım kayıt dışı sahipliklerini kayıt altına alma imkanı tanınmaktadır.
Ancak mali aflar belirli miktardaki vergi borçlarını tamamen silen ya da bu
borçların kalanının faizini azaltan türde olabilirler.
Ayrıca uygulamada vergi ve cezaların affını kapsayan, sadece vergi cezalarının affına ilişkin olan ya da ödemelerin uzun vadeli taksitlendirilmesini sağlayan af kanunlarıyla da mali af düzenlemeleri yapılabilmektedir
(Arıkan, Yurtsever, 2004, 60). Diğer yandan kapsam bakımından torba
yasa ile düzenlenerek varlık barışı hükmünü de barındıran nitelikte olabilecekleri gibi mali af düzenlemesinden ayrı olarak özel kanuni düzenlemeler
ile varlık barışı kanunu adı altında da çıkarılabilmektedirler. Ancak mükelleflerin ve kamuoyunun tepkisini çekmemesi için mali af kanunlarının
isimlerinin çoğunlukla “bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması”
şeklinde adlandırıldığı görülmektedir.
Ancak kelime anlamı bakımından af suç işlemiş bireylerin bağışlanmasıdır.
Af yetkisinin kullanımı hakkındaki hükümler 1982 Anayasasının 87’inci ve
104’üncü maddelerinde yer almaktadır. Buna göre; TBMM’nin üye tam sa-
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yısının beşte üç çoğunluğunun kararıyla genel ve özel af ilanına karar vermeye yetkili” olduğu, 104’üncü madde uyarınca “… sürekli hastalık, sakatlık ve
kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak…”
yetkisi Cumhurbaşkanına tanınmıştır. Mali affın ve varlık barışının kavramsal
tanımı vergi hukukunda, ceza hukukunda ve Vergi usul Kanunu’nda yer almamasına rağmen, TCK’nın af hakkındaki 65. maddesinin hükmüne göre; genel
af, kamu davasını ve söz konusu cezalarını geçmişe yönelik olarak tüm sonuçlarıyla yok etmektedir. Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesi
sonlandırılabilir veya süresi kısaltılabilir ya da hapis cezası adli para cezasına
çevrilebilir. Buradan hareketle mali aflar; kanunla konulup, değiştirilip kaldırılabilir olan vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin, çıkarılmış af
kanunlarıyla ya da çeşitli adlar altında çıkarılmış kanunlara bağlı af hükümleri
ile çeşitli mali alacakların kısmen ya da tamamen tahsilinden vazgeçilmesi ve/
veya af kapsamındaki mali borçların belirli bir kısmına, belirli sürelerle ödeme kolaylığı getirilmesi ve bazı durumlarda buna ek olarak kayıt dışı olan mali
unsurların da kayıt altına alınmasına imkan tanınması olarak ifade edilebilir.
2. MALİ AFLARIN VE VARLIK BARIŞININ YARARLARI VE
SAKINCALARI
Mali afların yararlarına yönelik olarak ileri sürülen görüşler; kayıt dışı
ekonomiyi azaltıcı, nakit geri dönüşümünü artırıcı, sermayenin serbest
bırakılması ile ekonomik kalkınmayı canlandırıcı (Muceku, 2016, 2997),
vergi idaresi ve vergi yargı organlarının iş yüklerini azaltıcı (Alm, 1998, 4)
kısa ve uzun dönemde gelirleri artırıcı, birbiri ardına sıkça uygulanan vergi
aflarının, öncekilerden daha kısa sürede gelir sağlasalar da, uzun vadeli
vergi uyumunu azaltarak, idarenin uzun vadeli gelir kayıplarını büyütme
eğiliminde olduklarına dair (Luitel, Sobel, 2007, 19) etkilerini vurgularken, vergi sisteminin verimliliğini arttırmak amaçlı istisnai olarak kullanıldıklarında yararlı birer maliye politikası aracı olsalar da hükümetlerin
taahhütlerine güvenilemediğinde mali afların af beklentisi içinde olan mükellef davranışları nedeniyle, gelecek vergi gelirlerini azaltacağı, (Marchese, 2014, 2) vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren
mükellefler aleyhine rekabet dezavantajı oluşturdukları (Kargı,Yüksel,
2010,33) ileri sürülmektedir. Bununla birlikte 4811 sayılı Kanun’un “Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Hükümler”kısmında öngörülen yararlan34
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dırıcı işlemlerdeki “dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi
şartıyla” ibaresindeki ön koşul, kişinin bir yargı organı önünde hak arama
yolunu hukuken kapattığından, anılan kanunda olduğu gibi kimi mali af
kanunları ile örneğin vergi kaçakçılık suçu ile suçlanan mükelleflerin adil
yargıla(n)ma hakkının ihlali olarak görülebilmektedir (Ağar, 2005, 331).
Sonuçta afların bizzat etkilerinin yanı sıra, afların çıkarılış zamanlaması, süreleri, kapsamları, tekrar çıkarılabilirlikleri, mükelleflerin bu konudaki beklentileri, af sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı gibi unsurlar da afların var olan ya da olası etkilerini değiştirmekte ya da şiddetlendirmektedir.
3.VARLIK BARIŞI HAKKINDAKİ HUKUKİ DÜZENLEMELER
3.1.2003 Yılında 4811 Sayılı Kanun
27.02.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4811 Sayılı Kanun uyarınca vergi alacaklarının asıllarının tamamının ve fer’ilerinin bir kısmının tahsili
ve taksitlendirilmesi ile kesinleşmemiş, dava safhasında bulunan kamu
alacakları, inceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar, matrah artırımı ve
stoklarla ilgili düzenlemeler aracılığıyla vergi alacakları yeniden yapılandırılmaktadır.
4811 sayılı Kanunun gerekçesinde; ülkemizde 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan krizlerin ekonomiye olumsuz etkilerinin; üretimin daralması,
işletmelerin mali bünyelerinin zayıflaması veya kapanmaları ve işsizliğin
artması yönünde olduğuna değinilmiştir. Dolayısıyla yükümlüler, vergilerini ve diğer borçlarını ödeyemez duruma düşmüşlerdir. Bu nedenle kanunun getirilişinde krizin işletmelerde oluşturduğu zararların giderilmesi,
işsizlikle mücadele ve istikrarlı büyüme amaçlarının gözetildiğine yer verilmiştir. (İVDB, 2003) Nitekim ilgili Kanunda kesinleşmiş vergi alacaklarının asıllarının tamamı, fer’ilerinin de bir kısmının tahsili ve taksitlendirilmesine, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan kamu alacaklara,
pişmanlık ve kendiliğinden yapılan beyanlara, inceleme ve tarhiyat safhasındaki vergilere, matrah artırımına, stoklara ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir. Kanun Kapsamındaki alacaklar 31.10.2002 tarihinden önceki
dönemlere ilişkindir.
4811 Sayılı Kanunla getirilen mali affa başvuru dosyası 3.475.144 adet
ve toplam başvuru tutarı 7,9 katrilyon TL olup, elde edilen tahsilat tutarı
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4,7 katrilyon TL olmuştur. 6,5 katrilyon TL tutarında özel sektör başvurusu yapılmış, geri kalanı ise 1,4 katrilyon TL ile KİT, belediye ve özel
idarelerin başvurusudur(Dallı, 2006, 111, 112). Bu borçlar için yapılan
tahsilatların Mart 2006 itibariyle 4.499.915.899.000.000 TL (YTL öncesi)’
si özel sektörden, 214.844.712.000.000 TL (YTL öncesi)’si kamu iktisadi
kuruluşu ve mahalli idarelerdendir. Dolayısıyla başvurulan borç tutarının
% 60’ı tahsil edilmiştir(Aksümer, 2014, 43-44).
3.2.2008 Yılında 5811 Sayılı Kanun
5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında
Kanun 22.11.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ancak 10.07.2009’da yürürlüğe giren 5917 sayılı “Bütçe Kanunlarında Yer
Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”’un 44, 45 ve 46. maddeleri ile 5811 sayılı kanuna
süre uzatımı ve kapsam genişletilmesine ilişkin düzenlemeler eklenmiştir.
5811 Sayılı Kanunun gerekçesinde; 2007’de Amerika Birleşik Devletleri konut piyasasında yaşanan olumsuz gelişmeler, Eylül 2008’den itibaren
krizin finansal piyasalardaki etkisini hızlandırmaya başlamıştır. Ancak Türkiye’de 2002 ‘den bu yana uygulanan ekonomik politikalar ve yapılan reformlar
aracılığıyla, Türkiye ekonomisinin krize dayanıklılığı artmıştır. Buna rağmen
olası küresel sıkıntıların etkilerini azaltıp, riskleri yönetebilmek için; tasarıyla,
gerçek ve tüzel kişilerce sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve
diğer menkul kıymetlerin Türkiye’ye getirilmesi, yurtdışındaki taşınmazların
kanaat verici belge13 ile kayda alınarak milli ekonomiye kazandırılması; sahip
olunan söz konusu kıymetlerin kayda alınması, yapılan bu beyanlardan hareketle inceleme ve soruşturma yapılmaması, yatırım ihtiyacına yönelik kaynak
yaratılması, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt içinde sahip oldukları varlıkları işletmelerine sermaye olarak koymalarının teşviki, Türkiye
ekonomisinin büyüme hedefinin sürdürülebilirliği ve işletmelerin sermaye
yapılarının güçlendirilmesinin amaçlandığı öngörülmektedir (TBMM, 2008,
2-3). Bu kanunla getirilen düzenlemelerle; yurt dışında bulunan ve yukarıda
sayılan varlıkların 28.02.2008 tarihine kadar rayiç bedelle beyan edilen de13 Bknz. 1 seri nolu 5811 sayılı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması hakkında kanuna ilişkin Genel Tebliğ’in 2. maddesinin 2.2. bendi , http://www.gib.gov.tr/node/88269
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ğerleri üzerinden % 2, Türkiye’de bulunan kıymetlerin beyan edilen değerleri
üzerinden ise % 5, oranında vergi ödenmesi, defter tutan mükelleflerce defterlere, taşınmazlar dışındaki varlıkların banka ve aracı kurumlardaki hesaplara
yatırılmak suretiyle kaydedilerek pasifte özel bir fon hesabı açılması, fon tutarının beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye eklenmesi, diğer düzenlemelere uyulması durumunda beyan edilen varlıklar nedeniyle 01.01.2008
tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması
öngörülmektedir. Ayrıca 5811 Sayılı Kanunla yurtdışı iştirak kazançlarına, bu
kazançların hisselerinin satışından doğan kazançlara, yurtdışındaki işyeri ya da
daimi temsilci aracılığıyla edinilen kazançlara ve bu kazançların transferinin
istisnasına ilişkin düzenlemeler de getirilmiştir.
Bu kanunla 2008’de 22 Kasım 2008-02 Mart 2009 tarihleri arasında uygulanan ve süresi uzatılarak 10 Temmuz-31 Aralık 2009 tarihleri aralığında aynı kanuna dayanan ikinci bir mali af dönemi söz konusu olmuştur Neslihan İÇTEN İNCE diyalog dergisi, birincisinde
yurtiçi ve yurtdışından toplam 14,8 milyar TL varlık beyan edilip; bu
beyan üzerinden 419 milyon TL vergi tahakkuk etmiş, bunun 203
milyon TL’lik kısmı tahsil edilmiştir. İkincide Kasım 2009’da 4,9
milyar TL’si yurtiçi, 2,2 milyar TL’si yurtdışı olmak üzere toplam
7,2 milyar TL’lik varlık beyan edilmiştir. Toplamda yurtiçinde 8,9
milyar TL ve yurtdışından 13 milyar TL olmak üzere 22 milyar TL varlık
beyan edilmiş; bu beyan üzerinden tahakkuk ettirilen tutara karşılık 384,6
milyon TL’lik tahsilat gerçekleştirilmiştir (MB, 2010, 24). Ancak Kanun’un Şubat 2010 uygulama sonuçlarına göre; yurt içi ve yurt dışı toplamı
48,2 milyar TL varlık beyan edilmiş; bunun 20,3 milyar TL’si yurt içinden
ve 27,9 milyar TL’si yurtdışından edinilmiştir. Bu beyanlar üzerinden yurt
içinden 1.018 milyon TL ve yurtdışından 557 milyon TL vergi tahakkuk
etmiş, 5811 Sayılı Varlık Barışı ile tüm taksitler toplamı olarak yaklaşık
1 milyar liranın üzerinde bir tahsilat elde edilmiştir. Dolayısıyla sözü edilen mali af uygulamasının başarılı olduğu ileri sürülebilecektir. Tahakkuk
eden verginin yaklaşık olarak %65’i tahsil edilmiştir (Yaraşır, 2013, 185).
3.3.2011 Yılında 6111 Sayılı Kanun
6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Ka-
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nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
13.02.2011’de yürürlüğe girmiştir. Birikmiş, inceleme ve tarhiyat sürecindeki borçların ödenmesine, mükellef ile vergi idareleri arasındaki davaların sulh yoluyla çözülmesine, pişmanlıkla beyandan yararlanma ile borçların taksitle ve kredi kartıyla ödenebilmesine imkan tanıyan düzenlemeleri
içermektedir. Bu Kanun ile yeniden yapılandırma kapsamında ortaya çıkacak vergilerin peşin veya taksitle ödenmesi konusunda borçluların tercih yapabilecekleri anlaşılmaktadır. Taksitli ödeme yapmak isteyenlere 12
aydan 36 aya kadar vade tanınmıştır.
6111 Sayılı Kanun’un gerekçesinde; uluslararası finans piyasalarında
başlayan küresel ekonomik kriz, Türkiye’yi dış talebin düşmesine bağlı
olarak mal ve hizmet satış gelirlerinde düşüş ve ekonomik daralma olarak
etkilemiştir. İşletmelerin kredi teminindeki güçlükler, işletmelerin üretim
kapasitelerini tam olarak kullanamamalarına neden olmuş, nakit dengelerini bozmuştur. Bu yüzden yatırım ortamının iyileştirilmesi, özel sektörün
kamuya olan borç yükünün hafifletilmesi, para ve maliye politikalarının
daha etkin şekilde kullanımının sağlanması ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğinin amaçlandığı belirtilmiştir. Kanun kapsamı alacaklı idareler ve alacak türleri yönünden oldukça geniş tutulmuş taksitle borç ödeme
vadeleri uzun tutulmuştur (TBMM, 2011, s.2).
Kanunun uygulama sonuçlarına bakıldığında; ilk taksit ödemeleri sonucu % 81’lik tahsilat düzeyine ulaşıldığından, 6111 sayılı Kanunun başarılı olduğu ileri sürülebilir. Belirtilen mali afla 39,4 milyar TL’yi aşan bir
kamu borcu yeniden yapılandırılmıştır. Mali afla toplam 7.908.887.740 lira
elde edilmiştir. Matrah artırımı aracılığıyla edinilen gelir 1.201.800.000
lira, stok beyanlarıyla 1.202.900.000 lira, ihtilaflı alacaklar, inceleme ve
tarhiyat safhasındaki alacaklar ile pişmanlık beyanları ve diğer alacaklardan ise 5.504.200.000 liradır (Aksümer, 2014, 43-44).
6111 Sayılı Kanunla vergi ve sigorta alacakları, birçok kamu kurumu ve
meslek kuruluşunun alacağı yapılandırmaya dahil edilmiş, vade ve ödeme
şartları oldukça kolaylaştırılarak daha yüksek katılım ve gelir sağlanması
hedeflenmiştir. Bunun yanında sosyal güvenlik, yatırım, istihdam, kamu
personeli, finans sektörü, yerel yönetimlerin personel rejimi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin görev zararları ve atıl varlıkları, Yap-İşlet-Devret modeli ve siyasi partilerin harcamaları ve mali denetimleri vb. hakkında da
38

MART - NİSAN

MALİ

ÇÖZÜM

düzenlemeler getirdiğinden, afla birlikte diğer yapılandırma faaliyetlerini
de sürdüren ve bu nedenle de başarı şansı yüksek olan 6111 Sayılı Kanunun
yalnızca mali af düzenlemesi getiren kanunlar gibi yalın bir mali af olarak
değerlendirilmemesi gerekmektedir (Ayrangöl, Tekdere, 268). Ancak devletin mali af ile erişmek istediği gelir tahsilatının büyük kısmı İstanbul,
Ankara, İzmir gibi büyük illerden edinilirken, ekonomik bakımdan gelişmekte olan ve mükellef sayısı az olan illerden arzulanan gelir tahsilat performansının elde edilemediği de göz önünde bulundurulmalıdır (Karatay,
Karatay, 2011, 189).
Diğer yandan 6111 Sayılı Kanunla mükellefler bakımından vergilemede
adalet ve eşitlik ilkeleri zedelenerek sahte fatura kullanıp nitelikli olarak
vergi kaçıranların mali güçlerini artırmalarına imkan tanıyarak ödüllendirilip, vergi cezası yönünden affedilirken, sahte fatura düzenleyenler affedilmediğinden ve vergisel sorumluluklarını zamanında yerine getirenler
cezalandırıldığından eleştirilmektedir (Budak, 2011,19).
3.4.2013 Yılında 6486 Sayılı Kanun’la 193 sayılı GVK 85. Madde
6486 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Kanun 29 Mayıs
2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla getirilen düzenlemeler Gelir Vergisi Kanunu’na geçici 85. madde olarak eklenmiştir. 6486 Sayılı Kanunun 13’üncü maddesine göre, gerçek ve
tüzel kişiler tarafından 15.04.2013 tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurt dışında
bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları
ile varlığı ispat edilen taşınmazların milli ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla 6486 sayılı Kanun kapsamına, yalnızca yurt dışında
bulunan varlıklar girmektedir. Bu bağlamda ilgili kanun kapsamında sözü edilen servet unsurlarından 31.07.2013 tarihine kadar TL cinsinden rayiç bedelle
bankalara veya aracı kurumlara bildirilen ya da vergi dairelerine beyan edilen
taşınmazlar dışındaki varlıkların, bildirim veya beyanın yapıldığı tarihi izleyen
ayın sonuna kadar Türkiye’ye getirilmesinin gerekliliğine yer verilmiştir. Buna
göre vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında
vergi tarh edileceği öngörülmüştür.
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3.5.2016 Yılında 6736 sayılı Kanun
6736 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, 6183 kapsamındaki alacakları, ücretleri, gümrük vergileri ve idari para cezalarını VUK kapsamındaki vergi, resim harçlar ve
vergi cezalarını kapsamaktadır. Kanun ile getirilen yapılandırmada Ödeme
peşin ya da 6 (12 ayda), 9 (18 ayda), 12 (24 ayda), 18 (36 ayda) taksitte
yapılabilir. Ancak, seçilecek peşin ya da taksitli ödeme tercihi vatandaş
tarafından belirtilmelidir.
6736 sayılı Kanun’un gerekçesi; yatırım ortamının iyileştirilmesi, ülkemizin uluslararası yatırımlar bakımından çekiciliğinin artırılması, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğin sağlanmasında müteşebbislerin iş ve
yatırım kararlarına odaklanmaları için; özel sektörün kamuya olan borç
yükünün azaltılarak borçların taksitlendirilmesi, vergi İhtilaflarının
sulh yoluyla sonlandırılması, vergilemede öngörülebilirlik artırılarak
geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi ve kayıtlı
ekonomiye geçişin teşvik edilmesi, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan alacakları, Kanunun öngördüğü şartlar dâhilinde ödeyemeyen borçlulara yeniden bir hak verilerek kamu alacaklarının tasfiyesi, bazı varlıkların
milli ekonomiye kazandırılmasıdır(TBMM, 2016, 3).
Nitekim 2017 ve 2018 yıllarında otomatik vergi bilgi değişiminin Türkiye’de ve diğer birçok OECD ülkesinde yürürlüğünün gerçekleşecek olması nedeniyle, uluslararası vergi konularında idari yardımlaşma sağlayan
OBD anlaşmasının yürürlüğünden önce, Türkiye’de 6736 Sayılı Mali Af
Kanunun çıkarılmış olmasının özellikle mükelleflerin mali affa katılımlarının teşviki yönüyle zamanlama bakımından oldukça yerinde olduğu
düşünülmektedir.
4.VARLIK BARIŞI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Türkiye’deki mali afların genelde gelir elde etme ve idarenin iş yükünü
azaltma amaçlarını güttükleri, ancak 4811 sayılı af kanununun daha çok
mükelleflerin kriz sonrası borç yapılandırmalarına destek niteliği taşıdığı
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söylenebilir. Benzer şekilde 5811 sayılı Kanun küresel krizin etkilerinin.
hafifletilmesi, yurt dışındaki paraların ekonomiye kazandırılması, bütçenin rahatlatılması, yabancı paranın ülkeye girişinin artırılmasına katkı gibi
ekonomik amaçlarla getirilmiştir. 6111 sayılı af kanunu matrah artırımını
da kapsadığından, diğer mali af kanunlarına göre çok daha kapsamlıdır.
Diğer yandan vergi gelirlerindeki ve tahsilattaki artışa göre 6111 ve 5811
sayılı af kanunları başarılı olarak değerlendirilebilir. Şöyle ki 5811 sayılı af
kanunu ile tüm taksitler toplamı bakımından yaklaşık 1 milyar lirayı aşan
gelir elde edilmişken, 6111 sayılı kanun ile ilk taksit ödemelerine göre %81
gibi yüksek bir oranda hasılat düzeyine ulaşılmıştır. 4811 sayılı kanun ve
400 seri numaralı tahsilat genel tebliği ile de vergi hasılatında artışlar meydana gelmiştir (Yaraşır, 2013, 186).
Genelde mali aflarla ilgili yapılan çalışmalarda gelir tahsilatlarının ve
kanunların çıkarılış sıklıklarının dikkate alındığı ve buna ilişkin verilerin tablolaştırıldığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle bu çalışmada ek olarak
Türkiye’de 2003-2016 döneminde getirilen varlık barışı uygulamalarının
kapsamları, getiriliş gerekçeleri ve af süreleri, tahsilat hedefleri ve tahsilat
miktarları, sağladıkları indirimler ve diğer kolaylıklar bakımından değerlendirilmesine ve belirtilen yıllarda Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) vergi
uyumu performans hedeflerinin varlık barışı uygulamalarıyla etkileşimine
yer verilecektir.
4.1. Türkiye’deki 2003-2016 Yılları Varlık Barışı Uygulamalarının
Kapsamlarının Karşılaştırılması
5811 ve 6736 Sayılı Kanun kapsamına hem yurt içi hem de yurt dışındaki varlıkların kayıt altına alınması girerken, 6486 Sayılı Kanun’un kapsamına
yalnızca yurtdışında bulunan servet unsurlarının dahil edildiği görülmektedir.
Buna karşılık önceki varlık barışı uygulamalarında çoğunlukla yurt içinde beyan edilen varlıklarda % 5 ve yurt dışından Türkiye’ye getirilen varlıkların
bildiriminde ise % 2 vergi ödenmesi gerekmekteydi. Ancak son getirilen mali
af uygulaması olan 6736 Sayılı Kanunla yurt içi varlıklar ile gayrimenkullerin
kayıtlara alınması durumunda ve Türkiye’ye getirilen servet unsurları üzerinden herhangi bir vergi ödenmeyeceği öngörülmektedir. Bu bakımdan da son
mali affın mükellefler yönüyle oldukça çekici hale getirilmiş olduğu görülmektedir. Bununla birlikte çalışmada incelenen mali aflar içinde kapsamı en
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geniş olarak nitelendirilebilecek olan mali aflar; 6111 Sayılı Kanunla ve 6736
Sayılı Kanunla getirilen mali düzenlemeleridir. Şöyle ki 6111 Sayılı Kanunla
yapılan düzenlemeler; yapılandırılan borçların düşük oranlı katsayı ile taksitle
ve kredi kartıyla ödenebilmesi, vergi ihtilaflarının sulh ile çözümü, inceleme
ve tarhiyat aşamasındaki borçların kanun kapsamında olması, matrah ve vergi
artırımında bulunan mükelleflere incelenmeme imkanı, işletme kayıtlarını var
olana uygun hale getirmek isteyen mükelleflere kolaylıklar, pişmanlıkla beyan
uygulamasının teşvikidir. 6736 Sayılı Kanunla getirilen düzenlemeler ise; alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, stok affı ve varlık barışıdır.
Ancak diğer mali af uygulamalarından farklı olarak 5811 Sayılı Kanun’un kapsamından istisna tutulan kazançlar bulunmaktadır. Bunlar;
Yurt dışı iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlar, yurt dışı iştirak
kazançları, yurt dışı şube kazançları ve yurt dışı tasfiye kazançlarıdır. İstisna uygulamasından yararlanılabilmesi için 22.11.2008 tarihi ile 30.4.2009
tarihleri arasında elde edilen; yurt dışı iştirak kazancının, yurt dışı iştirak
hissesi satış kazancının ve yurt dışı şube kazancının 31.5.2009 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması gerekmekteydi. Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazancın ise;
31.10.2009 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması gerekmekteydi. (GİB, 2009, s.24.)
Tablo 1. İncelenen Mali Af Kanunlarının Kapsamlarının Karşılaştırılması
Kanun
4811 Sayılı
Kanun
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Kapsamları
Kanun kapsamına giren alacaklar dönemi ve türleri bakımından belirlenmiştir.
V.U.K Kapsamına giren 31.8.2002 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, resim,
harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları. 4306 sayılı Kanuna göre alınan eğitime katkı payı ve buna bağlı gecikme
zammı, 6183 sayılı Kanun kapsamına giren bazı alacaklar, 1998-2001 yılları gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinde matrah artırımı yapılması durumunda
vergi incelemesinden kurtulma, işletmelerde bulunan kayıt dışı varlıkların kayda
alınması, gümrük vergileri, para cezaları ve gecikme zamları, kanunun yürürlük
tarihinde 200.000.000 TL trafik para cezaları ve 100.000.000 TL’i aşmayan diğer
cezalar. Tutarı 10.000.000 TL’yi aşmayan alacaklar ve aslı ödenmiş fer’i alacakların 20.000.000 TL’yi aşmayan kısmı. Vergi tahsilatı yetkisi verilen bankalar ile
postaneler adına uygulanan gecikme zamları ile ilgili kuruluşların sorumluları
adına hesaplanan % 10 oranındaki cezalar.
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5811 Sayılı
Kanun

1.10.2008 tarihi itibarıyla yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet
ve diğer sermaye piyasası araçları ve varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar, yurt içinde bulunan ancak işletmelerin öz kaynakları içinde yer
almayan varlıklar (para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçları ve taşınmazlar)

6111 Sayılı
Kanun

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve fon payı ile eğitime
katkı payı, vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi
fer’i alacaklar, 31.12.2010 tarihine kadar beyan edilmesi gereken yıllık gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim, gelir (stopaj), kurumlar (stopaj), damga vergisi
gibi beyana dayalı tüm vergiler ile 31.12.2010 tarihinden önce tahakkuk eden
yıllık harçlar, motorlu taşıtlar vergisi vb. alacaklar, vadesi 31.12.2010 tarihinden
önce olan, kaynak kullanımını destekleme fonu alacakları, Destekleme ve fiyat
istikrar fonu alacakları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından
verilen ve süresinde ödenmediği için vergi dairelerine takip için intikal ettirilen
öğrenim ve katkı kredisi alacakları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından
tespit edilen ve süresinde ödenmediği için vergi dairelerine intikal ettirilen
sulama tesisleri işletme ve bakım ücreti, sulama tesisleri yatırım bedeli gibi
alacaklar, Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar
Kanun kapsamındadır. Kanun Kapsamında Yapılandırılan İdari Para Cezaları:
31.12.2010 tarihinden önce (bu tarih dahil) verilen ve 120 TL’nin (faiz hariç)
üzerinde olan; trafik idari para cezası, karayolu taşıma idari para cezası, otoyol ve
köprülerden ihlalli geçiş idari para cezası, Askerlik para cezası, seçim para cezası, nüfus para cezası Kanun kapsamında yapılandırılarak ödenecektir. Ayrıca, tutarı 120 TL’nin altında olan ve yukarıda sayılan cezalar da dahil olmak üzere genel bütçeye gelir kaydedilen tüm idari para cezaları silinecektir. Sigara kullanımı
nedeniyle verilmiş cezalar için hiçbir şekilde Kanundan yararlanılamayacaktır.

6486 Sayılı
Kanun

Yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçları ve varlığı ispat edilen taşınmazların bildirilmesi ve Türkiye’ye getirilmesi

6736 Sayılı
Kanun

VUK kapsamına giren vergi, resim harçlar, vergi cezaları, gümrük vergileri ve
idari para cezaları, sosyal güvenlik primleri, İl Özel İdarelerinin 6183’den kaynaklanan alacakları, Belediyelerin 6183’ten doğan kamu alacakları ya da tarifeden doğan ücret su bedeli alacakları, vergiler, Büyükşehir belediyeleri su ve
kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ve belirtilen bu alacaklara
ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi
fer’i alacaklar, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun (Mülga Kanun dahil), Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları
Hakkında Kanun (Mülga Kanun dahil) ve Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince
verilen idari para cezaları

Kaynak: Tablo belirtilen Kanunların ilgili maddelerinden yararlanılarak
oluşturulmuştur.
4.2. Getiriliş Gerekçelerinin Karşılaştırılması
Türkiye’nin ulusal boyutta (4811 Sayılı Kanun) ve uluslararası boyutta (6111 Sayılı Kanun) krizlerden etkilenmesini önlemek amacıyla getirilmiş mali af uygulamalarıdırlar. Dolayısıyla tablo 2’de görüleceği üzere
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4811 Sayılı Kanunun gerekçesinde krizle ve işsizlikle mücadele iç odaklı
iken, 6111 sayılı Kanunun gerekçesinde; doğal afetlere maruz kalanlar ve
Türkiye’de ve yurtdışında faaliyette bulunan mükelleflerden Libya gibi
yurtdışındaki siyasi karışıklıklardan etkilenerek vergi ödevini yerine getiremeyenlere ek ödeme süresi imkanı sunulmasına yer verilmiştir (TBMM,
2011, 2). Hem yurt içi varlıkları hem de yurt dışı varlıkları
Tablo.2. İncelenen Mali Af Kanunlarının Getiriliş Gerekçelerinin
Karşılaştırılması
Kanun

Getiriliş Gerekçesi

4811 Sayılı
Kanun

Türkiye’de 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan krizlerin işletmelerde oluşturduğu
zararların giderilmesi, işsizlikle mücadele ve istikrarlı büyümenin sürdürülmesi

5811 Sayılı
Kanun

Gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurtdışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet
ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılması, taşınmazların kayda
alınması, yurt içinde bulunan ancak işletmelerin özkaynakları içinde yer almayan bu
türden varlıkların sermaye olarak konulmak suretiyle işletmelerin sermaye yapılarının
güçlendirilmesi

6111 Sayılı
Kanun

Uluslararası finans piyasalarında başlayan küresel ekonomik krizle işletmelerin kredi
teminindeki güçlükler, işletmelerin üretim kapasitelerini tam olarak kullanamamaları
ve bozulan nakit dengeleri nedeniyle yatırım ortamının iyileştirilmesi, özel sektörün
kamuya olan borç yükünün hafifletilmesi, para ve maliye politikalarının daha etkin
şekilde kullanımının sağlanması ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliği

6486 Sayılı
Kanun

Gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı ispat edilen taşınmazların milli ekonomiye kazandırılması

6736 Sayılı
Kanun

Yatırım ortamının iyileştirilmesi, Türkiye’nin uluslararası yatırımlara yönelik cazibesinin artırılması, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğin sağlanmasında müteşebbislerin iş ve yatırım kararlarına odaklanmaları için; özel sektörün kamuya olan
borç yükünün azaltılarak borçların taksitlendirilmesi, vergi İhtilaflarının sulh
yoluyla sonlandırılması, vergilemede öngörülebilirlik artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, işletme kayıtlarının
fiili durumlarına uygun hale getirilmesi ve kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi,
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan alacakları, Kanunun öngördüğü şartlarla ödeyemeyen borçlulara
yeni bir hak tanınarak kamu alacaklarının tasfiyesi, bazı varlıkların milli ekonomiye
kazandırılmasıdır.

Kaynak: Tablo, belirtilen Kanunların Gerekçelerinden yararlanılarak
oluşturulmuştur.
Diğer yandan 4811 sayılı Kanuna göre yapılacak ödemelerin takvimi
alacak türüne göre belirlenmiş olup, yalnızca vergi aslına bağlı olmaksızın
kesilen cezalar için 3 eşit taksit, pişmanlıkla beyan, kendiliğinden beyan ve
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inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan alacaklar için 6 eşit taksit, kesinleşmiş kamu alacakları, deprem nedeniyle süresi uzatılan vergiler, kesinleşmemiş veya dava aşamasındaki alacaklar, tecil edilmiş alacaklar, matrah
artırımı üzerine hesaplanan vergiler için 9 eşit taksitte ödemelerin yapılması, yalnızca kamu kuruluşlarının taksitlerinin 36 eşit taksitte yapılabileceği
öngörülmüştür. Mali af uygulamasının başarısı bakımından, 4811 sayılı
Kanunda olduğu gibi ödemede taksitlendirme bakımından seçenek sunulmadan getirilen mali af uygulamalarının mükelleflerin mali durumlarına
göre esnek ödeme ayarlaması yapamamalarına neden olurken, 6736 Sayılı
Kanundaki gibi taksit seçim şansı tanıyan mali afların gelir tahsilatı bakımından bütçeye çok daha fazla katkıda bulunacakları düşünülmektedir.
4.3.Mali Af Kanunlarının Kapsadığı Dönem ve Ödeme Takvimi Bakımından Karşılaştırılması
Çalışmada incelenen mali afların süreleri ve borç ödeme takvimleri tablo 3’te gösterildiği gibidir. Buna göre; doğrudan varlık barışı düzenlemesi
olarak getirilen 5811 Sayılı Kanuna bağlı alacaklar ve bir madde hükmü
olarak 6486 Sayılı torba Kanun ile getirilen varlık barışı düzenlemeleri için
herhangi bir taksitlendirme süresi bulunmamaktadır. 4811 Sayılı Kanun’da
mükellefe seçim şansı tanımadan alacağa göre idarece otomatik olarak belirlenmiş 3, 6 ve 9’ar taksitle ödeme imkanının getirildiği, 6111 ve 6736
Sayılı Kanunlarla ise mükelleflere 6,9,12 veya 18 taksitte ödeme yapmayı
seçme kolaylığının sunulduğu görülmektedir. Bununla birlikte ödenen verginin oranı bakımından belirtilen mali af kanunları arasında karşılaştırma
yapılacak olursa; 5811 sayılı Kanunla yurt içi varlıkların beyanında %5,
5811 Sayılı Kanun ve 6486 Sayılı Kanunla 15.4.2013 tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurt dışında bulunan unsurların 31.12.2013 tarihine kadar
bildirilip ödenmesi ve yurtdışı varlıkların beyanında %2 vergi ödemesinin
öngörüldüğüne rastlanılmaktadır. 6736 Sayılı Kanunla yurtdışı ya da yurt
içi varlıkların bildirimi ve kayıt altına alınması sonucunda ise herhangi bir
vergi ödemesi öngörülmemiştir.
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Tablo. 3. Mali Afların Süreleri ve Borç Ödeme Süreleri
Kanun

Kapsadığı Dönem ve Taksit Ödeme Süreleri

4811 Sayılı
Kanun

Vergiler açısından 31.08.2002 tarihinden önceki dönemler, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannameler ve 2002 yılına ilişkin olarak
31.08.2002 tarihinden önce tahakkuk eden vergiler 3, 6, 9 taksitte, Kamu kuruluşlarının taksitleri 36 taksitte ödenir.

5811 Sayılı
Kanun

1.10.2008 tarihi itibariyle sahip olunan yurtdışı varlıkların vergi dairelerine beyan
edilen varlıkların değeri üzerinden, vergi dairelerince % 2 oranında, yurt içi varlıklar için ise %5 oranında vergi tarh edilir. Bu şekilde hesaplanan verginin, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 5811 sayılı
Kanun için 31.12.2009 tarihine kadar son başvuru süresi belirlenmiştir. Ancak 31
Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5174 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yurtdışındaki varlıkların bildirim ve beyan süresi 31 Ekim 2013
tarihine kadar uzatılmıştır.

6111 Sayılı
Kanun

Mayıs 2011’den itibaren peşin veya taksitle ödenebilecektir. Borçlulara 6, 9, 12
veya 18 eşit taksitte ödeme seçenekleri sunulmuştur. Taksitli ödemelerde, taksit
ödeme süresine göre belirlenmiş bir katsayı tutarı tahsil edilecektir. İlk taksit ödemesi Mayıs 2011 olup, sonraki taksit ödemeleri bu tarihi takip eden 2’şer aylık
dönemlerledir.

6486 Sayılı
Kanun

15/04/2013 tarihi itibarıyla yurtdışında sahip olunan varlıklar, 31/7/2013 tarihine
kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle bildirilmelidir. Vergi dairelerine beyan
edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilir ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenir. Banka ve aracı kurumlar,
kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi,
bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede
öderler.

6736 Sayılı
Kanun

30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin olarak, Vergi Usul
Kanunu kapsamına giren ve Gümrük Kanunu kapsamına giren vergi ve bunlara
bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, vergi aslına bağlı olan
vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, vergi aslına bağlı olmayan
vergi cezalarını, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve bunlara
bağlı gecikme zammı alacakları, belirtilen tarihten önce işlenen fiillere ilişkin ilgili kanunlarınca uygulanan idari para cezaları ve bunlara bağlı gecikme cezası ve
gecikme zammı alacaklarını, işletme kayıtlarında yer almayan mal, kasa mevcudu,
ortaklardan alacaklar beyanı, belediyelerin, il özel idarelerinin idari para cezaları,
asli ve fer’i kamu alacaklarını içerir. 2016 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar
vergisinin ikinci taksiti kapsam dışıdır. Mükelleflere taksit sayısına göre seçebilecekleri 6, 9, 12 veya 18 taksitte, kredi kart ile de ödeme seçenekleri sunulmuştur.

Kaynak: Tablo, belirtilen Kanunların ilgili hükümlerinden yararlanılarak
oluşturulmuştur.
4.4. Varlık Barışı Uygulamalarından Elde Edilen Tahsilatların
Karşılaştırılması
Mali af gerektiren bir konjonktür söz konusu ise getirilecek af uygulaması mükelleflerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliğe haizse, mali aftan
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yararlananların sayısındaki artışla devlet ek gelir elde edecektir. Ancak
devletin vergi toplama faaliyetlerini geliştirmeye yönelik değişiklikler
içermeyen mali af kanunları nedeniyle kamu gelirlerinde düşüş gerçekleşmektedir (Yumuşak, 199, 43). Aynı zamanda mali afların yeni mali afların
çıkarılması beklentilerini beslemesi, mali sorumluluklarını düzenli şekilde
yerine getiren mükelleflerin küstürülmesi ve vergi adaletine inançlarının
zayıflaması, mali af sonrası kamuoyunun yeniden mali af çıkarılmayacağına ikna edilmesinin güçlüğü, af beklentisi oluşan mükelleflerin mali sorumluluklarını yerine getirmede gecikmeyi tercih etmeleri, gelir idaresinin
mali af sonrasında vergi tahsilatını artırıcı yardımcı başka faaliyetlerde bulunmaması nedenleriyle mali afların uzun vadede vergi gelirlerini azaltıcı
etkide bulundukları rahatlıkla söylenebilir.
Mali af kanunlarının tahsilatları değerlendirilirken dört kriterden yararlanılabilir. Bunlardan ilki, mali affın hedeflediği tahsilât rakamı ile gerçekleşen tahsilat rakamı arasındaki farktır. İkincisi tahsilat kalemlerinin
toplam tahsilattaki payı ya da başka bir deyişle toplam tahsilatın dağılımıdır. Üçüncüsü mali af tahsilatının toplam vergi gelirleri içindeki payıdır
(Savaşan, 2006, 58- 60). Dördüncüsü mali af tahsilatların vergi tahakkuk
tutarlarındaki payı olarak belirlenebilir. Bu bağlamda çalışmada daha somut bilgi sağlayacağı düşünülerek belirtilen yıllarda getirilen mali af tahsilat rakamlarının, toplam tahsilatlarının toplam vergi tahakkuklarındaki
payı ve toplam mali af tahsilatlarının toplam vergi gelirleri tahsilatlarındaki payının karşılaştırılması yoluna gidilmiştir. Buna göre; tablo 4’te görülebileceği üzere; 4811 Sayılı Kanun dolayısıyla 7,9 katrilyon borç için
4,7 katrilyon TL tahsilat elde edilmiştir. Başvurulan borç tutarının %59,4’ü
tahsil edilmiştir. 5811 Sayılı Kanun için 1.018 milyon TL ve yurtdışından
557 milyon TL vergi tahakkuk etmiş, yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde bir
tahsilat elde edilmiştir. Dolayısıyla toplam tahsilatın, toplam vergi tahakkukuna oranı %63,5’tir. 6111 sayılı mali afla 39,4 Bin TL’lik borç için toplam 26,4 Bin TL tahsil edilmiştir (Akşam, 2016). Başvurulan borç tutarının
%67’si tahsil edilmiştir.
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Tablo 4. İncelenen Mali Af Kanunlarının Gelir Tahsilatları ve İlgili
Yıllar GİB Genel Bütçe Vergi Gelir Tahsilatları (BİN TL)
Kanun

Tahsilatları

Toplam Tahsilatın Toplam
Tahakkuk Eden Vergideki
Payı (%) ya da Toplam
Tahsilatın Toplam Başvurulan Borç Tutarındaki
Payı (%)

Yıllar

GİB Gerçekleşen Tahsilat
(BİN TL)

GİB Tahsilatındaki Oranı (%)

4811 Sayılı
Kanun

4.714

59,4a

2003

84.3

5,6

5811 Sayılı
Kanun

1

63,5

2008

5811 Sayılı
Kanun

2009

184,8
189.9

6111 Sayılı
Kanun

26,4

67**

2011

275,6

9,5

6486 Sayılı
Kanun

0,17

12,1

2013

354,7

0,04

6736 Sayılı
Kanun

2

3,5**

2016

949,4 *

0,21

Kaynak: GİB, 2016, “Hedeflenen ve Gerçekleşen Genel Bütçe Vergi Gelirleri” rakamlarından yararlanılmıştır. http://www.gib.gov.tr/sites/default/
files/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_10.xls.htm,
*Bu rakam 2017 Yılı Bütçe Sunuş Konuşmasından alınmıştır . (https://
www.maliye.gov.tr/ KonusmaSunumlari/ 2017TBMMGKBS/FLASH/index.
html, s.1-120, s.44.
a, YTL-TL değişimi nedeniyle doğan hesaplama farklılıklarını önlemek
amacıyla tahakkuk eden vergi rakamı yerine başvurulan borç tutarına
göre hesaplama yapılmıştır.,
** net bir vergi tahakkuk rakamına erişilemediğinden, başvurulan borç
tutarına göre hesaplama yapılmıştır.
2013’te 6486 Sayılı Kanunla getirilen varlık barışı ile Türkiye’ye getirmek üzere beyan edilen 69.8 milyar liralık varlık üzerinden 1.4 milyar lira
vergi tahakkuk ettirilmiş, 8.5 milyar lira tutarındaki varlık için 170 milyon
lira vergi tahsil edilmiştir (Hangül, 2016). Bu rakamlar ışığında; toplam
tahsilatların, toplam vergi tahakkuk rakamına oranı olarak %12,1 rakamına erişilmiştir. Bununla birlikte incelenen mali aflar içinde sözü edilen bu
kanunun, hem toplam tahsilatın toplam vergi tahakkukuna oranı, hem de
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2013 yılında gerçekleşen genel bütçe gelirleri tahsilatına oranı bakımından
en düşük düzeyde performans göstererek tahsilat gerçekleştiren mali af düzenlemesi olduğu söylenebilir. Ancak bu tespit yapılırken; 2016 yılı mali
affının tahsilat sonuçları henüz tam olarak yayınlanmadığından, Maliye
Bakanlığının konuya ilişkin yaptığı son açıklama dikkate alınmıştır. Buna
göre; 14 Kasım 2016 itibariyle 6,2 milyon adet başvuru yapılmış, 56,6 milyar TL’lik alacak yapılandırılmış, 2 milyar TL tahsil edilmiştir (Hürriyet,
2016). Buna karşılık sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi açısından
henüz kanuna ilişkin tahsilatlar başlayalı 3 ay olduğundan, 2016 mali affı
için toplam tahsilatın toplam başvurulan borç tutarındaki payını ifade eden
%0,21 rakamı dikkate alınmamalıdır. Dolayısıyla tahsilat bakımından en
yüksek performans gösteren mali af düzenlemelerinin sırasıyla, %59,4,
%63,4 oranları ile 4811, 5811 mali af kanunları ve %67 oranı ile en yüksek
tahsilat başarısını gösteren mali af düzenlemesi; 6111 sayılı Kanun’dur.
5. VERGİ UYUMU PERFORMANS GÖSTERGELERİNE GÖRE
VARLIK BARIŞI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Çalışmada Türkiye’de vergi uyumu performans göstergeleri olarak nitelendirilebilecek unsurların GİB’in performans raporlarında belirtilen hedeflerle eşleştirilebilirliği düşünülmüş, ancak bu hedeflerin kriterleri GİB
raporlarına göre yıldan yıla değişiklik gösterdiğinden, ilgili yıl performans
raporlarındaki hedeflerin neler olduğuna ve toplam ödenekler içindeki paylarına değinilmiştir. Buna rağmen vergiye gönüllü uyuma bütçeden ayrılan
payın ve hedeflerin türlerindeki değişimin irdelenen mali af dönemleriyle
kesişimi değerlendirilmiştir. Ancak Türkiye’de Gelir İdaresi Başkanlığı
(GİB)’nın performans programları hazırlık faaliyeti fiilen 2009 yılında başlamış olduğundan 2003 yılına ilişkin vergi uyumu performans göstergeleri
ile ilgili bilgiye GİB’in 2003 yılı faaliyet raporu incelenmesine rağmen
erişilememiştir. Bu nedenle 4811 sayılı mali af Kanunu ile ilgili dönemin
vergiye gönüllü uyum verileri eşleştirilememiştir. Dolayısıyla ilgili değerlendirmeler 5811 sayılı mali af Kanunu açısından; 2009 yılı itibariyle yapılacaktır. Buna göre; 2009-2011 performans programında “Vergiye Gönüllü
Uyumu Artırmak” amacı için belirlenen hedefler 2016 programından farklı
olup; elektronik ortamda verilen hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması, mükelleflerin kendi vergi hesaplarına, sunulan hizmetlere dair sorularına etkin
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ve zamanında cevap verilmesi, mükellef beklenti ve önerilerinin iletişim
araçları ile tespiti, Vergi İletişim Merkezi ve Mükellef Hizmeti Merkezinde
(VİMER) sunulan hizmetlerin niteliksel ve niceliksel olarak arttırılması,
mükelleflerin vergi ile ilgili işlemlerde kullandığı beyanname, bildirim ve
formların yeniden gözden geçirilerek daha çok istatistiki bilgiler almaya
ve kullanmaya uygun olacak şekilde 2009’da yeniden düzenleneceği, mükelleflerin, vergi ödemelerini daha kolay ve güvenilir şekilde yapmalarının
sağlanacağı, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerinin uyum maliyetinin
azaltılmasının sağlanacağına değinilmiştir. İşe başlamada ve yeni yatırımlarda işlemlerin basitleştirileceği, toplumun vergilemeye dair tutum ve
algılamalarının olumlulaştırılmasına çalışılacağı, mükelleflerin vergi bilincini artırmak için muhasebeciler ve mali müşavirlerle işbirliği yapılacağı
ileri sürülmüştür. Bu kapsamda vergiye gönüllü uyumu artırmak amacı için
GİB’in 2009, 2010 ve 2011 yılları için kaynak ihtiyacı; 278.337.330,42
TL, 306.804.150,05 TL, 340.516.694,44 TL olarak belirtilmiştir. Ancak
GİB’in toplam kaynak ihtiyacı 2009’da 1.513.586.800,00 TL, 2010’da
1.666.264.000,00 TL, 2011’de 1.849.358.000,00 TL’dir (GİB, 2008, 3545, 121). Buna göre; 2009’daki gönüllü uyumun, toplam bütçedeki payı
%18,38, 2010’daki payı %18,41, 2011’deki payı 18,41’dir. GİB tarafından
2013’de tüm giderler için toplam 2.080.581.000 TL ödenek tahsis edilmiştir (GİB, 2013,38,40,48,55,60,65). Bu dönemde elektronik vergi hizmetleri
ve otomasyon sistem yönetimi için toplam 110.668.697 TL, mükellef başvuruları cevaplandırma ve beklentileri değerlendirme ve uluslararası vergi çalışmaları ile vergiye gönüllü uyumun artırılması için 65.663.941 TL
kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Mükelleflere verilen hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek ve yeni hizmet seçenekleri geliştirmek vergilendirme işlemlerinde etkinlik sağlanmasına yönelik kaynak ihtiyacı 664.671.519 TL
olarak ifade edilmiştir. Vergi mevzuatı çalışmaları ve mükelleflerce kullanılan dokümanların güncellenmesi ve standart hale getirilmesi ile Mükellef işlemlerini basitleştirmek ve standartlaştırmak için Vergisel işlemler
basitleştirilecek, vergi mevzuatının anlaşılır, açık ve uygulanabilir olmasının sağlanmasına ilişkin 11.406.003 TL kaynak ihtiyacına yer verilmiştir.
Toplumsal vergi eğitimleri ve etkinlikleri ile vergi bilincinin artırılmasına
12.123.109 TL’lik bütçe ayrılmıştır. Dolayısıyla tüm bu sözü edilen kaynak
ihtiyacı olan kalemler toplandığında GİB tarafından vergiye gönüllü uyum
50
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için ayrılan toplam ödenek miktarına ulaşılacaktır. Bu rakam ise 2013 için;
864.533.269 TL’dir. Buradan hareketle GİB’in 2013’te %41,55 oranında vergiye gönüllü uyuma ilişkin ödenek tahsisinde bulunduğu söylenebilir. Sonuç olarak, vergi uyumunu artırmak amacının performans hedefi
elektronik ortamda verilen hizmetlerin kapsamı ve erişilebilirliğinin ileri
seviyede bilgi teknoloji sistemleri ve araçları ile artırılmasına ilişkindir ki
bu hedefe GİB’in günümüzde birçok elektronik hizmet sunum projesi ile
eriştiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
GİB’in 2016 yılı Performans Programında ise idarenin “Vergiye Gönüllü Uyumu Artırmak” başlıklı amaçlarını gerçekleştirmek üzere belirlenen
performans hedefleri iki adettir. Bunlardan ilki; toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin artırılması yönünde faaliyet ve etkinliklerin yapılmasına
devam edilerek vergiye gönüllü uyumun sağlanması olarak belirlenmiştir.
İkinci hedef ise; vergiye gönüllü uyum sağlanması için mükellef memnuniyetinin artırılmasıdır. Bu hedeflere yönelik olarak belirlenen performans
göstergeleri ise; medya araçları kullanım sayısı, vergi bilincini geliştirme
eğitimi verilen öğrenci sayısı, kamuoyunu bilgilendirme amaçlı hazırlanan
yazılı ve görsel doküman sayısı, meslek odaları ile yapılan eğitim, seminer
sayısı, kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik yazılı ve elektronik ileti sayısı
ve buna ilişkin faaliyetlerin bütçedeki kaynak ihtiyacının 25.407.559 Tl,
ikinci hedefe ilişkin faaliyetlerin bütçedeki kaynak ihtiyacının 81.328.432
TL olduğu belirtilmiştir. İdarenin belirtilen dönemdeki toplam kaynak ihtiyacı ise 2.785.908.000 TL olarak öngörülmüştür. Buradan hareketle 2016
performans programına göre; GİB’in vergiye gönüllü uyum için ödenek
tahsis düzeyi yaklaşık %4’tür (GİB, 2016, 49,53).
Sonuç olarak yukarıda bahsi geçen verilere göre; aynı zamanda çalışmada incelenen mali af dönemleri olan; 2009-2011 yılları arasında GİB’in
vergiye gönüllü uyumu artırma hedeflerine ilişkin ödeneklerinin toplam
GİB bütçesindeki payı %18’lerde iken, 2013’te bu oran %41,55, 2016’da
ise yaklaşık % 4’tür. Kanaatimizce bu oran farklılaşması; vergiye gönüllü
uyumun birçok mükellef memnuniyetini ve tahsilat kolaylığını artıran vergilendirme işlemlerine ilişkin elektronik uygulamalarının büyük bir kısmının hesaplama dışında kalması ve vergiye gönüllü uyumun belirleyicisi
olarak dikkate alınan hedeflerin dönemsel olarak kapsamının değişiminden
kaynaklanmaktadır.
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SONUÇ
Mali aflar ve bu afların birçoğunun kapsamında bulunan varlık barışları
kamuoyunda genellikle“ vergi barışı”, “vergi affı” gibi çeşitli adlarla anılmaktadırlar. Sözü edilen bu mali aflara siyasi açıdan hükümetlerin mükelleflerle uzlaşmasının bir aracı olarak, ekonomik açıdan yurt içi ve yurtdışı
kayıtdışı olan servet unsurlarının kayda alınması aracılığıyla, mali olarak
bütçe dengelerine katkı için, idari ve teknik nedenlerle ise idarenin ve yargı
mercilerinin iş yükünü ve masraflarını düşürmek için başvurulmaktadır.
Ancak son getirilen mali af düzenlemesi ile bildirilen varlıklar üzerinden
vergi ödemesinin olmaması, kayıt altına alınan varlıklar için fon hesabı açtırılmaması ve ek bir vergi incelemesi olmaması, 6736 sayılı Kanunla asıl
hedeflenenin; Türkiye’de OECD ile otomatik bilgi değişimi sisteminin işlerliğinin öncesinde, yurtdışı varlıkların Türk Ekonomisine kazandırılması
olduğunu düşündürmektedir.
Mali affa başvuru ya da taksit ödeme sürelerinin idare tarafından uzatılacağı ve yeni mali afların birbirini takiben getirileceği beklentileri, borçluların mali yükümlülüklerini geciktirmelerine neden olup, mali afların
tahsilat başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu etkinin minimuma
düşürülebilmesi için mali af öncesinde; aftan yararlanması hedeflenen
kesimlerin çok iyi tespit edilmesi ve mali affın bu kesimlerin katılımını
sağlayacak nitelikte özelleştirilmesi, mali affın dönem bakımından getiriliş
süresinin; dönemin ekonomik koşulları gözetilerek belirlenmesi ve süre
uzatım ihtiyacı önceden tahmin edilerek, af süresinin net şekilde belirlenip,
ilan edilmesi ve değiştirilmemesi, mükelleflerin ülkenin mali af ihtiyacı
olduğuna ikna edilmeleri ve politika tercihi olarak vergi kaçıranların ve
vergi kaçırmanın teşvik edildiği mali aflara sıklıkla yer verilmesindense,
düzenli ödeme yapan mükelleflerin ödüllendirildiği bir vergi sisteminin
inşaası (bankaların kredi verirken uyguladıkları sisteme benzer şekilde düzenli ödemede bulunanların mali durumlarına göre derecelendirilerek borç
erteleme, borç taksitlendirme, vergi indirimi vb. bazı mali imkanlardan yararlandırılması gibi uygulamalara yer verilmesi) mali afların uygulama başarısının artırılması bakımından ve vergilemede adalet ve eşitlik ilkelerine
yakınsayabilmek adına dikkate değerdir.
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VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDAKİ VERGİ
HATALARINDA İDARİ DÜZELTME YOLLARI
ADMINISTRATIVE CORRECTION WAYS IN TAXES WITHOUT
TAX PROCEDURE LAW
Ahmet ÖZTÜRK*4
ÖZ
Kamu finansman araçları arasında en sağlam kaynak kuşkusuz vergilerdir. İyi bir vergi sistemine sahip olmak devletler için hayati önem arz etmektedir. Bu sistemden vergide adalet-etkinlik ve verimlilik beklenmektedir. Ancak Vergi kanunlarının uygulanmasında vergi idaresi ve mükellefler
arasında bazı sorunlar, uyuşmazlıklar oluşabilmektedir. Bu uyuşmazlıklar
bazen idarece bazen de yargı yoluyla çözümlenmektedir.
Vergi uyuşmazlıklarının idari çözümlenmesi yollarından biri olan Vergi hatalarında düzeltme, yargısal başvuru yolları öncesinde yer alır. Vergi
hatalarının çözümü için yargı öncesi yollar 213 sayılı Vergi Usul Kanunun
(VUK) 116 ncı ve 126 ncı maddelerinde düzenlenmiştir. Ayrıca 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nda da (KDDK) şikayet yoluyla
idarenin her türlü eylem ve işleyişi ile ilgili başvuru yapılabileceği hususları düzenlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Vergi, Vergi Uyuşmazlıkları, Hataların düzeltilmesi, Şikayet yolu ile düzeltme
ABSTRACT
Taxes are undoubtedly among the most robust source of public financing tools. A good tax system is of vital importance to the States.Tax justice
from this system-effectiveness and efficiency is expected. However, some
problems between tax administration and taxpayers in implementation of
tax law,conflicts can occur. Sometimes tender and sometimes these disputes are resolved by judicial means.
The administrative settlement of tax disputes one of the ways to fix the
errors that are tax,judicial takes place prior to the applicant. Tax resolution
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of errors for a judicial pre-paths 213 tax Procedure Law 116.and 126. in the
articles are determined. Also, the Ombudsman institution No. 6328 code
relating to the functioning of the complaint by way of the administration
made reference to all actions and matters may be arranged.
Keywords: tax, tax disputes, correction of errors by complaining
1. GİRİŞ
Vergi, devletin kamusal hizmetlerini sunabilmek amacıyla ilgililerinden
cebren ve karşılıksız olarak aldığı ekonomik değerlerdir. (Kütükçü, Yardımcıoğlu, 2014:3) Vergilerin konulması, kaldırılması ve vergileme yetkilerinin
kullanılması anayasal ve yasal düzenlemeler kapsamında ele alınmaktadır.
Nitekim Anayasanın 73 üncü maddesi ”Herkes kamu giderlerini karşılamak
üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür” ayrıca “Vergi, resim,
harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir ve kaldırılır”
hükmü ile vergilendirme yetkisini elinde bulunduran devlet karşısında kişilere
güvence sağlanmaktadır. Vergi alacaklısı olarak devlet daha fazla kamu hizmeti sunabilmek amacıyla toplayacağı vergi miktarını maksimize etmeye çalışırken; vergi borçlusu olarak vergi mükellefleri ve sorumluları daha az vergi
vererek harcanabilir gelirlerini maksimize etmek isteyeceklerdir. (Altundemir,
Savaşan, Ulupınar 2012:127) Vergilerin konulması ve toplanması sebebiyle
devlet ile kişiler arasında bir kamu hukuku ilişkisi ortaya çıkmaktadır. İşte
devlet ya da genel anlamda idare ile kişiler arasında vergilendirmeden doğan
ilişkilere vergi hukuku ilişkisi denilmektedir. Hukuk dalları içerisinde vergi
hukuku çok disiplinli yapının en belirgin şekilde ortaya çıktığı alandır. (Silahşör 2013:280) Vergi hukuku devlet ve kişiler arasındaki ilişkilerin önemli bir
bölümünü kapsayan ve vergilendirme işlemlerinin belli kurallar çerçevesinde
gerçekleştirilmesini amaçlayan bir hukuk dalıdır.
Hata, hukuka aykırı idari bir işlemin varlığını gösteren ve idare tarafından
düzeltilmesi gereken işlemlerdir. Vergi hataları verginin tarhı, tebliği, tahakkuku ve tahsili süreçlerinde karşılaşılabilen ve vergi ilişkisine taraf olan vergi
idaresinden veya vergi mükelleflerinden kaynaklanabilen hukuka aykırılıklardır. Vergi kanunlarında yapılan sık değişiklikler sadece mükelleflerin ve onun
temsilcilerinin değil aynı zamanda bu kanunların uygulayıcısı olan idarenin de
hatalar yapmasına zemin hazırlamaktadır. (Biniş 2012:486)
Verginin eksik ödenmesi veya alınmasının yanında verginin fazla öden58
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mesi veya alınması da vergi hatalarına neden olabilmektedir. Türk Vergi
hukukunda hata kavramı vergi usul kanununda vergi hataları ile ilgili hükümler olarak 116 ncı madde ve 126 ncı maddeler arasında düzenlenmiştir.
Vergilendirme sürecinde ortaya çıkan vergi hataları bu maddelerde yer alan
usul ve esaslara göre düzeltilmektedir. Vergi hataları mükellefler ve idare
açısından bazı sonuçlar doğurmaktadır.
2. VERGİ İLE İLGİLİ HATALAR
Vergi hataları, borçlusu tarafından ödenmesi gereken vergilerin miktarlarında değişikliğe neden olduğundan haksız yere fazla veya eksik istenmesi veya alınmasına sebep olmaktadır. Vergi hukukumuzda vergi hataları
213 sayılı vergi usul kanununda yer almıştır. (Biniş 2012:486)
2.1. Vergi Hataları Tanımı ve Kapsamı
Hata; sözlük anlamı “Yanlış, istemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış,
kusur, yanılma, yanılgı” olarak tanımlanmaktadır. (Türk Dil Kurumu)
Vergi Hatası; Vergi ile ilgili hesaplarda veya vergilendirmede yapılan
hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. (VUK) Bu tanımdan hareketle vergi hataları, vergilendirme süreçleri
içinde yer alan tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarında ortaya çıkabilen verginin tarafları olan vergi idaresi ve mükelleften kaynaklanabilen
hesap ve vergilendirme hatalarıdır.
Vergi hataları genellikle işlemsel hesap hatalarından ve geçerli olan muhasebe ilkelerinin yeterince doğru olarak uygulanamaması nedeniyle ortaya çıkan teknik hatalardan meydana gelmektedir. Vergi işlemleri sırasında
sık rastlanan vergi hataları beyannameler düzenlenirken, vergi matrahı saptanırken, vergi tarhı sırasında ve vergilerin tebliği aşamasında ortaya çıkan
hatalar şeklinde sıralanabilmektedir.
2.2. Türk Vergi Hukukunda Vergi Hataları
Türk vergi hukukunda vergi hataları Vergi Usul Kanununda Altıncı kısım üçüncü bölümde “Vergi hatalarını düzeltme ve reddiyat” başlığı altında 116 ncı ve 126 ncı maddeleri arasında yer almıştır. (Arslaner 2016:279)
Tebliğ ile ilgili hatalar da Beşinci kısım dördüncü bölümde “Tebliğlere ait
türlü hükümler” başlığı altında 108 inci madde de yer almıştır. VUK 116
ncı maddesi vergi hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi
veya alınmasıdır şeklinde tanımlamıştır.
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Vergilendirme ile ilgili yapılan hataların fark edilmesi halinde, mükelleﬂerce vergi yargısına başvurmadan önce vergi dairesinden düzeltme
talep edilerek çözüme ulaşmak mümkündür.
Vergi hatalarının bulunduğunun tespiti halinde düzeltme yapıldığı ölçüde vergi borcu ortadan kalkar. Düzeltme, vergi aslı kadar vergi cezası ile
de ilgili olabilir.
Düzeltmeye konu olmayan vergi uyuşmazlıkları;
Tartışmaya açık olan hukuki uyuşmazlıklar, (Yorum uyuşmazlıkları)
Yargı mercilerince bir karar verilmiş olan yanlışlıklar, (VUK Md.125)
Ödeme emri aşamasındaki uyuşmazlıklar. (VUK Md.125, AATUHK
Md.58 ) şeklindedir.
Vergi hataları, hesap hataları ve vergilendirme hataları olarak iki şekilde
sınıflandırılmıştır.
2.2.1. Hesap Hataları
Vergi Usul Kanunu hesap hatalarını 117 nci maddesinde ele almış ve üç
bölüme ayırmıştır.
2.2.1.1. Matrah Hataları
Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, inceleme
raporu ve kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya
fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasıdır.
Örneğin; Verilen gelir vergisi beyannamesinde gösterilen matrahtan
mahsup edilmesi gereken geçmiş yıl zararları veya düşülmesi gereken şahıs ve bireysel emeklilik sigorta primlerinin düşülmemesi gibi yanlışlıklar
matrahın fazla ya da eksik gösterilmesi sonucunu doğuran hatalardır. Düzeltme konusu olacak matrah hatası, yalnızca yukarıda belirtilen belgelerde yapılan hataları kapsar. Bu belgelerin dayanağı olan defter ve belgelerdeki hatalar düzeltme konusuna girmez.
2.2.1.2. Vergi Miktarında Hatalar
Vergi oran ve tarifelerinin yanlış uygulanması, mahsupların yapılmamış
veya yanlış yapılmış olması, verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya
gösterilmiş olmasıdır.
Örneğin; Tahakkuk fişi veya vergi/ceza ihbarnamesinde gösterilen matraha vergi tarifesinin yanlış uygulanması, ödenen geçici verginin mahsup
edilmemesi veya ödenmeyen geçici verginin mahsup edilmesi sonucunda
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verginin eksik veya fazla tarh edilmesi durumunda vergi miktarındaki hata
düzeltme yolu ile giderilir.
2.2.1.3. Verginin Mükerrer Olması
Aynı vergi kanunu uygulanarak, belli bir vergilendirme dönemi içinde,
aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır.
2.2.2. Vergilendirme Hataları
Vergi Usul Kanunu vergilendirme hatalarını 118 inci maddesinde ele
almış ve dört bölüme ayırmıştır.
2.2.2.1. Mükellefin Şahsında Hata
Bir verginin gerçek borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi veya
alınmasıdır.
Örneğin; Aynı vergi dairesinin gelir vergisi yönünden aynı ad ve soyadını taşıyan iki mükellefi vardır. Ancak birisi basit usulde diğeri ise gerçek
usulde vergilendirilmektedir. Gerçek usulde vergiye tabi olan mükellefin
vergi borcunun basit usule tabi olan mükelleften istenilmesi mükellefin
şahsında hatadır.
2.2.2.2. Mükellefiyette Hata
Açık olarak vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi veya alınmasıdır.
Örneğin; Veraset yoluyla mal intikal eden bir kişiden, mirası üç aylık
süre içinde reddetmesine rağmen veraset ve intikal vergisi istenmesi mükellefiyette hatadır.
2.2.2.3. Konuda Hata
Açık olarak vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden müstesna bulunan
gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi istenmesi
veya alınmasıdır.
Örneğin; Elde edilen alacak faizlerine indirim oranı uygulandıktan sonra kalan tutar beyan sınırını aşmamasına rağmen gelir vergisine tabi tutulması konuda hatadır.
2.2.2.4. Vergilendirme veya Muafiyet Döneminde Hata
Aranan vergi ile ilgili vergilendirme döneminin yanlış gösterilmesi
veya süre itibariyle eksik veya fazla hesaplanmasıdır.
Örneğin; Her verginin kendi vergi kanununda belirtilen vergilendirme dönemi vardır. Gelirin yanlış yılda vergilendirilmesi, 2015 yılına ait olup 2014
yılında peşin tahsil olunan kira bedellerinin ödemenin yapıldığı yıl olan 2014
yılında vergilendirilmesi, vergilendirme ve muafiyet döneminde hatadır.
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2.2.3. Düzeltme İşlemleri
Vergi hataları VUK 119 uncu maddede belirtildiği gibi;
a- İlgili memurun hatayı bulması ve görmesi ile
b- Üst memurların yaptıkları incelemeler neticesinde hatanın görülmesi ile
c- Hatanın teftiş sırasında meydana çıkarılması ile
ç-Hatanın vergi incelenmesi sırasında meydana çıkarılması ile
d-Mükellefin müracaatı ile
ortaya çıkarılmaktadır. Vergi Hatalarının düzeltilmesinde karar verme
yetkisi vergi dairesi müdürüne aittir. Bu düzeltmeler için tutar olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.
Vergi hatalarının düzeltilmesi VUK’nda vergi hataları için belirlenen
usul ve şartlara göre yapılmaktadır. Düzeltme işlemi başlıca iki şekilde
yapılmaktadır.
2.2.3.1. Res’en Düzeltme;
İdarece tereddüde imkan vermeyecek derecede açık olan hatalar vergi
dairesince vergi dairesi müdürünün kararıyla re’sen düzeltilebilir. Ancak
bu düzeltme, mükellefin lehine ya da aleyhine olabilir.
Mükellef lehine vergi dairesince yapılan düzeltme sonucunda nakden
iade çıkabilir.
Mükellef lehine yapılan düzeltmelerde, mükellefe düzeltme fişinin bir
örneği tebliğ edilir. Hatalı tarhiyatın dayanağı tahakkuk fişi veya ihbarname, düzeltilen tutar dışında kalan kısmı ile geçerliliğini korur. Mükellefin,
düzeltme fişinin tarafına tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde nakden
iade veya mahsup talebi için vergi dairesine müracaat etmesi gerekir. Mükellef vergi dairesine bu alacağı için bahsedilen sürede müracaat etmediği
takdirde, alacak hakkı ortadan kalkar. (VUK Md.120)
Mükellef aleyhine yapılmış düzeltme işleminde ise ilave verginin düzeltme fişi ve eki ihbarname ile mükellefe tebliği zorunludur. Düzeltme
konusu tarhiyatın daha önce tahakkuk fişi veya ihbarname ile yapılmış olması sonucu değiştirmez.
Kendi aleyhlerine düzeltme yapılan kimselerin düzeltmeye karşı vergi
mahkemesinde dava açma hakları saklıdır. (VUK Md.121)
2.2.3.2. Talep üzerine düzeltme;
Mükelleﬂer, vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi
dairesinden bir dilekçe ile talep ederler. Dilekçedeki şekil noksanlıkları
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düzeltme talebini geçersiz kılmaz. Düzeltme talep dilekçeleri elden vergi
dairesine verilebileceği gibi posta ile taahhütlü olarak da gönderilebilir.
Düzeltme talebini içeren dilekçeler, vergi alacağının doğduğu takvim yılını
takip eden yılın başından başlayarak 5 yıl içinde verilmelidir.
Düzeltme işlemi, düzeltme talebi yerinde görüldüğü takdirde düzeltme
makamı olan vergi dairesi müdürünün uygun görmesi halinde yapılır, uygun görülmeyen hallerde ise durum mükellefe yazı ile tebliğ olunur.
Düzeltme talebinin başvuru süresi 5 yıllık zamanaşımına tabi olmakla
birlikte, düzeltme zamanaşımı süresi;
-Zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde
hatanın yapıldığı,
-İlan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava konusu yapılmaksızın tahakkuk eden vergilerde mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği,
-İhbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde 6183
sayılı Kanuna göre haczin yapıldığı,
tarihten başlayarak 1 yıldan aşağı olamaz. 5 yıllık düzeltme başvuru
süresi yukarıdaki hallerde 1 yıl daha uzamaktadır.
2.2.3.3. Şikayet Yolu ile Müracaat
Mükellefin düzeltme talebini vergi dairesinin reddetmesi ya da 60 günlük süre içinde cevap vermemesi durumunda, mükellef şikayet yoluyla
Maliye Bakanlığı’na başvurabilir.
Mükelleﬂerin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 günlük
dava açma süresi geçmiş olsa dahi ilgili vergi dairesine düzeltme talebinde
bulunma imkânı bulunmaktadır.
Şikâyet dilekçesini takiben 60 günlük süre içinde Bakanlığın cevap vermemesi halinde istek reddedilmiş sayılır. İdarenin şikâyeti reddetmesi ya da
altmış günlük süre içinde cevap vermemesi halinde dava açma süresi içinde,
Vergi Mahkemelerine dava açılabilir. 60 günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse, mükellef bu cevabı talebin reddi sayarak kesin cevabı beklemeden dava açabilir. Ancak bu durumda, bekleme süresi başvuru tarihinden
itibaren 6 aylık hak düşürücü süreyi geçemez. Diğer taraftan mükellef kesin
cevabı beklemeyi de tercih edebilir ve bu durumda kesin cevap verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilir.
Düzeltme talebinin reddi üzerine davanın açılması gereken mahkeme,
düzeltilmesi istenen vergileri tarh eden, cezayı kesen ve tahakkuk ettiren
vergi dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.
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Şikayet yoluyla düzeltme talebi üzerine Maliye Bakanlığı mükellefin
düzeltme talebini değerlendirerek düzeltme yapılması gerektiği sonucuna
ulaşırsa, düzeltme işlemlerinin yapılması için ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı’na veya Defterdarlığa durumu yazı ile bildirir.
Vergi hatasının düzeltilmesi sonucunda mükellefe iade edilmesi gereken bir tutarın ortaya çıkması halinde, düzeltmeye ilişkin düzeltme fişinin
tebliğ tarihinden itibaren, mükellefin söz konusu tutarı almak için 1 yıl
içinde müracaat etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu hakkı ortadan kalkar ve
böyle bir alacağı yok sayılır. (VUK Md.120)
2.2.3.4. Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvuru
TBMM’ne bağlı olarak çalışan ve kurulması 14.06.2012 tarihinde 6328
sayılı kanun ile kabul edilen Kamu Denetçiliği Kurumu , idarenin işleyişi
ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum
ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve
hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir. (Kaplan 2013:137)
KDKK’nun 17 nci maddesine göre, şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, İYUK’nda öngörülen idari başvuru yolları ile özel kanunlarda
yer alan zorunlu idari başvuru yollarının tüketilmesi gereklidir. İdari başvuru yolları tüketilmeden yapılan başvurular ilgili kuruma gönderilir. Ancak Kurum, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan
hâllerde, idari başvuru yolları tüketilmeden de başvuruları kabul edebilir.
Kuruma, öncelikle idareye başvurulmuş olması halinde, başvuruya idare
tarafından verilecek cevabın tebliği tarihinden, idare başvuruya altmış gün
içinde cevap vermediği takdirde bu sürenin bitmesinden itibaren altı ay
içinde başvurulabilir. Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, işlemeye
başlamış olan dava açma süresini durdurur.
Vergilendirme işlemi de özü itibariyle bir idari işlem olduğundan ve
idarenin her türlü işlemini, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde,
hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve
idareye önerilerde bulunmak Kamu Denetçiliği Kurumunun görevi olduğundan vergisel işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların da Kamu Denetçiliği Kurumunun görev kapsamına dahil olduğu açıktır.
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2.2.4. Tebliğ Hataları
Tebliğ edilen belgelerin hatasız bir şekilde düzenlenmesi ve yapılan tebliğin usulüne uygun bir şekilde yapılması vergi alacağının sağlıklı bir şekilde tahsil edilebilmesi bakımından son derece önemlidir. Ancak uygulamaya
bakıldığında gerek tebliğ evrakında gerekse tebliğ usulünde yapılan hatalar
sebebiyle vergi idaresi ile mükellef arasında çeşitli uyuşmazlıklar çıktığı ve
bunların yargıya taşındığı görülmektedir. Hatalı tebliğler konusu Vergi Usul
Kanunu’nun 108 inci maddesinde düzenlenmiştir. Hatalı tebliğ konusu, tebliğ
evrakında hata (esasa etkili ve esasa etkili olmayan) ve tebliğ usulünde hata
şeklinde sınıflandırılmaktadır.(İnneci, Karadağ 2015: 56/57)
2.2.4.1.Tebliğ Evrakında Hata
Tebliğ evrakında yapılan hatalar, esasa etkili olan ve esasa etkili olmayan şekil hataları olarak iki grupta toplanabilir.
Esasa Etkili Olanlar; Mükellefin adına yer verilmemesi, vergi türünün
hiç belirtilmemesi, vergi miktarının hiç gösterilmemiş olması, vergi mahkemesinde dava açma süresine yer verilmemiş olması, belgelerin yetkili
olmayan bir makam tarafından düzenlenmesi biçimindeki şekil hatalarıdır.
Esasa Etkili Olmayanlar; Vergi ihbarnamesine tarhiyatın dayanağını
teşkil eden tutanak, vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu veya takdir
komisyonu kararının eklenmemiş olması gibi şekil hatalarıdır.
2.2.4.2. Tebliğ Usulünde Hata
Tebliğ usulünde hata, tebliğin yapılmasında öngörülen kanuni yollara
veya yöntemlere hiç uyulmaması ya da eksik uyulması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Kanunlarda belirtilen tebliğ esaslarına uygun olarak yapılmayan tebliğler geçersizdir. Bunun yanında dikkat edilmesi gereken diğer bir
husus da tebliğin kanunlarda belirtilen usullere uygun olarak yapılmadığı
hallerde tebliğe konu belgenin değil, yapılan tebligatın geçersiz olacağıdır.
Bu sebeple vergisel işlemler açısından öncelikle Vergi Usul Kanunu’nda
yer alan tebliğe ilişkin usullere riayet edilmeli, burada hüküm olmaması
halinde ise genel kanun niteliğindeki 7201 sayılı Tebligat Kanunun hükümleri dikkate alınmalıdır. Tebliğin usulünde hataların neler olduğu Vergi Usul Kanunu’nda tek tek sayılmamıştır. Bu sebeple hangi durumların
tebliğ usulünde hata olduğunu hem Vergi Usul Kanunu’nda yer alan tebliğ
hükümlerinden hem de Danıştay’ın verdiği kararlardan çıkarabiliriz.
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Usulsüz tebligat durumlarına şunlar örnek olarak gösterilebilir;
VUK’nda hüküm bulunmasına rağmen tebligat kanunu hükümlerine göre
tebligatın yapılması, tebligatın muhatap dışındaki kişilere yapılması, doğrudan ilanen tebligat yoluna gidilmesi, tasfiyeye girmiş şirketlerde tebligatın tasfiye memurları dışındaki kişilere yapılması, iflasına karar verilen
şirketlerde tebligatın iflas idaresi dışındakilere yapılması, vekaletnamede
vergi ile ilgili tebliğlerin yapılacağı konusunda açık hüküm bulunmayan
kişilere tebligat yapılması şeklindedir.
Hatalı tebliğlerden, esasa etkili şekil hatalarının bulunduğu vesikaların
yeniden düzenlenerek tebliğ edilmeleri gerekmektedir. Tebliğ usulünde hatanın varlığı durumunda, tebliğ konusu vergi veya cezaya karşı vergi mahkemesine başvurulmalı ve tarhiyatın terkini istenmelidir. Tebliğ usulünde
hata sebebiyle düzeltme yapılamaz.
2.3. Vergi Hatalarının İdare ve Mükellef Açısından Sonuçları
Vergilendirme sürecinin ve vergi uygulamalarının temel olarak hatasız gerçekleştirilmesi amaçlanmakla birlikte kimi zaman çeşitli nedenlerle hatalar yapılmaktadır. Yapılan bu hatalar mükellef veya idare kaynaklı
çıkıp çıkmadığı önem taşımaksızın, “hata üzerinden vergi alınmaması”
prensibinden hareketle düzeltilmektedir. İdari çözüm yolunun denenmesinin yargının iş yükünün hafiflemesine ve böylece mevcut davalara daha
fazla zaman ayrılmasına imkân tanımasına katkısı olacaktır. (Altundemir,
Savaşan, Ulupınar 2012:140) Hataların mükellef veya idare lehine sonuç
doğurmasına göre farklı işlemler söz konusudur. Örneğin; hata mükellef
lehine ise, eksik veya hiç alınmamış verginin tarh ve tahakkuku yapılacaktır. İdare lehine bir hata söz konusu ise, mükelleften fazla veya yersiz
alınan veya tahakkuk ettirilen vergi, red ve iade veya terkini gerçekleştirilecektir. (Biniş 2012: 489)
Gümrük uyuşmazlıklarında düzeltme yolu 5911 sayılı kanun ile
07.07.2009 tarihinde kaldırılmış olup 6111 sayılı kanun ile Gümrük uyuşmazlıklarına uzlaşma adı altında itiraz yolundan başka yeni bir idari çözüm
yolu daha getirilmiştir. (Kılınç, Yurtsever 2014:22)
2.3.1. Vergi İdaresi Yönünden Vergi Hatalarının Sonuçları
Vergi, devletin en önemli gelir kaynaklarının başında gelmektedir.
Verginin mali amacının yanı sıra hukuki, ekonomik ve sosyal yönleri de
bulunmaktadır. Bu nedenle vergi idaresi vergilendirme sürecinde tüm bu
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yönleri dikkate almak zorundadır. Vergi idaresi açısından yapılan vergi hataları neticesinde, kamunun vergi kaybı ve gereksiz ek iş yükü çıkmaktadır.
2.3.2. Vergi Mükellefi Yönünden Vergi Hatalarının Sonuçları
Vergi hatalarının mükellef açısından sonuçlarından başlıcası mükellefin vergiye karşı gayri iradi uyumsuzluğu ve uyum maliyetleri, muhasebe
kayıtlarında düzeltme yapılması ve mükellef hakkında vergi incelemesine
başlanması şeklinde sayılabilir.
3. SONUÇ
Vergi sistemi beyan esasına dayanmaktadır. Beyana dayalı tarhiyat
mükelleflerin kazançlarını tam ve doğru olarak kendilerinin hesaplaması
üzerine kuruludur. Bu yöntemde kimi zaman mükelleflerin bilgi eksikliği, vergi kanunlarını tam olarak yorumlayamamaları, yazım hataları ya
da kötü niyetli olarak vergi matrahlarını olduğundan az gösterme davranışlarına açık hale getirdiği ve vergi kayıplarına yol açtığı görülmektedir.
Ayrıca vergi mevzuatında yapılan sık değişiklikler karşısında tarafların bu
değişikliklere yeterince ön hazırlıklı olmaması, vergi idarelerinde yasal
düzenlemeler yerine genelge ve iç genelgelerle yasa hükümlerine uyumlu
olmayan düzenlemelere göre işlem yapılması da hatalara neden olmaktadır. ( Armağan 2009:217) Vergi hukuku kurallarına iktisadi ya da hukuki
muameleleri nedeniyle muhatap olan, bu kurallara uymak zorunda olan
mükellefler ve vergi sorumluları ile kuralları uygulayan ve bu kurallara
uyulup uyulmadığını denetleyen idare arasında çeşitli anlaşmazlıkların
çıkması olağandır.
Türk vergi hukukunda “hata üzerinden vergi alınmaması prensibi” gereği vergilendirme sürecinde vergi hataları üzerinden vergi alınmamaktadır. Vergi hatası içeren vergilendirme işlemleri re’sen vergi dairesince ya
da mükellefin veya VUK 8 inci maddesindeki mükellef tabirinin vergi sorumlularını da kapsayacağı yolundaki düzenleme ile sorumluların da talebi
üzerine düzeltilir. (Yiğit Şakar 2011:144) Vergilendirme sürecinde ortaya
çıkan hataların idare ve yükümlüler üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza
indirilmesi bu şekilde devletin temel finansman kaynağı olan vergi gelirlerindeki kaybın azaltılması ile vergilemede etkinlik sağlanması amaçlanır.
Vergi hataları idare ve mükellef açısından zaman ve emek kaybına yol açmakta ve parasal maliyet yüklemektedir.
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BANKALARDA KREDİ KARTI PUAN İŞLEMLERİNİN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
ACCOUNTING OF BONUS POINT TRANSACTIONS OF
CREDIT CARDS IN BANKS
Mustafa Tevfik KARTAL*5*
ÖZ
Kredi kartlarının sayısı ve kullanımı giderek artmaktadır. Artan talep ve
kullanıma bağlı olarak kredi kartlarının taşıdığı özellikler değişmektedir.
Puan özelliği kredi kartlarının taşıdığı önemli özelliklerden birini oluşturmaktadır. Bankalar kredi kartı adetlerini artırarak daha fazla gelir kazanma
çalışmaları kapsamında sık sık kampanyalar düzenlemektedir. Müşteriler
kampanya şartlarını sağlamaları halinde %10’a varan puan kazanabilmektedirler. Kullanılan puanlar müşteri sadakatini ve kredi kartı alışveriş hacmini artırırken, diğer taraftan kullanılmayan puanlar iptal edilerek bankanın
puan maliyeti düşürülmektedir. Türkiye’de kredi kartı ile yapılan harcama
hacminin 50 milyar TL düzeyine ulaştığı dikkate alındığında müşteriler ve
bankalar açısından puan uygulamalarının önemi daha iyi anlaşılmaktadır.
Bu çalışmada kredi kartlarının artan önemi nedeni ile puan kazanım,
kullanım, iptal işlemlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin örnekler incelenmiştir. Söz konusu çalışma ile banka katkı payı ve işyeri katkı payı uygulamalarında puan işlemlerinin muhasebesi incelenerek literatüre katkı
yapılması amaçlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Bankacılık, Kredi Kartları, Puan, Muhasebe
ABSTRACT
Numbers and usage of credit card are increasing gradually. Specialties
of credit cards are changing based on increasing demand and usage. Bonus point is one of the important specialties that credit cards carry. It is
seen that banks are organizing campaigns to generate more revenue by
increase credit cards number. Customers can gain bonus point up to 10%
bonus point by fulfilling campaign conditions. While customer loyalty and
*5 Marmara Üniversitesi Bankacılık Doktora Öğrencisi
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volume of credit card shopping are increased by bonus point usage, on
the other hand, banks’ cost is decreased by canceling unused bonus point.
Importance of credit cards bonus point practices for customers and banks
are understood better by taking into consideration that credit card shopping
volume reached TL 50 billion level.
In this study, accounting examples about bonus point gaining, usage
and canceling are examined because of credit cards’ increasing importance. With this study, it is aimed to make contribution to the literature by
examining bank and card accepter participation applications.
Keywords: Banking, Credit Cards, Bonus Point, Accounting
1. GİRİŞ
Dijitalleşmenin had safhaya ulaştığı günümüzde bankaların ürün ve
hizmet çeşitliliği her geçen gün artmaktadır. Bununla birlikte modern bankacılığın müşterilere sunduğu önemli ürünlerden biri olan kredi kartları
bankalar ve tüketiciler için önemini korumaya devam etmektedir. Günümüzde ekonomik büyümenin birçok ülke için sorun haline geldiği bir ortamda ekonomik büyümenin temel dinamiklerinden birisinin talep düzeyinin artırılması olduğu dikkate alındığında kredi kartları önemli bir araç
olarak ortaya çıkmaktadır. Ödeme aracı olarak kolaylık sağlamasının yanı
sıra barındırdığı ilave özellikler sayesinde kredi kartları talep düzeyinin
artırılmasına da katkı sağlamaktadır.
İlk icat edildiği dönemlerde sadece birer ödeme aracı olarak kullanılan kredi kartları sonraki süreçte ise teknolojik gelişmelerin tetiklemesiyle
birlikte müşteri talepleri doğrultusunda taksit, puan, temassız ödeme, cep
telefonlarına tanımlanarak mobil ödeme, 3D ödeme platformlarında kullanılabilme ve mail order gibi birçok özelliği barındırır hale gelmiştir. Gittikçe artan bu özellikler kredi kartlarının kullanılmasını teşvik etmektedir.
Kredi kartlarının önemli özelliklerinden bir tanesi puan uygulamalarıdır.
Müşteriler kredi kartları ile yaptıkları harcamalardan puan kazanmaktadırlar.
Kampanya dönemlerinde yapılan alışverişlerden ise normal harcamalara kıyasla 10 kata kadar puan kazanılabilmektedir. Ayrıca müşteriler fatura ödeme
gibi çeşitli bankacılık işlemlerinden de puan kazanabilmektedir.
Türkiye’de son dönemlerde makro ihtiyati politikalar kapsamında
finansal sistemin güvenliği açısından kredi kartları ile ilgili düzenleme70
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ler yapılmaktadır. Başta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK) olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gibi
düzenleyici ve denetleyici kurumlar eli ile yapılan kredi kartlarına ilişkin
düzenlemelerin başında faiz hadleri, taksit sınırlaması, müşteri limiti uygulaması, işlemlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin tek düzen hesap planı
gibi uygulamalar gelmektedir.
Türkiye’de 2016 Eylül dönemi itibariyle kredi kartı sayısının 57.741.765
âdete, harcama tutarının ise 50.337.390.000 TL seviyesine yükseldiği
dikkate alındığında, Türkiye’de kredi kartlarının bir ödeme aracı olarak
yüksek düzeyde kullanıldığı ortadadır (Kaya, 2009: 52; BKM, 2016). Bu
nedenle kredi kartlı puan uygulamaları hem bankalar hem müşteriler için
önem taşımaktadır.
Kredi kartlarının yüksek düzeyde kullanılan bir ödeme aracı olması,
harcama tutarlarının çok ciddi rakamlara ulaşması, yoğun bir şekilde kampanyalar yapılması ve buna bağlı olarak ciddi tutarlarda puan uygulamaları yapılması nedeniyle bankaların puan işlemleri muhasebesinin detaylı
şekilde ele alınması bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de kredi kartı puan işlemleri muhasebesinin düzenlemeler çerçevesinde
ele alınması amaçlanmıştır. Kredi kartları ile yapılan harcamalarda puan
kazanılması, puanların yüklenmesi, müşteriler tarafından kullanılması,
kullanılmaması halinde iptal edilmesine işlemleri banka katkı payı ve üye
iş yeri katkı payı uygulamaları açısından örneklerle ele alınarak literatüre
katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Bu çalışma 5 bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünün akabinde, ikinci
bölümde literatürdeki konu ile ilgili çalışmalar ele alınacaktır. Üçüncü bölümde kredi kartları ile ilgili genel bilgiler verilecektir. Dördüncü bölümde
kredi kartı puan işlemleri muhasebesine ilişkin örnekler paylaşılacak olup
son bölümde ise değerlendirme yapılacaktır.
2. LİTERATÜR TARAMA
Literatürde kredi kartı ile ilgili birçok çalışma bulunmasına rağmen bankalarda kredi kartı puan işlemlerinin muhasebesi ile ilgili tek çalışma bulunmaktadır. Söz konusu çalışmaların bazılarına tablo 1’de yer verilmiştir.
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Tablo 1: Literatürde Yer Alan Çalışmalar
Yazar ve
Yıl

Araştırma Konusu

Sonuç

Çavuş
(2006)

Türkiye’de kredi
kartları kullanımı

Sosyo-ekonomik ve demografik faktör ile kredi kartı sahipliği
ve kullanımı arasında ilişki bulunmuştur.

Tuğay ve
Başgül
(2007)

Kredi kartlarının
harcamalar üzerindeki etkisi

Kredi kartlarının fazla harcamaya neden olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

Kızgın
(2009)

Kredi kartı marka
tercihi

Cinsiyet, yaş ve eğitim kredi kartı tercihini; cinsiyet, yaş ve
medeni durum kredi kartı sayısını etkilemektedir.

Keskin ve
Koparan
(2010)

Kredi kartı sahipliğini belirleyen faktörler

Cinsiyet, yaş, ailenin ikamet ettiği şehir ile üniversitenin bulunduğu şehir arasındaki uzaklık, kardeş sayısı, hane halkı
geliri, aylık harcama tutarı faktörleri kredi kartı sahipliğini
belirlemektedir.

Başaran vd.
(2012a)

Kredi kartlarının
rasyonel kullanımını
etkileyen bireysel
faktörler

Kredi kartına duyulan güvenin ve paraya duyulan güvensizliğin kredi kartının rasyonel kullanımını doğrudan etkilemediği
sonucuna ulaşılmıştır.

Başaran vd.
(2012b)

Kredi kartlarına olan
bireysel tutum farklılıklarının analizi

Kişilerin kredi kartlarına güveni arttıkça sahip olunan kart
adedinin ve kart limitlerinin azaldığı sonucuna varılmıştır.

Bekçi ve
Tekşen
(2012)

Bankaların kredi kartı İşletmelerin kazandıkları puanların ve puan kullanımlarının
puan uygulamaları ve işletmeler ve bankalar açısından muhasebeleştirilmesine
muhasebeleştirilmesi yönelik örnekler verilmiştir.

Şen vd.
(2014)

Bireylerin kredi kartına bakış açılarının
incelenmesi

Kredi kartlarının kullanımında taksit imkânının en çok, puanların ise en az etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bilge
(2015)

POS tefeciliği açısından kredi kartları

Risk olmadan menfaat temin edilebilmesi POS tefeciliğinin
tercih edilen bir yöntem olmasına neden olmaktadır.

Demirci
ve Selçuk
(2016)

Kredi kartı seçimini
etkileyen faktörler

Kart ücreti, faiz oranı, kartın türü, taksit ve puan özellikleri,
banka ağı yaygınlığı, banka tipi faktörleri kart seçimini etkilemektedir.

Tablo 1’den görüleceği üzere bankaların kredi kartı puan uygulamalarının
muhasebeleştirilmesine yönelik tek çalışma bulunmaktadır. Bekçi ve Tekşen
(2012) çalışmasında örnekler üzerinden bankaların ve işletmelerin puan kazanımlarının ve puan kullanımlarının muhasebeleştirilmesini incelemiştir.
Literatürde yer alan çalışmaların bazılarında kredi kartı sahipliğini belirleyen ve kredi kartı seçimini etkileyen faktörler ele alınmıştır. Keskin
ve Koparan (2010) çalışmasında cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, hane halkı
geliri, aylık harcama tutarı faktörlerinin kredi kartı sahipliğini belirlediği
sonucuna ulaşmıştır. Diğer taraftan Demirci ve Selçuk (2016) çalışmasında
kart ücreti, faiz oranı, kartın türü, taksit ve puan özellikleri, banka ağı yaygınlığı, banka tipi faktörlerinin kart seçimini etkilediğini ortaya koymuştur.
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Bazı çalışmalarda kredi kartlarının kullanımı ve kredi kartı sahiplerinin
sosyo-ekonomik nitelikleri incelenmiştir. Çavuş (2006) çalışmasında sosyo-ekonomik ve demografik faktörler ile kredi kartı sahipliği ve kullanımı
arasında ilişki bulunduğunu belirlemiştir. Tuğay ve Başgül (2007) çalışmasında her ailede ortalama 4 adet kredi kartı bulunduğu, alışverişlerin
genellikle kredi kartı ile yapıldığı (%82) ve kredi kartlarının fazla harcamaya neden olduğu (%44) sonuçlarına ulaşılmıştır. Diğer taraftan Başaran
vd. (2012a) kredi kartlarının rasyonel kullanımına yönelik çalışmasında
paraya duyulan güvensizliğin ve kredi kartına duyulan güvenin kredi kartlarının rasyonel kullanımını etkilemediği sonucuna ulaşmışlardır. Başaran
vd. (2012b) kredi kartlarına bireysel tutum farklılıklarının analizinde kişilerin kredi kartlarına güveni arttıkça sahip olunan kart adedinin ve kart
limitlerinin azaldığı sonucuna varılmıştır. Şen, Çemrek ve Özaydın (2014)
ise bireylerin kredi kartına bakış açılarına yönelik çalışmasında taksit özelliğinin kredi kartı kullanılmasını, nakit alış veriş isteğinin ise kredi kartı
kullanılmamasını en çok etkileyen faktör olduğunu ortaya koymuştur.
Bazı çalışmalarda ise kredi kartları POS tefeciliği açısından ele alınmıştır. Bilge (2015) kredi kardı (POS) tefeciliğine yönelik çalışmasında risk
olmadan menfaat temin edilebilmesinin POS tefeciliğinin tercih edilen bir
yöntem olarak yaygınlaşmasına neden olduğunu, ayrıca POS tefeciliğinin
vergi gelirinde ciddi kayıplara ve kişilerin ekonomik sıkıntı içine düşmesine neden olduğunu ortaya koymuştur.
3. KREDİ KARTLARI
Kredi kartları, kart hamillerine kredi kullanma imkânı sağlayan kredi
araçları olarak tanımlanmaktadır (Yılmaz, 2000: 124; Ekinci ve Sinan,
2005: 364). 5464 sayılı banka kartları ve kredi kartları kanununda ise kredi
kartları nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan basılı kart veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarası olarak tanımlanmıştır (Aycı, 2006: 16).
Kredi kartlarının bankalara, üye işyerlerine ve kart hamillerine birçok faydası bulunmaktadır. Bankalar açısından bakıldığında kredi kartları bankalara
vadesiz mevduat, çapraz satış, müşteri portföyünü geliştirme ve çeşitlendirme,
komisyon geliri, POS aidatı sağlamaktadır (Kaya, 2009: 126). Ayrıca diğer kredilere göre faizinin yüksek olması nedeniyle kredi kartları bankalara yüksek
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faiz getirisi de sağlamaktadır. Kredi kartı hamilleri banknot taşıma zahmetinden kurtulmakta, nakit çekim yapabilmekte, harcamalarını kredilendirebilmekte, harcamalarını taksitlendirebilmekte, kredi kartı ile e-ticaret yapabilmekte, ek kart kullanma imkânına kavuşmakta, fatura ödeme gibi bankacılık
hizmetlerinden ve kampanyalardan yararlanabilmekte, yurtdışında alış veriş
yapabilmektedir (Kaya, 2009: 118-124). Üye işyerleri açısından bakıldığında kredi kartları müşteri sayısının artmasına katkıda bulunmakta, müşterilerin
harcamalarını artırmasını sağlamakta, sahte para kabulünü ve senetli satışlar
nedeniyle şüpheli alacak oluşmasını önlemekte, yabancı müşterilere satış yapılmasını kolaylaştırmaktadır (Kaya, 2009: 125).
Kredi kartları ülke ekonomileri açısından da önemli işlevler görmektedir. Kredi kartları talebi artırarak enflasyon üzerinde olumsuz, talebe bağlı
olarak üretim ve yatırım artışı dolayısıyla istihdam üzerinde olumlu etki
yapmaktadır. Ayrıca kredi kartlarının para politikası, faiz oranları, kamu
gelirleri, turizm sektörü, dış ticaret, cari açık üzerinde olumlu ve olumsuz
etkileri bulunmaktadır (Kaya, 2009: 94-117). Türkiye’de kredi kartlarının
güncel durumuna bakıldığında ise 2016 Eylül dönemi itibariyle kredi kartı
sayısı 57.741.765 âdete, harcama tutarının ise 50.337.390.000 TL seviyesine yükselmiştir. Söz konusu harcama tutarının % 88’i alış veriş, % 12’si
ise nakit çekim şeklindedir (BKM, 2016).
4. KREDİ KARTLARI PUAN İŞLEMLERİ MUHASEBESİ
Bankalar işlemlerin muhasebeleştirilmesinde BDDK tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planını (THP) kullanmak zorundadırlar (BDDK,
2007, madde 1). Bu zorunluluk nedeniyle kredi kartı ve kredi kartı puan
işlemlerinde BDDK tarafından belirlenmiş THP’de yer alan hesapların
kullanılması gerekmektedir. Bu bölümde öncelikle kredi katı puan işlemlerinde kullanılan THP hesapları ve kısa açıklamalarına sonrasında ise kredi
kartı puan muhasebesine ilişkin örneklere yer verilecektir.
4.1. Kredi Kartlarına Yönelik THP Hesapları ve Açıklamaları
THP’de kredi kartları bireysel, kurumsal ve personel kartları olmak
üzere üç sınıfa ayrılmaktadır. Her bir kredi kartı türü için bankalar tarafından kullanılması gereken hesaplar belirlenmiş olup aşağıda yer almaktadır
(BDDK, 2007, s. 20-21);
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• 11621-Bireysel Kredi Kartları-TP
• 11631-Kurumsal Kredi Kartları-TP
• 11641-Personel Kredi Kartları-TP
• 11721-Bireysel Kredi Kartları-YP
• 11731-Kurumsal Kredi Kartları-YP
• 11741-Personel Kredi Kartları-YP
Ayrıca kredi kartı puan işlemlerinin muhasebeleştirilmesi sırasında aşağıdaki hesaplar kullanılmaktadır (BDDK, 2007, s. 65-67-86-87-91-92-9394-131-132);
• 304-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı-YİY-Vadesiz
• 306-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı-YDY-Vadesiz
• 35030-Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulamaları Karşılığı-TP
• 35130-Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulamaları Karşılığı-YP
• 380005-Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)
• 39090-Kredi Kartı Ödemelerinden Muhtelif Borçlar-TP
• 39190-Kredi Kartı Ödemelerinden Muhtelif Borçlar-YP
• 39299-Diğer Alacaklı Geçici Hesaplar-TP
• 39399-Diğer Alacaklı Geçici Hesaplar-YP
• 79099-Diğer Gelirler-TP
• 79199-Diğer Gelirler-TP
• 88019-Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulamaları Giderleri-TP
• 88119-Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulamaları Giderleri-YP
Kredi kartı işlemlerinde kullanılan hesapların kısa açıklamalarına aşağıda yer almaktadır;
• 116-117-Kredi Kartları: Gerçek kişiler tarafından kredi kartları ile
taksitli veya taksitsiz olarak yapılan harcama tutarları, satış belgesinin düzenlendiği tarihten tahsile kadar geçen sürede ilgili “Bireysel
Kredi Kartları” hesabında izlenir. Ticari işletmeler adına açılan ve
bunların temsilcileri tarafından kullanılan kurumsal kredi kartları ile taksitli veya taksitsiz olarak yapılan harcama tutarları, satış
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belgesinin düzenlendiği tarihten bu miktarın tahsiline kadar geçen
sürede ilgili “Kurumsal Kredi Kartları” hesabında izlenir (BDDK,
2007, s. 180). Banka personellerine ait kredi kartları ise ayrı olarak
“Personel Kredi Kartları” hesaplarında izlenir.
304-306-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı: Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili düzenlemesinde belirtilen
ticari kuruluşlar mevduatı bu hesapta izlenir (BDDK, 2007, s. 195196).
350-351-Karşılıklar: BDDK tarafından yayınlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar dâhilinde
ayırdıkları genel karşılıkların kaydedilmesine özgü pasif nitelikli
bir hesaptır (BDDK, 2007, s. 198).
380005- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi: Bankanın kendi
tüzel kişiliği, personeli ve ilişkide bulunduğu üçüncü kişilere ait
işlemler nedeniyle vergi sorumlusu veya vergi yükümlüsü olması
halinde ödeyeceği vergi, resim, harç ve primlerin kaydedildiği hesaptır (BDDK, 2007, s. 203).
390-391-Muhtelif Borçlar: Kredi kartı hamili tarafından taksitli veya taksitsiz olarak yapılan harcama tutarları, satış belgesinin
düzenlendiği tarihten üye işyerine ödemenin yapıldığı ana kadar
geçen sürede, bu defteri kebir hesabındaki 39090-Kredi Kartı Ödemelerinden yardımcı hesabının ilgili alt hesabının alacağında izlenir. Satış belgesinin bankanın kontrolünde olmayan sebeplerle geç
ulaşması halinde bankaya ulaştığı tarih düzenlendiği tarih olarak
esas alınır (BDDK, 2007, s. 204).
392-393-Alacaklı Geçici Hesaplar: Mahsup yeri ve şekli önceden
kesin olarak belli olmayan veya kısa sürede tediye olunacak veya
ilgili hesaplara aktarılacak paralardan, banka için gerçek bir borç
özelliği taşımayan ve genellikle bankanın iç işlemleri ile ilgili geçici durumda olanların kaydedilmesine özgü pasif nitelikli bir hesaptır (BDDK, 2007, s. 204).
79099-79199-Diğer Gelirler: THP’de izah edilenler dışında kalan
diğer faiz dışı gelirlerin izlendiği bir hesaptır (BDDK, 2007, s. 220).
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880-881-Diğer İşletme Giderleri: Bankanın faaliyetlerini yürütebilmesi için bilanço dönemi içinde yaptığı diğer işletme giderleri bu
hesaba kaydedilir (BDDK, 2007, s. 225).

•
4.2. Banka Katkı Payı Uygulamasına İlişkin Puan Muhasebesi
Banka katkı payı uygulaması olan işlemlere ilişkin muhasebe örneklerine aşağıda yer verilmiştir;
a) Bireysel müşteri 05.11.2016 tarihinde kredi kartı ile 1.000 TL alışveriş yapmıştır.
________________________05.11.2016__________________
11621-Bireysel Kredi Kartları			
1.000
		
39090-Kredi Kartı Ödemelerinden 		
1.000
		
Muhtelif Borçlar
1.000 TL alışveriş harcaması kaydı
________________________../../….______________________
b) Müşterinin 05.11.2016 tarihli harcaması için banka % 1 puan vermektedir. Katkı payının tamamı banka tarafından karşılanmaktadır.
________________________05.11.2016__________________
88019-Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine
İlişkin Promosyon Uygulamaları Giderleri (Karşılık) 10
		
35030-Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine
		
İlişkin Promosyon Uygulamaları Karşılığı
10
10 TL banka katkısı tahakkuk kaydı
________________________../../….______________________
c) Müşteri, bankanın düzenlediği kampanya kapsamında muhtelif tarihlerde yaptığı harcamalar için toplam 100 TL puan kazanmıştır. Kazanılan puan 15.11.2016 tarihinde müşterinin kartına yüklenmiştir.
________________________15.11.2016__________________
88019-Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine
İlişkin Promosyon Uygulamaları Giderleri (Karşılık) 100
			
35030-Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine
			
İlişkin Promosyon Uygulamaları Karşılığı 100
100 TL banka katkısı tahakkuk kaydı
________________________../../….______________________
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d) Bireysel müşteri alışverişlerden ve kampanyalardan kazandığı
toplam 60 TL puanı 20.11.2016 tarihinde kullanmıştır.
________________________20.11.2016__________________
88019-Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine
İlişkin Promosyon Uygulamaları Giderleri (Kullanım) 60
		
39090-Kredi Kartı Ödemelerinden
60
		
Muhtelif Borçlar
60 TL puan kullanım kaydı
________________________20.11.2016__________________
35030-Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine
İlişkin Promosyon Uygulamaları Karşılığı		
60
		
88019-Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine
		
İlişkin Promosyon Uygulamaları Giderleri (Karşılık) 60
60 TL puan kullanım kaydı
________________________../../….______________________
e) Kampanya puanının kullanılmayan kısmı banka tarafından
25.11.2016 tarihinde iptal edilmiştir.
________________________25.11.2016__________________
35030-Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine
İlişkin Promosyon Uygulamaları Karşılığı 		
40
		
88019-Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine
		
İlişkin Promosyon Uygulamaları Giderleri (Karşılık) 40
________________________../../….______________________
İptal edilecek puan tutarının hesaplanmasında, müşterinin kampanyadan kazandığı 100 TL’nin 60 TL kullanımı sonrasında kalan 40 TL kullanılmayan kısım iptal edilmiştir. Müşteri menfaati gözetilerek normal işlemlerden kazandığı 10 TL dikkate alınmamıştır.
Yukarıdaki işlemlerin kurumsal müşteriler tarafından yapılması halinde
11631, banka personeli tarafından yapılması halinde 11641 no.lu THP hesabı kullanılacaktır.
4.3. Üye İşyeri Katkı Payı Uygulamasına İlişkin Puan Muhasebesi
Üye işyeri katkı payı uygulaması olan işlemlere ilişkin muhasebe örneklerine aşağıda yer verilmiştir;
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a) Kurumsal müşteri 05.11.2016 tarihinde kredi kartı ile 1.000 TL
alışveriş yapmıştır.
________________________05.11.2016__________________
11631-Kurumsal Kredi Kartları			
1.000
		
39090-Kredi Kartı Ödemelerinden
		
1.000
		
Muhtelif Borçlar
1.000 TL alışveriş harcaması kaydı
________________________../../….______________________
b) Müşterinin 05.11.2016 tarihli harcaması için banka % 2 puan vermektedir. Katkı payının tamamı üye işyeri tarafından karşılanmaktadır.
________________________05.11.2016__________________
39090-Kredi Kartı Ödemelerinden Muhtelif Borçlar
20
		
39299-Diğer Alacaklı Geçici Hesaplar		
20
20 TL üye işyeri katkısı tahakkuk kaydı
________________________../../….______________________
c) Müşteri, bankanın düzenlediği kampanya kapsamında muhtelif tarihlerde yaptığı harcamalar için toplam 150 TL puan kazanmıştır. Kazanılan puan 15.11.2016 tarihinde müşterinin kartına yüklenmiştir.
________________________15.11.2016__________________
39090-Kredi Kartı Ödemelerinden Muhtelif Borçlar 150
		
39299- Diğer Alacaklı Geçici Hesaplar 		
150
150 TL üye işyeri katkısı tahakkuk kaydı
________________________../../….______________________
d) Müşteri alışverişlerden ve kampanyalardan kazandığı toplam 100
TL puanı 20.11.2016 tarihinde kullanmıştır.
________________________20.11.2016__________________
39299- Diğer Alacaklı Geçici Hesaplar		
100
		
39090-Kredi Kartı Ödemelerinden Muhtelif Borçlar 100
100 TL puan kullanım kaydı
________________________../../….______________________
e) Kampanya puanının kullanılmayan kısmı banka tarafından
25.11.2016 tarihinde iptal edilmiştir.
________________________25.11.2016__________________
39299-Diğer Alacaklı Geçici Hesaplar		
50
		
39090-Kredi Kartı Ödemelerinden Muhtelif Borçlar 50
50 TL kullanılmayan puan iptal kaydı
________________________../../….______________________
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f) Kampanya dönemi sonunda tüm müşterilere toplam 100.000 TL
karşılığı yüklenmiş olup bunun % 70’i müşteriler tarafından kullanılmıştır.
________________________30.11.2016__________________
39090-Kredi Kartı Ödemelerinden Muhtelif Borçlar 73.500
		
79099- Diğer Gelirler			
70.000
		
38000- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
3.500
70.000 TL kullanılan puanın üye işyerinden tahsilat kaydı
________________________../../….______________________
Yukarıdaki işlemlerin bireysel müşteriler tarafından yapılması halinde
11621, banka personeli tarafından yapılması halinde 11641 no.lu THP hesabı kullanılacaktır.
5. SONUÇ
Dijitalleşmenin bütün hızı ile sürdüğü günümüzde müşteri ihtiyaçları
artmakta ve değişmektedir. Bu süreçte ödeme sistemleri ve araçları da dönüşmektedir. Bu kapsamda modern bankacılığının önemli ödeme araçlarından biri olan kredi kartları her geçen gün yeni özellikler ve fonksiyonlar
kazanmaktadır.
Kredi kartları ile bankalara vadesiz mevduat kazanma, çapraz satış,
yüksek faiz ve komisyon gelirleri kazandırmakta ayrıca müşteri portföyünü çeşitlendirme imkânı sağlamaktadır. Kart hamilleri ise kredi kartı
kullanarak para taşınma zorunluluğundan kurtulmanın yanı sıra kaybolma
ve çalınma gibi risklerden de kaçınmış olmaktadırlar. Ayrıca kredi kartları
ile itibar kazanma, kredilendirme, taksitlendirme, nakit çekim gibi birçok
imkâna kavuşmuş olmaktadır.
Hem bankalar hem kart hamilleri açısından kredi kartlarının önemli
özelliklerden biri puan uygulamalarıdır. Özellikle gelir düzeyi yüksek kişiler ve kurumlar açısından harcamalar ve kazanılan puan düzeyi de yüksek
olacağından puan uygulamasının önemi de artmaktadır. Bankalar açısından
bakıldığında ise kampanya düzenlenmesi, puan verilmesi, verilen puanların bir kısmının üye işyerlerinden tahsil edilmesi, vergi işlemleri, kullanılmayan puanların silinmesi gibi birçok işlem yapılmaktadır. Bu kadar çok
işlemin zamanında, doğru, THP’ye uygun yapılması hem kart hamilleri
hem bankalar hem de bankaların finansal tablolarını kullananlar açısından
önem taşımaktadır.
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Bu çalışmada kredi kartlarının artan payı ve önemi nedeniyle puan işlemlerinin nasıl muhasebeleştirildiği örneklerle anlatılmıştır. Günümüzde artan teknoloji kullanımı ile birlikte kredi kartı işlemleri bankalarda
merkezileştirilmekte ve otomasyon sistemleri tarafından otomatik şekilde
gerçekleştirilmektedir. Hatalı kurgulanma veya çeşitli sebeplerle bozulma
durumları haricinde otomasyon sistemlerinin düzgün çalışacağı ortadadır.
Dolayısı ile otomasyon sistemlerinin düzenli olarak izlenmesi kredi kartı
işlemlerinin muhasebeleştirilmesi açısından faydalı olacaktır.
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KOBİ BİRLEŞMELERİNDE İNDİRİMLİ KURUMLAR
VERGİSİ UYGULAMASI*6
					

Doç. Dr. Tahir ERDEM7**

ÖZ
Ülkemizin küresel çaptaki ekonomik rekabette en önemli engellerinden
biri üretim ve imalat endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerinin maliyet
ve fiyat rekabetini sağlayacak ölçekteki büyüklükleri sağlayamamasıdır.
Dolayısıyla, işletmelerimizin ölçek ekonomisini kullanmayı sağlayacak
yeterli büyüklüklere ulaşması kalkınma ve gelişme hedeflerimiz açısından
önem arz etmektedir. Bu kapsamda, işletmelerin büyümelerini ve kurumsallaşmalarını vergisel yönden teşvik ederek rekabet güçlerini artırmak
amacıyla 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda küçük ve orta büyüklükteki işletme birleşmelerine indirimli vergi uygulamasına imkân sağlayan
bir düzenleme yapılmıştır. Bu çalışmamızda, KOBİ birleşmelerine yönelik
olarak getirilen indirimli vergi uygulaması hükmü açıklanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: KOBİ, Birleşme, İndirimli Kurumlar Vergisi, Vergi Teşviki.
GİRİŞ
Ekonomik anlamda artan küreselleşmenin beraberinde getirdiği en
önemli kavramlardan biri olan rekabet olgusu ülkelerin üretim kapasitesini ve güçlerini kendi ihtiyaçlarının ötesinde bölgesel ve küresel ölçeğe
çıkarmaya yöneltmektedir. Bu doğrultuda, ülkemizin ekonomik gelişim ve
kalkınma sürecindeki önemli hedeflerinden biri de ekonomimizin üretim
kapasitesini ve gücünü ölçek ekonomilerinden faydalanabilecek şekilde
genişletmektedir. Bu hedefin yakalanmasında temel unsurlardan biri ise
küresel düzeyde rekabet edebilecek kapasite ve güçteki işletme büyüklüklerine ulaşılmasıdır.
*6 Bu çalışmada yer verilen görüş ve açıklamalar yazara ait olup hiçbir şekilde yazarın görev yaptığı
Kurumu bağlamaz, yazarın görev yaptığı Kurumla ilişkilendirilemez veya bu Kuruma aitmiş gibi gösterilemez ya da değerlendirilemez.
**
7 Vergi Başmüfettişi

Makale Geliş Tarihi:
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Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 03.03.2017
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Bu çerçevede, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla (T.C. Yasalar, 2017) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununa (KVK) (T.C. Yasalar, 2006) eklenen bir hükümle işletmelerin
büyümelerini ve kurumsallaşmalarını vergisel yönden teşvik ederek rekabet güçlerini artırmak amacıyla bir düzenleme yapılmıştır. 6770 sayılı
Kanunun 29 uncu maddesiyle KVK’nın 32 nci maddesine eklenen bir fıkra kapsamında üretim sektöründe faaliyette bulunan belirli nitelikteki kurumların birleşmeleri halinde birleşen bu kurumlar için kurumlar vergisini
belirli sürelerle %75’e kadar indirimli uygulatma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Ayrıca, uygulamanın usul ve esaslarını belirleme
konusunda da Maliye Bakanlığı yetkilendirilmiştir.
KOBİ birleşmelerinde indirimli kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin
getirilen bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye
Bakanlığı tarafından 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Seri No.lu Tebliğ (Maliye Bakanlığı, 2017)
ile belirlenmiştir.
Çalışmamızda, KOBİ birleşmelerinde indirimli kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar yasal ve idari düzenlemeler ışığında açıklanacaktır.
1. KONUYA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME VE GEREKÇESİ
6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 29 uncu maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun
“Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı” başlıklı 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) 19 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta
büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde
münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda
birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil
olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde
ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını %75’e kadar indirimli uygulatmaya, bu indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim
86

MART - NİSAN

MALİ

ÇÖZÜM

alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte
farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul
ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
Yapılan düzenlemenin genel gerekçesi ölçek ekonomilerinden faydalanmak ve işletmelerin büyümelerini, kurumsallaşmalarını teşvik ederek
rekabet güçlerini artırmak amacıyla üretim sektöründe faaliyette bulunan
kurumların birleşmeleri halinde üç yıl süreyle kurumlar vergisinin indirimli uygulanmasına imkân verilmesi olarak açıklanmıştır. (TBMM, 2017)
Ayrıca madde gerekçesinde de getirilen düzenleme ile sanayi sicil
belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin KVK’nın 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında kendi aralarında birleşmeleri halinde, bu kurumların birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde elde ettikleri kazançları ile bu kapsamda
aynı şartları haiz birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap
dönemi dâhil olmak üzere, üç hesap döneminde elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranını indirimli uygulatma ve indirim oranını farklılaştırma
hususunda Bakanlar Kuruluna, usul ve esasları belirleme hususunda ise
Maliye Bakanlığına yetki verildiği belirtilmektedir. (TBMM, 2017)
2. İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ
USUL VE ESASLARI
2.1. Genel Çerçeve
1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair 12 Seri No.lu Tebliğin 2 nci maddesi ile 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi
Genel Tebliğinin “32.2. İndirimli kurumlar vergisi” başlıklı bölümünden
sonra gelmek üzere “32.3. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ)
birleşmelerinde kurumlar vergisi oranının indirimli uygulanması” başlığı
ile yeni bir bölüm eklenmiştir.
Bu bölüm kapsamında KOBİ birleşmelerinde kurumlar vergisi oranının
indirimli uygulanması konusundaki usul ve esaslar düzenlenmiştir.
2.2.
KOBİ Birleşmelerinde Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Uygulanmasının Şartları
KVK’nın 32 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri kapsamında,
KOBİ’lerin münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına
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kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanabilmesi için aşağıda sıralanan 3 şartın bir arada bulunması gerekmektedir:
• Birleşmenin, KVK’nın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer
alan devir şartlarını taşıması,
• Birleşen kurumların KOBİ niteliğinde olması,
• Birleşen kurumların devir tarihi itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz
ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlardan olması.
İndirimli kurumlar vergisi uygulaması için aranan bu üç şarta ilişkin
açıklamalara aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir.
2.2.1. Birleşmenin, KVK’nın 19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Devir Şartlarını Taşıması
KVK’nın 32 nci maddesinin beşinci fıkrasının uygulaması bakımından
birl eşme, KOBİ’lerin KVK’nın 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında gerçekleştirdikleri devirleri ifade etmektedir. Dolayısıyla, KVK’nın
32 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerinden yararlanılabilmesi için
birleşmenin, KVK’nın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak
gerçekleştirilen devir niteliğinde olması şarttır.
KVK’nın “Devir, bölünme ve hisse değişimi” başlıklı 19 uncu maddesinin ilk fıkrası uyarınca KVK’nın uygulanmasında aşağıdaki şartlar dâhilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmünde sayılmıştır:
• Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması.
• Münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen
bilânçosuna geçirilmesi.
KVK’nın 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrasındaki şartlara uyulması
durumunda devir olarak nitelendirilen birleşmelere ilişkin açıklamalara 1
Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “19.1” bölümünde yer verilmiştir. Buna göre, KVK’nın 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrası,
birleşmenin özel bir türünü devir olarak tanımlamakta, tam mükellef kurumlar arasında kayıtlı değerler üzerinden ve kül halinde devralma suretiyle gerçekleştirilen işlemler devir olarak nitelendirilmektedir. Bu kapsamda,
yukarıdaki şartlar dâhilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir.
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Devir tarihi, şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarihtir. Kurumların yukarıdaki şartlar dâhilinde tür
değiştirmeleri de devir hükmündedir.
Bir kurumun kendisinde iştiraki bulunan veya iştirak ettiği başka bir
kurumu kül halinde devralması nedeniyle kurum bünyesinde yapacağı
sermaye artışının söz konusu iştirak paylarına isabet eden tutarda daha az
gerçekleşmesi KVK’nın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen
şartların ihlali anlamına gelmemektedir.
İştirakler hesabında yer alan değerin, iştirak hisselerinin itibari değerine
eşit olmaması halinde aradaki müspet veya menfi farkın kurumun vergiye
tabi kazancının tespiti ile ilgilendirilmeksizin geçici hesaplarda izlenmesi
mümkün olup bu geçici hesapların vergiye tabi kurum kazancının tespiti
ile ilişkilendirilmeksizin kurum kayıtlarında sona erdirilmesi de mümkün
bulunmaktadır.
2.2.2. Birleşen Kurumların KOBİ Niteliğinde Olması
KVK’nın 32 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanması
bakımından birleşen kurumların sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ)
niteliği taşımaları şartı aranmıştır. Buna göre, KOBİ niteliğinde olmayan
kurumlarla gerçekleştirilen devirler dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi
uygulaması hükümlerinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
Dolayısıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulaması açısından küçük ve
orta büyüklükteki işletme (KOBİ) tanımı belirleyici bir unsurdur. Vergi düzenlemelerimizde KOBİ tanımı bulunmamakla birlikte mevcut hukuk sistemimizde 635 sayılı Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat Ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde
küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) kavramına yer verilmiştir.
Buna göre, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca «KOBİ» olarak
adlandırılır. KOBİ›lerin tanımlanmasına, niteliklerine, sınıflandırılmasına
ve uygulamalarına ilişkin esaslar; net satış hasılatları, malî bilanço tutarları
ve çalışan sayıları dikkate alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönetmelikle
belirlenir. Kurum ve kuruluşların KOBİ’lere ilişkin uygulamalarında bu
yönetmelik hükümleri esas alınır. (KHK, 2011)
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635 sayılı KHK’nın 28 inci maddesinde zikredilen yönetmelik esasen mülga 3143 sayılı Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında
Kanunun (T.C. Yasalar, 1985) Ek 1 inci maddesinde de18 belirtilmiştir. 3143 sayılı Kanun hükmüne istinaden 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin
Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik)
halen uygulamadadır. (Bakanlar Kurulu, 2005)
Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinde, küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ), ikiyüzelli kişiden
az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler olarak tanımlanmıştır.29
KVK’nın 32 nci maddesinin 5 inci fıkrasında öngörülen indirimli kurumlar
vergisi uygulaması kapsamındaki KOBİ tanımı açısından 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Seri No.lu Tebliğde yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmüne atıf yapılmıştır.
Dolayısıyla, 5520 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrasının
uygulanması bakımından da küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ);
birleşmenin gerçekleştiği tarihten önceki hesap döneminde ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve aynı hesap dönemine ilişkin gelir
tablosunda yer alan yıllık net satış hasılatı veya bu dönemin sonunda çıkarılan bilançonun aktif toplamından herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını
aşmayan işletmeleri ifade etmektedir. Birleşmenin gerçekleştiği tarihten
önceki hesap döneminde ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam etme
unsurunun tespitinde, sigorta bildirgeleri esas alınmak suretiyle hesaplanan yıllık ortalama çalışan sayısı dikkate alınacaktır.
18 Madde Ek 1 – (Ek: 12/4/2005 – 5331/1 md.) Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımlanmasına, niteliklerine, sınıflandırılmasına ve uygulamalarına ilişkin esaslar; net satış hasılatları, malî
bilanço tutarları ve çalışan sayıları dikkate alınarak Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca
yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca “KOBİ”
olarak adlandırılır. Kurum ve kuruluşların KOBİ’lere ilişkin uygulamalarında birinci fıkra uyarınca
yürürlüğe konulan yönetmelik hükümleri esas alınır.
29 Yönetmeliğin 5 inci maddesinde KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.
a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali
bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış
hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
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Örnek 1: Altın Ltd. Şti. 2016 hesap döneminde vermiş olduğu sigorta
bildirgelerine göre on iki aylık dönem boyunca toplam 2.892 çalışan bildiriminde bulunmuştur. Ayrıca 31/12/2016 tarihli bilançosunun aktif toplamı
45.000.000.- TL olup 2016 hesap dönemine ait gelir tablosuna göre net
satış hasılatı 34.000.000.-TL’dir.
Altın Ltd. Şti.’nin 2016 hesap dönemine ilişkin yıllık ortalama çalışan
sayısı (2.892 / 12 = 241) 250’nin altında olduğundan ve bu dönemin sonunda çıkarılan bilançosunun aktif toplamı her ne kadar kırk milyon Türk
Lirasının üzerinde olsa da yıllık net satış hasılatı kırk milyon Türk Lirasını
aşmadığından, 2017 yılında gerçekleştirilecek birleşmeler açısından Altın
Ltd. Şti. KVK’nın 32 nci maddesinin beşinci fıkrasının uygulamasında
KOBİ niteliğini haiz bulunmaktadır.
Bir kurum, 250’den az işçi çalıştırmakla birlikte, bir önceki hesap döneminin sonu itibarıyla yıllık net satışları ve net aktif toplamının her ikisi de
kırk milyon TL’den fazla ise KOBİ kapsamında değerlendirilmeyecektir.
KVK’nın 32 nci maddesinin 5 inci fıkrasında öngörülen indirimli kurumlar
vergisi uygulaması kapsamındaki KOBİ tanımı açısından Genel Tebliğde idari
bir düzenleme olan yönetmelik hükmüne atıf yapılması Anayasamızın “vergi
ödevi” başlıklı 73 üncü maddesinde öngörülen vergilerin yasallığı ilkesi açısından değerlendirilmeye muhtaçtır. 73 üncü maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca,
vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir
veya kaldırılır. Bu bağlamda, mali egemenliğe dayanan vergilendirme yetkisi,
Anayasamızın 73 üncü maddesi uyarınca münhasıran yasama organına verilen
bir yetki olup, bu yetkinin kullanılması Anayasamızın 2. ve 7 nci maddeleri
çerçevesinde gerçekleştirilebilecektir.
Anayasamızın Cumhuriyetin niteliklerinin belirlendiği 2 nci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu belirtirken 7 nci
maddesi ise yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduğu
ve bu yetkinin devredilemez olduğunu vurgulamaktadır. Anayasamızın 7
nci maddesinde ‘Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.’ hükmü yer almıştır. Buna göre,
yasa ile yürütme organına genel ve sınırları belirsiz bir düzenleme yetkisinin verilebilmesi olanaklı değildir. Yürütmenin düzenleme yetkisi, sınırlı, tamamlayıcı ve bağımlı bir yetkidir. Yasa ile yetkilendirme Anayasanın
öngördüğü biçimde yasa ile düzenleme anlamını taşımamaktadır. Temel
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ilkeleri belirlenmeksizin ve çerçevesi çizilmeksizin, yürütme organına düzenleme yetkisi veren bir yasa kuralı ile sınırsız, belirsiz, geniş bir alanın
yönetimin düzenlemesine bırakılması, Anayasa›nın belirtilen maddesine
aykırılık oluşturur.
Anayasanın 73/3’üncü maddesinde düzenlenen “verginin yasallığı ilkesi”nin açılımı ve anlamı Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin kararlarında ifade edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin yerleşmiş içtihatlarına göre, Anayasanın
her türlü mali yükümlülüğün kanunla konulması gerektiği kuralını düzenlerken güttüğü amaç, keyfi, takdiri ve sınırsız ölçülere dayalı bir uygulamaya yer
verilmemesi ilkesinin korunmasıdır. Bu nedenle vergilendirme yetkisi ancak
yasama organı tarafından kanun çıkartılarak kullanılabilir. Kanuna dayanmayan veya kanunla öngörülmeyen bir konu ve kapsamda vergilendirmeye yönelik olarak idarece bir işlem ve düzenleme yapılması mümkün değildir.
Yasallık ilkesi, vergi kurumunun hukuki yapısının temel koşulu olup oranının, salınma biçiminin, alınma zamanının yönetim ve yükümlüler bakımından
belirginliğine dayanır. Yükümlülere güven veren bu ilke, vergi yönetiminde
de kararlılık sağlamakta, herkesi eşit biçimde kapsamına alan bir yurttaşlık
görevinin göstergesini oluşturmaktadır. (Anayasa Mahkemesi, 2009) Verginin
yasallığı ilkesi, takdire dayalı keyfî uygulamaları önleyecek sınırlamaların yasada yer almasını gerektirmekte ve vergi yükümlülüğüne ilişkin düzenlemelerin konulması, değiştirilmesi veya kaldırılmasının yasa ile yapılmasını zorunlu
kılmaktadır. Buna göre vergide, yükümlü, matrah, oran, tarh, tahakkuk, tahsil,
uygulanacak yaptırımlar ve zamanaşımı gibi konuların yasayla düzenlenmesi
zorunludur. (Anayasa Mahkemesi, 2011a) Mali yükümlerin, konusu, yükümlüleri, matrah ve oranları, muaflık, istisna ve indirimleri, mahsup ve iadesi,
yükümü doğuran olay, tarh ve tahakkuku, tahsil usulleri, yaptırımları, zamanaşımı gibi çeşitli yönleri vardır. Vergi, resim ve harç koyma kavramı içine, konulan vergi veya mali yükümden muaflık, istisna, indirim ve iade yapma kavramları da girmektedir. Anayasanın eşit önemde bulunan konulardan bir kısmı
için yasa hükmünü zorunlu sayarken diğerleri için zorunlu saymamış olması
düşünülemez. Bu bakımdan yükümlüklerin, belli başlı unsurları da açıklanarak
ve temel hukuki çerçeveleri kesin çizgilerle belirtilerek yasayla düzenlenmeleri, vergi unsurlarının açık bir şekilde yasada yer alması ve uygulayanların anlayışına ve yorumuna bırakılmaması zorunludur. (Anayasa Mahkemesi, 2011b)
Bu kanuni zorunluluğun çerçevesi, ancak istisnai durumlarda ve ka92
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nunlarda belirtilen “ölçü ve esaslara” bağlı kalınarak yürütme organına
bırakılabilir. Anayasamızın 73/4 üncü fıkrası uyarınca vergi, resim, harç
ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir. Bu bağlamda,
vergi sistemimiz açısından geniş anlamda vergi tanımı kapsamına giren
unsurlar için yasallık anayasal bir ilke olarak benimsenmiş, aynı zamanda yasallık ilkesinin sınırları içinde Bakanlar Kurulu’na da vergi, resim,
harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle
oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar
içinde değişiklik yapma gücü verilmesine hukuki zemin hazırlanmıştır.
Temel çerçevesi Anayasa’nın 73’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında
düzenlenmiş olan Bakanlar Kurulu’na yetki tanınmasına yönelik hükmün
içeriğinden anlaşıldığı üzere, Bakanlar Kurulu’na kanunla belirlenen alt
ve üst sınırlar arasında irade açıklama ve tasarrufta bulunma imkânı getirilmektedir. Bu bağlamda, Bakanlar Kurulu’nun yetkisinin varlık kazanmasına imkân tanıması açısından öncül bir kanun hükmünün gerekliliği
ve bu kanun hükmünde Bakanlar Kurulu’nun hareket edebileceği sınırları
gösteren bir belirlemeye yer verilmesi zorunludur. Öncül kanunla bir anlamda yasama tasarrufu alt ve üst eşikler olarak varlık kazanmakta, Bakanlar Kurulu’na ise yasamanın iradesiyle oluşan bu aralık (makas) içinde
hareket alanı çizilmektedir. Gerek yetkinin kazanılması gerekse yetkinin
kullanılması açısından yasama tasarrufuna (yetki kanununa) bağlı bir işlem
(Bakanlar Kurulu tasarrufu) gündeme gelmektedir. Bu bakımdan tali/türev yetki olarak da nitelendirilen Bakanlar Kurulu’na tanınan yetki, öncül
kanunla varlık kazanan ve aynı kanunla sınırlı bir yetkidir. Diğer yandan,
Bakanlar Kurulu tarafından kullanılan bu yetki öncül yetki kanununun parantezi içinde olduğundan esasen bu işlem verginin yasallığı ilkesinin istisnası olmayıp özel bir şeklidir. Nitekim, Bakanlar Kurulu’nun kullandığı
yetki esasen sınırları yasa ile çizilen bir alanda kalmaktadır.
Ayrıca, Bakanlar Kurulu’nun önceden yasa ile alt ve üst sınırları çizilmekle birlikte verginin hangi unsurları açısından belirlemede bulunabileceği de Anayasa’da sayılmıştır. Bakanlar Kurulu ancak vergi, resim,
harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle
oranlarına ilişkin hükümlerinde kendisine yetki veren öncül yasa sınırları
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içinde belirlemede bulunabilir. Dolayısıyla, Anayasa ile Bakanlar Kurulu’na yasallık çerçevesi içinde tanınması öngörülen yetki konu ve kapsam
itibariyle sınırlı tutulmuştur.
Anayasamızın 73 üncü maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları dikkate alındığında verginin yasallığı ilkesinin içindeki bir unsur olarak kurumlar vergisi
oranının kanunla öngörülen sınırlar dâhilinde Bakanlar Kurulu tarafından
indirimli olarak uygulanması konusunda düzenleme yapılması mümkündür. Diğer yandan, yine verginin yasallığı ilkesinin içindeki bir unsur
olarak bu indirimli orandan etkilenecek olan mükellefiyet unsurunun da
aynı sınırlar dâhilinde ortaya konulması anayasal bir gerekliliktir. Diğer
bir ifade ile indirimli vergi uygulamasından yararlanacak olan KOBİ’lerin
kavram olarak ne anlama geldiğinin açıkça kanunda düzenlenmiş olması verginin yasallığı ilkesinin bir gereğidir. Aksi takdirde, indirimli vergi
uygulaması nedeniyle kısmen vergi yükümlülüğü dışında kalma imkânı
kazanan mükelleflerin kanunda objektif olarak belirlenmesi yapılmış olmayacaktır.
2.2.3. Birleşen Kurumların Devir Tarihi İtibarıyla Sanayi Sicil Belgesini Haiz ve Fiilen Üretim Faaliyetiyle İştigal Eden Kurumlardan
Olması
KVK’nın 32 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerinden sadece, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden KOBİ’lerin yararlanmaları mümkündür. Bu kapsamda, birleşen kurumların devir
tarihi itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz olmaları ve fiilen de üretim faaliyetiyle iştigal etmeleri şarttır.
Dolayısıyla, sanayi sicil belgesini haiz olmakla birlikte fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmeyen veya fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmekle birlikte sanayi sicil belgesini haiz olmayan KOBİ’ler, diğer şartları taşısalar
dahi bu fıkra hükümlerinden yararlanamazlar.
2.3. Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Uygulanması
KVK’nın 32 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında, şartları sağlayan
KOBİ’lerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim
faaliyetinden elde ettiği kazançları ile birleşilen kurumun birleşme işleminin
gerçekleştiği hesap dönemi dâhil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran
üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına, Bakanlar Kurulunca belirlenecek
indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanacaktır.
94
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Örnek 2: 1/8/2017 tarihinde KOBİ niteliğindeki Elmas Ltd. Şti., KOBİ
niteliğindeki mevcut Bakır A.Ş.’ye KVK’nın 19 uncu maddesinin birinci
fıkrası kapsamında devrolunmuştur.
Buna göre,
 Elmas Ltd. Şti.’nin 1/1/2017-1/8/2017 kıst döneminde ve
 Bakır A.Ş.’nin de;
o 1/1/2017-31/12/2017 hesap döneminde,
o 1/1/2018-31/12/2018 hesap döneminde,
o 1/1/2019-31/12/2019 hesap döneminde
münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına, KVK’nın
32 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında kurumlar vergisi oranı indirimli olarak uygulanacaktır.
Diğer taraftan, üretim faaliyetleri dışında elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi oranı indirimli olarak uygulanmayacaktır.
KVK’nın 32 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında kurumlar vergisi oranı indirimli olarak uygulanacak kazançlar münhasıran üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar olduğundan, birleşilen kurumun muhasebe
kayıtlarını üretim faaliyetlerine ilişkin kazançlarını diğer kazançlarından
ayrı olarak tespitine imkân verecek şekilde tutması gerekmektedir.
Devir tarihinden sonra, devir tarihi itibarıyla faaliyette bulunulan alanlardan farklı alanlarda üretim faaliyetlerine başlanılması halinde, bu yeni
üretim faaliyetlerinden kalan süre içerisinde elde edilen kazançlara da söz
konusu fıkra hükmü kapsamında kurumlar vergisi oranı indirimli olarak
uygulanabilecektir.
Ayrıca, birleşmeden sonra birleşilen kurumun KOBİ niteliğini kaybetmesi münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar
vergisi oranının indirimli olarak uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.
SONUÇ
Ülkemizin kalkınma ve gelişme hedeflerini sağlaması açısından en
önemli gerekliliklerden birini üretim ve imalat endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin rekabet için maliyet ve fiyat avantajını sağlayacak ölçekteki büyüklüklere ulaşması oluşturmaktadır.
Ülkemizin ekonomik yapısı içinde KOBİ’lerin ağırlığı TUİK verilerinde açıkça hissedilmektedir. TUİK’in açıkladığı verilere göre sanayi ve
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hizmet sektörlerinde 2 milyon 677 bin girişim faaliyet göstermiştir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, 2014 yılında toplam girişim sayısının
%99,8’ini oluşturmuştur. Buna karşılık; istihdamın %73,5’ini, maaş ve
ücretlerin %54,1’ini, cironun %62’sini, faktör maliyetiyle katma değerin
%53,5’ini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın ise %55’ini oluşturmuştur. (TUİK, 2016)
İşletme büyüklüklerine göre kurumların ekonomiye katkıları dikkate
alındığında, işletmelerin ölçek ekonomisini kullanmayı sağlayacak yeterli büyüklüklere ulaşması önemlidir. Bu bağlamda, KOBİ ölçeğinden büyük ölçekli işletme grubuna sıçrama özellikle desteklenmesi gereken bir
durumdur. Bu nedenle, ülkemizde işletmelerin büyümelerinin ve kurumsallaşmalarının vergisel yönden teşvik edilmesi de bu yöndeki gelişmeye
ivme kazandıracaktır. Bu amaçla, 6770 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi
Kanununda küçük ve orta büyüklükteki işletme birleşmelerinde indirimli
vergi uygulamasına imkân sağlayan düzenleme olumlu bir adımdır. Uygulama, konuya ilişkin Maliye Bakanlığınca çıkarılan Tebliğde belirlenen
usul ve esaslara uygun olarak, Bakanlar Kuruluna tanınan yetkinin bir Kararla somutlaşmasının ardından hayata geçirilecektir.
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SON DÜZENLEMELER DOĞRULTUSUNDA KAMU İHALE
SÖZLEŞMELERİNDEN ALINACAK DAMGA VERGİSİNE
SÖZLEŞME NÜSHA SAYISININ ETKİSİ VE İHALE SÖZLEŞMELERİ
FİYAT FARKI ÖDEMELERİNDE DAMGA VERGİSİ
Altar Ömer ARPACI*10
1. GİRİŞ
Damga vergisi ticari resmi ve medeni işlemlerden alınan bir muamele vergisidir. Ancak burada göz önünde bulundurulması gerekli husus bu
işlemlerin değil, bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların vergiye
tabi olduğudur. Yani bir hukuki muamele dolayısıyla birden fazla kağıt düzenlendiği takdirde bu kağıtlardan herbiri Damga Vergisi Kanundaki diğer
şartları taşımak kaydıyla ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulacaktır. Buna
karşılık kişiler arasında Kanunda yazılı kağıdın kapsamına giren bir muamele yapıldığı halde herhangibir kağıt düzenlenmediği takdirde damga
vergisi doğmamaktadır. 488 sayılı Damga Vergisi Kanuna ekli (1) sayılı
tabloda yeralan kâğıtlar damga vergisine tabidir. 1964 yılında kabul edilerek ve yürürlüğe giren Damga Vergisi Kanunu›nun 1›inci maddesine göre,
bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. Birinci maddenin bu hükmü ile Kanuna ekli (1) sayılı tabloda gösterilmeyen
1
kağıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir.11
9 Ağustos 2016 Tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6728
sayılı Kanunun gerekçesi 65. Hükümet Programına uygun olarak yatırım ortamının iyileştirilmesi ve bu çerçevede işlem maliyetlerinin azaltılmasıdır.
Yapım işlerine ait ihaleler sonucu yapılan sözleşmeler gereğince birim
fiyatlarda farklılıklar meydana gelebilmektedir. Sözkonusu değişiklikler
neticesinde yapılan ödemelerin 6728 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler
de gözönünde bulundurularak damga vergisi karşısındaki durumu ve sözleşme nüsha sayısının damga vergisine etkisi bu makalemizin konusunu
oluşturmaktadır.
*10 Vergi Başmüfettişi, E. Gelirler Başkontrolörü
111 Yabancı memleketlerle Türkiye’deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kâğıtlar, Türkiye’de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir
suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulur. (Damga Vergisi Kanunu Md. 1)

Makale Geliş Tarihi:
22.02.2017
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 03.03.2017
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2. DAMGA VERGİSİ UYGULAMASINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli “1” sayılı tabloda damga
vergisine tabi kağıtlar dahilinde “I - Akitlerle İlgili Kağıtlar” başlığı altında tanımlanan kağıtların;
1
, taahhütnameler ve temliknameler, (Binde 9,48)
1- Mukavelenameler12
2- Kira mukavelenameleri, (Binde 1,89)
3- Kefalet, teminat ve rehin senetleri, (Binde 9,48)
4- Tahkimnameler ve sulhnameler, (Binde 9,48)
5- Fesihnameler, (Binde 1,89)
6 – Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el
araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,89)
7. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni
sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya
kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) (Binde 9,48)
8. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeler (Binde 9,48)
9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler (Binde 9,48)
10. 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun kapsamında düzenlenen:
a) Taksitle satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri (Binde 9,48)
ç) Paket tur sözleşmeleri (Binde 9,48)
112 Bir aktin oluşması için bir tarafın icapta (Teklif) bulunması diğer tarafın ise, bu teklifi kabul etmesi
gerekmektedir. İcap ve kabulün yazılı olarak yapılması ve bir kâğıtta birleşmesi halinde bu kâğıt mukavelenamedir. İcap›ın tek taraflı ve yazılı bir şekilde yapılması halinde bu kâğıda teklifname, kabulün
ayrı bir kâğıtta yapılması halinde bu kâğıda ticari hayatta “Akti mutazammın siparişi kabul mektubu”
diğer hallerde ise “Mukavelename yerine kaim mektup” denir.
Bir tarafın yaptığı teklife diğer tarafın kabulünü sipariş mektubu veya başka bir mektup ile bildirmesi
bu mektupların damga vergisine tabi tutulması için yeterli değildir. Gerek siparişi kabul mektubunun
ve gerekse teklife cevap teşkil eden mektubun mukavelename gibi vergiye tabi tutulabilmesi için,
akti mutazammın olması, başka bir deyişle aktin tamamlanması için gerekli şartları taşıması zorunludur. Düzenlenen mektup veya siparişi kabul mektubu tarafların ileride bir mukavelename düzenleme
şartına bağlanmışsa bu mektupların mukavelename mahiyetinde veya mukavelename yerine kaim bir
mektup olarak kabulü ile damga vergisine tabi tutulması mümkün değildir. (17 seri no’lu Damga Vergisi Genel Tebliği)
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d) Abonelik sözleşmeleri (Binde 9,48)
e) Mesafeli satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
11. 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu
kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)
12. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
13. 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)
“II - Kararlar ve Mazbatalar” başlığı altında;
1- Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak
Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (47,80 TL)
2- İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel
kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Ek hüküm: 15/7/20166728/28 md.) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen
şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale
kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi
ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.) (Binde 5,69)
damga vergisine tabidir.
Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve
Diğer Kağıtlar” bölümünün 1/ a fıkrası “Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin alımlar (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleriyle bu ödemelerin resmi daireler nam
ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini
veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar binde 9,48 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı” hükme bağlanmıştır.
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Ayrıca söz konusu Kanunun 9’uncu maddesinde ise kanuna ekli (2) sayılı
tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden istisna edildiği belirtilmiştir.
Kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen
bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya
belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade etmektedir. Vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve
şerhlerle, bu kâğıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhler de damga
vergisine tabidir. Kağıt eksiksiz olarak tekemmül ettikten sonra muamelenin feshedilmiş olması verginin doğmasını engellememektedir.
Damga vergisinde vergiyi doğuran olay (1) sayılı tabloda yer alan kağıtların tanzimidir. Verginin mükellefi ise verginin konusuna giren kağıtları
imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların
damga vergisini kişiler öder.
Bir kağıdın tabi olacağı verginin tespitinde o kağıdın mahiyeti önem
taşımaktadır. Bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunur.
Damga vergisine tabi kağıtlar bir nüsha düzenlenebileceği gibi birden fazla
nüsha da düzenlenebilir. Sözleşmelerin tarafların birer orjinal imzalı örneğe sahip olabilmesi için taraf sayısı kadar düzenlendiği görülmektedir. Bu durumda
her nüsha ayrı ayrı aynı miktarda damga vergisine tabi tutulacaktır.213
Bir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların herbirinden ayrı ayrı vergi alınır.
Bir kâğıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma
oldukları takdirde damga vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren
akit veya işlem üzerinden alınır.
Ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işlemi de ayrıca vergiye tabidir.(Damga Vergisi Kanunu Md. 6)
Damga vergisinde nispi ve maktu olmak üzere iki matrah ölçüsü kabul edilmiştir. Nispi vergide kağıtların türü ve niteliklerine göre bunların
içerdiği ya da bu kağıtlarda gösterilen para miktarları verginin matrahıdır.
Vergi matraha Kanunda yazılı olan oran uygulanarak hesaplanır. Maktu
vergide ise kağıtların türleri matraha temel olur. Kağıtların türüne göre
vergi miktarı Kanuna bağlı (1) sayılı tabloda belirtilmiştir.
213 Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette
damga vergisine tabidir. Şu kadar ki, poliçe ve emre yazılı ticari senetlerin yalnız tedavüle çıkarılan
nüshaları vergiye tabi tutulur.(Damga Vergisi Kanunu Md. 5)
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Düzenlenen kağıtların içerdikleri belli tutarların dikkate alınması suretiyle yapılacak nispi vergilendirmenin kapsamında yer alan kağıtların ikili
bir ayırım ile ele alınması imkanı bulunmaktadır. Bu çerçevede yapılacak
ayrımlamanın ilk ayağında, belli tutarı içermediklerinde maktu, belli tutarı
içerdiklerinde nispi olarak vergilendirilecek kağıtlar, ikinci ayağında ise
her halükarda maktu olarak vergiye tabi kağıtlar bulunmaktadır. Bir işlemden maktu damga vergisi alınması öngörülmüş ise karşısında miktarı,
nispi olarak damga vergisi alınması öngörülmüş ise yine karşısında oranı
yazılarak kağıt vergiye tabi tutulur.
5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (T.C. Yasalar, 31.12.2004)
ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda değişiklikler yapılarak pul yapıştırılması suretiyle ödeme yöntemi uygulamadan kaldırılmış, makbuz karşılığı ödeme asıl ödeme yöntemi olarak benimsenmiştir.
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun I sayılı tablosunda yer alan ve nispi vergiye tabi tutulan kağıtlar bazı hallerde çok yüksek meblağlar içermekte
veya uzun bir döneme ilişkin olabilmekteydi. Bazı durumlarda kağıtların vergisi o kağıdı tanzim ve imza edenlerin sermayelerinden daha fazla olabilmekte,
bu durum da mükellef şikayetlerine ve vergiden kaçınmalara yol açmaktaydı.
Ancak 4369 Sayılı Kanun’la 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan
düzenleme ile Kanun’a ekli (1) sayılı tabloda yer alan her bir kağıt için hesaplanacak damga vergisi tutarına bir üst sınır getirilmiştir.
3. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNDEN ALINACAK DAMGA VERGİSİNE SÖZLEŞME NÜSHA SAYISININ ETKİSİ VE
İHALE SÖZLEŞMELERİ FİYAT FARKI ÖDEMELERİNDE DAMGA VERGİSİ
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (T.C. Yasalar, 22.01.2002) ile 4735
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (T.C. Yasalar, 22.01.2002)
01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu iki Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte, 20 yıl süre ile uygulanmış olan 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu başta olmak üzere ihale ile ilgili düzenleme/düzenlemeler içeren
muhtelif mevzuat da yürürlükten kaldırılmıştır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununda ihale; “Bu Kanunda yazılı usul ve
şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından
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seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını
müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri ifade eder”
şeklinde tanımlanmıştır. İhale süreci, ihaleyi yapan idarenin kararı ile
başlamakta ve idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı sözleşmenin imzalanması ile devam etmektedir.
4734 sayılı Kanunun 40. maddesinde, ihale kararının ihale yetkilisince
onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde hükümsüz olacağı belirtilmiştir.488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun (1) sayılı tablosunun “II. Kararlar ve Mazbatalar” başlıklı 2. Fıkrası uyarınca “İhale Kanunlarına tabi olan
veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü
ihale kararları binde 5,69 oranında” damga vergisine tabi olmaktadır.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 70. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesi, belediyelere, “kendi görev ve
yetkileri alanında” şirket kurma imkanı tanımaktadır.
Özel hukuk tüzel kişisi olan belediye şirketleri 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca Kamu İhale Kanunu kapsamındadırlar ve
mal, hizmet ve yapım işi ihtiyaçlarını sözkonusu Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedirler.
Damga vergisi ticari resmi ve medeni işlemlerden alınan bir muamele vergisidir. Ancak burada göz önünde bulundurulması gerekli husus bu işlemlerin
veya kişilerin (örneğin, gerçek kişiler, özel kuruluşlar , resmi idareler, mahalli
idareler) değil, bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kâğıtların vergiye tabi
olduğudur. Yani bir hukuki muamele dolayısıyla birden fazla kâğıt düzenlendiği takdirde bu kâğıtlardan her biri Damga Vergisi Kanundaki diğer şartları
taşımak kaydıyla ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulacaktır.
Damga vergisinde vergiyi doğuran olay (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtların tanzimidir. Verginin mükellefi ise verginin konusuna giren kâğıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların damga vergisini kişiler öder.314
Damga vergisi açısından Resmi dairenin tarifini Damga Vergisi Kanun’un “Resmi Daire” başlıklı 8. maddesinde bulmaktayız. Buna göre; “Bu
14
3 Yabancı memleketlerle Türkiye’deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kâğıtların
vergisini, Türkiye’de bu kâğıtları resmi dairelere ibraz eden, üzerlerinde devir veya ciro işlemleri
yapanlar veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalananlar öderler. Ancak bunlardan ticari veya
mütedavil kâğıt mahiyetinde bulunanların vergisini, bunları en evvel satan veya kabul veya başka
suretle kullanan kişiler öderler. (Damga Vergisi Kanunu Md. 3)
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Kanun’da yazılı resmi daireden maksat, genel ve özel bütçeli idarelerle, il
özel idareleri, belediyeler ve köylerdir.
Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler
resmi daire sayılmaz.”
Belediye şirketleri Kamu İhale Kanunu’na tabi olan ancak resmi daire
olmayan ve kamu tüzel kişiliği taşımayan özel hukuk tüzel kişisidir. Bu nedenle belediyelerin ihale kararlarında binde 5,69 oranında damga vergisi
doğarken belediye şirketlerinin ihale kararlarında sözkonusu vergi doğmamaktadır.415
44 seri nolu Damga Vergisi Genel Tebliği (Maliye Bakanlığı,
16.04.2005) uyarınca Genel bütçeli daireler tarafından alınan ihale kararlarına ait damga vergisinin, ihale kararının müteahhide tebliğinden itibaren
en geç 15 gün içinde, verginin mükellefi olan müteahhitlerce, genel bütçeli
idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar
vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, ihale kararının tebliğinden
itibaren en geç 15 gün içinde, beyanname verilmeksizin, makbuz karşılığı
ödenmesi gerekmektedir.
İhalelerdeki ikinci damga vergisi yükümlülüğü ise, ihale neticesinde
tanzim edilen sözleşmeden kaynaklanmaktadır. (1) Sayılı Tablonun “I
Akitlerle İlgili Kağıtlar” başlığını taşıyan “Belli Parayı İhtiva Eden Mukavelenameler, Taahhütnameler ve Temliknameler” bölümüne göre ihale
sözleşmeleri binde 9,48 oranında damga vergisine tabidir.
4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanununun 46. maddesine516 göre, yapılan
bütün ihalelerin bir sözleşmeye bağlanması ve ihale dokümanında aksi
belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılmasının zorunlu
olmaması ilkesi getirilmiştir. Bu kapsamda ihale mevzuatı çerçevesinde
gerek açık teklif usulü gibi sözleşme düzenlenmesi zorunlu olan ihale usullerinde, gerekse doğrudan temin gibi sözleşme düzenlenmesi zorunlu olmayan fakat buna rağmen sözleşme düzenlenen durumlarda tanzim edilen
415 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediyesi tarafından sermaye şirketi şeklinde
kurulan, kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ya da resmi daire olmayan şirket tarafından alınacak ihale kararının damga vergisine tabi tutulmaması gerektiği doğrultusunda özelgesi bulunmaktadır. (19.06.2013
tarih ve 90792880-155.01.03.01[2013/2455]-587 sayılı , www.gib.gov.tr )
516 İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
MADDE 46. - Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale
yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanarak notere onaylattırılır ve tescil ettirilir. Yüklenicinin ortak
girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.
İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.
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sözleşmeler 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre damga vergisine
tabi tutulmaktadır.
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; damga vergisinde vergiyi doğuran olay, Kanun’un 1. maddesinde öngörülen şekilde bir kağıdın düzenlenmesi anı olduğundan, binde 9,48 nispetinde verginin sözleşmenin düzenlendiği
tarihte ihtiva ettiği tutar üzerinden hesaplanması gerekmektedir.617
İhale sözleşmesi damga vergisine tabi bir kağıt olup taraflardan birisi resmi
daire diğeri müteahhittir. Damga Vergisi Kanunu açısından genel ve katma
bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler resmi daire sayılır.
4735 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca uygulama birliğini sağlamak
üzere mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmeler
Resmi Gazetede yayımlanır.
İhale üzerinde kalan istekli ile ilgili idare arasında imzalanan ve ödemeye esas teşkil eden Sözleşmelerin “Yürürlük” veya “imza” başlıklı son
maddelerinde belirtildiği üzere söz konusu sözleşmelerin kaç nüsha düzenlendiği düzenlenen nüshaların ne kadarının idarede ne kadarının yüklenicide kadığı hüküm altına alınmaktadır.
Burada dikkat edilmesi gereken husus sözleşme bedeli üzerinden alınan binde 9.48 damga vergisi bir kez değil düzenlenen nüsha sayısı kadar alınacaktır. Düzenlenen nüshaların ne kadarının idarede ne kadarının
yüklenicide kaldığının bir önemi yoktur. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5. maddesinde ise aynen; “Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen
kağıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette Damga Vergisine
tabidir...” denilmektedir. Bu durumda alınacak sözleşme damga vergisinin
düzenlenen sözleşme nüsha sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. Ayrıca
yüklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı sureti” idare tarafından düzenlenip yükleniciye verile617 30 seri nolu Damga Vergisi Genel Tebliğinde (29 Ocak 1997 tarih ve 22892 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.) sürekli hale gelen yargı kararlarında damga vergisi matrahına dahil edilen katma değer vergisinin, üstlenilen işin ya da verilen hizmetin bir bedeli olmadığı belirtilerek, katma değer vergisinin damga vergisi matrahına dahil edilmesi halinde, verginin vergilendirilmesi gibi bir uygulama
sonucu doğacağı gerekçesiyle, katma değer vergisinin nispi damga vergisinin hesaplanmasında dikkate
alınmaması gerektiğine hükmedildiği belirtilmiş, sürekli hale gelen yargı kararları uyarınca, nispi damga vergisine tabi kağıtların muhtevasında, katma değer vergisi yönünden herhangi bir düzenleme olup
olmadığına bakılmaksızın,
- Damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması,
- Katma değer vergisi dahil edilerek düzenlenen kağıtlardan alınması icabeden damga vergisinin ise
katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması, Maliye Bakanlığınca uygun görülmüştür.
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ceği de aynı maddelerde hüküm altına alınabilmektedir. Nüsha aynı hüküm
ve kuvvete haiz olmak üzere düzenlenen kağıtlardan her biri iken, suret bir
kağıdın usulüne uygun çıkarılmış örneğidir. her nüsha ayrı ayrı aynı miktar
veya nispette damga vergisi doğururken suretler genel olarak damga vergisini doğurmazlar.
Sonuç olarak ihale sürecinin sonunda düzenlenen bir sözleşmede, binde
9.48 sözleşme damga vergisinin düzenlenen sözleşme nüshası ile bağlantılı
şekilde alınması gerekmektedir. Söz konusu kağıtların noterliklerde düzenlenmesi halinde, bu kağıtlara ait damga vergilerinin 1512 sayılı Noterlik
Kanunu çerçevesinde noterler tarafından makbuz karşılığı tahsil ve beyan
edilecektir. Damga vergisi hesaplamasında Noterde kalan nüsha “Damga
Vergisinde İstisna Edilen Kağıtlar” başlıklı Damga Vergisi Kanununa ekli
(2) sayılı Tablonun I/C-11 ayrımı uyarınca istisna olduğunda nüsha hesabında noterde kalan nüsha dikkate alınmayacaktır.
İhale kararları ve sözleşmenin akabinde yapılan ödemeler de damga
vergisine tabidir şöyleki; Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar” bölümünün 1/ a fıkrası “Resmi
daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin alımlar (avans
olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleriyle bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak
hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden
kağıtlar binde 9,48 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı” hükme
bağlanmıştır.
Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak; ödemenin (avans olarak yapılanlar dahil) hak sahibine nakit olarak
yapılmasını temin eden, ödemelerin kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesi veya emir ve havalelerine yapılması halinde bu şekilde tediyeyi temin eden kağıtların, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a
fıkrası uyarınca binde 9,48 damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.718
9 Ağustos 2016 Tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
6728 sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanununda önemli değişiklikler yapılmıştır. Sözkonusu Kanunun genel gerekçesi 65. Hükümet Programına
718 hakediş ödemelerine ilişkin bu vergi belediyelerin ödemelerinde doğarken belediye şirketleri yukarıda açıklamalar doğrultusunda resmi daire sayılmadığından doğmamaktadır.
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uygun olarak yatırım ortamının iyileştirilmesi ve bu çerçevede işlem maliyetlerinin azaltılmasıdır. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un
28. maddesi ile,Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı Tablonun “II.
Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına 9
Ağustos 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir:
“(4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki
kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet
ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret
ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye
ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)”
Bu değişikliğin yapılma gerekçesi ise şu şekildir
“Kamu İhale Kanununa tabi ihalelerde şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kamu İhale Kurumu Kararı veya yargı
kararlarına istinaden ihalenin iptal edilmesi hâlinde, ihale kararına ilişkin damga vergisinin iade edilmesine imkan tanınmaktadır. Ayrıca, söz
konusu ihale konusu işlerde düzenlenen sözleşmelere ait damga vergisinin
iade edilmeyeceği hususuna açıklık getirilmektedir.”
Sözkonusu madde hükmü uyarınca , 9 Ağustos 2016 tarihinden itibaren,
Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya
Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin
iptal edilmesi hâlinde, iptal edilen ihale kararına ilişkin damga vergileri ilgililerine iade edilecek iken aynı ihale konusu işlerle ilgili olarak sözleşme
düzenlenmiş olması halinde bu sözleşmelere ait damga vergisi ilgililerine
iade edilmeyecektir. Yapılan düzenleme, iptal edilen sözleşmelerin damga
vergisinin iadesini kapsamamaktadır.
Damga vergisinde vergiyi doğuran olayın kağıtların düzenlenerek hukuken
tekemmül etmiş olması ve imzalanmak suretiyle hukuken tekemmül eden ve
verginin konusuna giren bir kağıdın hükmünden, istifade edilmemiş olmasının
veya kısmen istifade edilmiş olmasının, o kağıdın bir hususu ispat ve belli
edebilecek belge olma vasfını ortadan kaldırmayacağı gibi kağıt tekemmül ettikten sonra, kağıda konu muamelelerin feshedilmiş olmasının vergilendirmeyi
etkilemeyeceği, o kağıdın bir hususu ispat veya belli edebilecek belge olma
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vasfını ortadan kaldırmayacağı, kağıtların sonradan hükmünden yararlanılmaması halinde bu kağıtlar için ödenmiş bulunan verginin iade edileceğine dair
Kanunda bir hüküm bulunmadığı, ihalenin feshi ve sözleşmenin iptali nedeniyle söz konusu sözleşmeye ilişkin olarak tahsil edilen damga vergisinin iade
edilmesinin halen yürürlükte olan düzenlemeler doğrultusunda kanunen mümkün olmadığı sonucu çıkmaktadır.
Sözleşme akabinde Mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi % 0 9,48 oranında damga vergisine tabi iken ihale iptal edildiğinden böyle bir teslim
olamayacağından bu konuda damga vergisi de doğmayacaktir.
IV- SONUÇ
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun (1) sayılı tablosunun “II. Kararlar
ve Mazbatalar” başlıklı 2. Fıkrası uyarınca “İhale Kanunlarına tabi olan veya
olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale
kararları binde 5,69 oranında” damga vergisine tabi olmaktadır. 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu
İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet
eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.
Damga Vergisi Kanunu’na bağlı (1) Sayılı Tablonun “I Akitlerle İlgili
Kağıtlar” başlığını taşıyan “Belli Parayı İhtiva Eden Mukavelenameler, Taahhütnameler ve Temliknameler” bölümüne göre ihale sözleşmeleri binde 9,48
oranında damga vergisine tabidir. İhale sürecinin sonunda düzenlenen bir sözleşmede, binde 9.48 sözleşme damga vergisinin düzenlenen sözleşme nüshası
ile bağlantılı şekilde alınması gerekmektedir. Söz konusu kağıtların noterliklerde düzenlenmesi halinde, bu kağıtlara ait damga vergilerinin 1512 sayılı
Noterlik Kanunu çerçevesinde noterler tarafından makbuz karşılığı tahsil ve
beyan edilecektir. Damga vergisi hesaplamasında Noterde kalan nüsha “Damga Vergisinde İstisna Edilen Kağıtlar” başlıklı Damga Vergisi Kanununa ekli
(2) sayılı Tablonun I/C-11 ayrımı uyarınca istisna olduğunda nüsha hesabında
noterde kalan nüsha dikkate alınmayacaktır.
Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak; ödemenin (avans olarak yapılanlar dahil) hak sahibine nakit olarak
yapılmasını temin eden, ödemelerin kişiler adına açılmış veya açılacak he-
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saplara nakledilmesi veya emir ve havalelerine yapılması halinde bu şekilde tediyeyi temin eden kağıtların, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a
fıkrası uyarınca binde 9,48 damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Yukarda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere,
- Resmi daireler ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar tarafından alınan
ihale kararları %0 5,69
- Sözleşmeler % 0 9,48
Mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi % 0 9,48
Toplam % 0 24,65 damga vergisi yükü taşımaktadır.
Sözleşmede fiyat farkı ödeneceği şeklinde bir hüküm olması durumunda veginin doğduğu yani sözleşmenin imzalandığı tarihte fiyat farkı hesabı
mümkün olmadığından damga vergisinin matrahını sözleşmede yer alan
ihale bedeli oluşturmaktadır.
Fiyat farkı uygulamasına gidilmesi nedeniyle ek sözleşme, düzenlenmemesi veya bu kağıtların yerine kaim olmak üzere ilgili makamdan
“olur” alınmadığı ya da daha önce düzenlenen sözleşmeye bu hususa
ilişkin sonradan herhangi bir şerh konulmadığı takdirde de damga vergisi
aranılmayacaktır.
Bununla birlikte fiyat farklarının müteahhitlere ödenmesi resmi daire
tarafından makbuzla gerçekleştirileceğinden ödeme tutarı üzerinden 488
sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/a bendi uyarınca binde 9,48
oranında damga vergisine tabi tutulması gerekeceği tabiidir.
6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 28. maddesi ile,Damga Vergisi
Kanunu’na ekli (1) sayılı Tablonun “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına 9 Ağustos 2016 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmek üzere eklenen parantez içi hüküm uyarınca Kamu İhale
Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi
hâlinde, iptal edilen ihale kararına ilişkin damga vergileri ilgililerine iade
edilecek iken aynı ihale konusu işlerle ilgili olarak sözleşme düzenlenmiş
olması halinde bu sözleşmelere ait damga vergisi ilgililerine iade edilmeyecektir. Yapılan düzenleme, iptal edilen sözleşmelerin damga vergisinin
iadesini kapsamamaktadır.
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ANONİM ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDE
BULUNAN TÜZEL KİŞİLERİN HUZUR HAKKI ELDE
ETMELERİ
*
Ufuk ÜNLÜ19

ÖZ
Mülga Ticaret Kanunu’ndan farklı olarak 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu ile anonim şirketlerin yönetim kurullarında tüzel kişilerin bizzat
yönetim kurulu üyesi olabilme imkânı hüküm altına alınmıştır. Yanısıra,
bahse konu Kanun ile yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenebilmesi imkânı tanınmıştır. Bu kapsamda, ödenecek huzur hakkı tutarının esas
sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmesi gerekir. Tüzel kişilere
huzur hakkı ödenmesi halinde bu tutarların, kurum kazancına dâhil edilip
edilmeyeceği yahut katma değer vergisine tabi olup olmayacağının mevcut
yasalar kapsamında belirlenmesi ve buna ait işlemlerin nasıl yerine getirileceğinin bilinmesi gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Anonim Şirket, Yönetim Kurulu, Tüzel Kişi, Huzur Hakkı.
1. GİRİŞ
Mülga ticaret kanunu ile kıyaslandığında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin gerek sayıları gerekse nitelikleri
açısından birçok yeniliği beraberinde getirmiştir. Yönetim kurullarının etkin,
verimli ve hukuka uygun olarak çalışabilmesi 6102 sayılı Kanun ile belirlenen
kuralların uyulmasına bağlıdır. Bu nedenle yazımızda anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişiler seçildiğinde, tüzel kişi yönetim kurulu üyesi
sıfatıyla elde edilecek huzur hakkının şirket tüzel kişiliği veya şirket temsilcisine ödenmesi halinde bu durumun, kurumlar vergisine, gelir vergisine ve katma
değer vergisine tabi olup olmadığı hususu üzerinde durulacaktır.
2. ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
Öncelikle anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin ayrıca, pay sahibi
olmalarına ilişkin mülga Kanunda öngörülmüş bulunan (gereksiz) zorunlu*19 Başbakanlık Müfettişi

Makale Geliş Tarihi:
24.01.2017
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 03.03.2017

MART - NİSAN 2017

113

MALİ

ÇÖZÜM

luk kaldırılmıştır. Böylece hem az ortaklı anonim şirketlerde çok üyeli yönetim kurulu oluşturulmasına olanak tanınmış, hem de yapay hile-i şer’iye
olan çözümlere başvurulmadan, uzman ve profesyonel yönetim kurullarının kurulabilmesinin yolu açılmıştır.
Nihayet, anonim şirketlerde on-line olarak yönetim kurulu toplantısı
yapılmasına olanak sağlanmıştır. Buna karşılık, pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketler için, kurumsal yönetim ilkelerinin bir gereği
olarak uygulanmaya başlayan tarafsız/bağımsız üye uygulamasına ilişkin
herhangi bir düzenlemeye Kanunda yer verilmemiştir. Çünkü, bu sistem
kapalı anonim şirketler için önerilmemiş, bu şirketler yönünden bir ihtiyaç
da gösterilmemiştir. Diğer taraftan Sermaye Piyasası Kurulu halka açık
şirketler için bu uygulamayı ülkemizde başlatmıştır.
Öte yandan anonim şirketlerde kural olarak, bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel
kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur;
ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen
açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp
oy kullanabilir. Burada tüzel kişilerin yönetim kurulu üyesi olabilmelerine olanak tanınmış ve tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi olarak sorumlu
tutulmasının yolu açılarak şirkete, pay sahiplerine ve alacaklılara güvence verilmiştir. Düzenleme sorumluluk hukukunun ana gelişme ekseni ile
çakışmaktadır. Dev yapılı, çok uluslu şirketlerin; temsilcilerinin arkasına
gizlenmelerine hukukun seyirci kalması sadece adaletsizliği artırmakla
kalmamakta aynı zamanda hukuka güveni de sarsmakta, hukukî gerçeğe
göz kapama anlamına gelmekte ve kanun koyucuyu da hukuk kuralının
nesnelliği yönünden müşkül durumda bırakmaktadır. Bu uygulama ile çağdaş, hakça bir sorumluluk sistemi kabul edilerek, tüzel kişinin temsilcisinin üye seçilmesi ile üyenin (temsilcinin) tüzel kişi ile arasındaki bağın
kesildiği ve tüzel kişinin, temsilcisinin eylem ve kararlarından sorumlu
tutulamayacağı şeklindeki yapay teori reddedilmiştir. Artık, tüzel kişilerin
temsilcilerinden oluşan zayıf malvarlıklı üyelerin sorumluluğu ile hukukî
gerçeklere göz yumulmayacaktır.
Tüzel kişi yönetim kuruluna bizzat gelemeyeceği için toplantıya katılacak olan gerçek kişi onun tarafından belirlenir ve onun adına tescil ve
ilân olunur. Toplantılara anılan gerçek kişi katılıp oy kullanır. Kullanılan
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oy tüzel kişinindir. Tescil, tüzel kişinin üyeliğini söz konusu gerçek kişinin
kişiliğinde somutlaştırıp belirgin konuma getirmekte ve bu yönden kurucu bir etkiye sahip bulunmaktadır. İlan ise bunu üçüncü kişilere bildirir.
Ayrıca tescil ve ilân keyfiyeti şirketin web sitesinde de yayımlanır. Belirleme, tüzel kişinin kurula her toplantıda farklı kişileri yollayarak kurulun
çalışmasını ve istikrarını bozmasına engel olmak amacına yöneliktir. Tüzel
kişi adına tescil ve ilân edilecek kişi, tüzel kişi tarafından belirlenir, yoksa
genel kurul tarafından seçilmez; esas sözleşmeye bu yolda hüküm konulamaz. Çünkü, seçimle tüzel kişi yönetim kuruluna üye olmuştur. Tüzel
kişi, kendi adına toplantılara katılacak kişiyi değiştirmek istiyorsa şirkete
başvurarak yeni kişiyi tescil ve ilân ettirmelidir. Gerçek kişiyi belirlemek
ve değiştirmek hakkı sadece tüzel kişiye aittir. Ancak şirketin, haklı sebeplerin varlığında tüzel kişiden değiştirme talebinde bulunmaya hakkı vardır.
Bu düzenleme ile yıllardır hukukumuza hâkim olan bir tüzel kişinin
yönetim kurulunda birden çok temsilciye sahip ve birden çok oyu haiz
olmasına ilişkin teoriye ve dogmatiğe aykırı, menfaatler dengesini bozan
uygulama da son bulacaktır. Çünkü her üye gibi tüzel kişi de yönetim kurulunda bir oy hakkına sahip olacaktır.
Diğer bir nitelik olarak, yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. 6102 sayılı
Kanunun yürürlüğe girdiği ilk dönemde getirilen yüksek öğrenim görmüş
olma şartı ise kaldırılmıştır.
Ayrıca yönetim kurullarında üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de
engeldir. Bu kural, mahkeme kararlarında ve öğretide kabul görmüş bir
husustur.
Son olarak, Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel
kişilerinin pay sahibi olduğu şirketlerde, sayılan tüzel kişiler veya bunların gerçek kişi temsilcileri yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim kurulu
üye sayısı ikiden fazla olan şirketlerde üyelerin tamamının aynı kamu tüzel
kişisinin temsilcisi olmaması şartıyla kamu tüzel kişisini temsilen birden
fazla gerçek kişi yönetim kuruluna seçilebilir.
3. HUZUR HAKKI
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “yönetim kurulu üyelerinin mali
hakları” başlıklı 394’üncü maddesinde “Yönetim kurulu üyelerine, tutarı
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esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir” denilmek
suretiyle huzur hakkı konusuna yer verilmiştir. Esasen huzur hakkı, yönetimde söz sahibi kişilerin aldıkları sorumlulukların karşılığı olarak bu kişilere ödenen maddi bir gelirdir, haktır. Anonim şirketlerde yönetim kurulu
üyelerine ve limited şirketler için müdür sıfatına sahip ortaklar ve müdür
olmayan ortaklara huzur hakkı ödemesi yapılabilmektedir.
Huzur hakkı ödemesi yapılabilmesi için bu durumun ve huzur hakkı
olarak ödenecek miktarın esas sözleşmede belirtilmesi yahut buna ilişkin
bir kararın genel kurulda alınması gerekmektedir.
Bu kapsamda yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişilerin aldıkları huzur
hakkı miktarının vergi kanunları karşısındaki durumu, altta yer alan başlıkta ele alınmıştır.
4. TÜZEL KİŞİLERİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLARAK
ALDIKLARI HUZUR HAKKI
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında, kurum kazancının gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluştuğu hükmüne yer verilmiş olup; 6 ncı maddesinde de, kurumlar vergisinin, mükellefin bir hesap dönemi içinde elde ettiği safi kurum
kazancı üzerinden hesaplanacağı, bu kazancın tespitinde de Gelir Vergisi
Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme
bağlanmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, “Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı
içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.” hükmüne yer verilmiş
olup, 2 nci maddesinde de gelire giren kazanç ve iratlar yedi bent halinde
sayılmıştır.
Aynı Kanunun “Ücretin tarifi” başlıklı 61 inci maddesinde; ücretin, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı
verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler
olduğu; ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti
niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edil116
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miş bulunmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceği hükmüne yer verilmiş
olup, 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde ise hizmet
erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104 üncü maddelere göre
tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 359 uncu maddesinin birinci fıkrasında, anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulunun bulunacağı; ikinci fıkrasında, bir tüzel kişinin yönetim kuruluna üye seçildiği
takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişinin de tescil ve ilan olunacağı; ayrıca, tescil ve
ilanın yapılmış olduğunun, şirketin internet sitesinde hemen açıklanacağı;
tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişinin toplantılara katılıp oy kullanabileceği hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanunun 394 üncü maddesinde ise yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla
huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebileceği hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;
1/1 inci maddesinde; ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’nin konusunu oluşturduğu,
4/1 maddesinde; hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin; bir şeyi yapmak, işlemek,
meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek,
hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek
gibi, şekillerde gerçekleşebileceği,
20/1 inci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,
Hükümlerine yer verilmiştir.
Diğer taraftan, KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararnamesi ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde
yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

MART - NİSAN 2017

117

MALİ

ÇÖZÜM

5. Sonuç
Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle
veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret,
ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir. Dolayısıyla tüzel kişi olan
yönetim kurulu üyesinin de huzur hakkı ve benzeri ücretleri alma hakkı
bulunmaktadır.
Huzur hakkı bedelleri şirketlerin geliri sayılacağından, bu bedellerin
kurum kazancınıza dâhil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca,
yönetim kurulu üyeliği dolayısıyla alınan huzur hakkı bedellerinden, şirketleri söz konusu yönetim kurullarında temsil eden personele yapılacak
ödemeler ücret olarak kabul edileceğinden, bu ödemeler üzerinden şirketler tarafından Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmekle
birlikte söz konusu ücretin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Bununla beraber, söz konusu bedeller
firmaların yönetim ve idaresine yönelik hizmetin karşılığı olduğundan; bu
bedellerin, genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.
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KONUT KAPICILARININ 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NDAN
DOĞAN HAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
*
Ufuk YOLA20

1- GİRİŞ
Apartmanlarda veya sitelerde günlük ihtiyaçların karşılanması, kaloriferleri yakmak, güvenliği sağlamak gibi işlerin görülebilmesi için kapıcılar
istihdam edilmektedir. Yıllar içerisinde özellikle çok katlı binaların hızla
artmasıyla birlikte kapıcı istihdamında da ciddi artışlar olmuştur. Çalışma
koşulları açısından konut kapıcıları, 1475 sayılı Yasada olduğu gibi, 4857
sayılı İş Kanununda da ayrı düzenlemelere tabi tutulmuştur. Kanunun 110
uncu maddesinde “Konut kapıcılarının hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile
çalışma süreleri, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutları ile ilgili hususların düzenlenmesinde
uygulanacak değişik şekil ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir
ve bu kapsamda Konut Kapıcıları Yönetmeliği çıkarılmıştır. Ancak çalışma
hayatı içerisinde kapıcıların çalışma koşullarının normal işletme çalışanlarına göre bazı farklılıklar göstermesi uygulamada gerek kapıcılar gerekse de bina yönetimi açısından bir takım sorunlara neden olabilmektedir.
Özellikle görev yaptığı taşınmazda ikamet eden kapıcının özel hayatı ile
çalışma hayatının iç içe geçmesi, günlük çalışma sürelerinin, hafta tatili
ve genel tatil çalışmaları gibi hususların belirlenmesini önemli hale getirmektedir. Bu konuda Yargıya intikal eden davalar neticesinde ortaya çıkan
Yargı içtihatları bu belirsizliklerin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Biz
de bu yazımızda kapıcıların İş Kanunundan kaynaklanan çalışma koşulları
ile ücret ve tazminat haklarını değerlendireceğiz.
2- KONUT KAPICISI KAVRAMI VE YASAL DÜZENLEMESİ:
Kapıcılık hizmetleri nitelik olarak diğer işlere göre farklılık gösterir. Bu
nedenle 1475 sayılı Yasada olduğu gibi, 4857 sayılı İş Kanununda da konut kapıcıları hakkında ayrı düzenlemeler getirilmiştir. Kanunun 110 uncu
maddesinde (1); “Konut kapıcılarının hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile
*20 İş Müfettişi
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çalışma süreleri, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık
ücretli izin hakları ve kapıcı konutları ile ilgili hususların düzenlenmesinde
uygulanacak değişik şekil ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu düzenlemeye istinaden Konut Kapıcıları Yönetmeliği düzenlenerek yürürlüğe girmiştir.(2)
Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde bazı tanımlamalara yer verilmiştir.
Buna göre;
Konut Kapıcısı : Anataşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde
oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri
gören kişiyi,
İşveren: Konutun maliki veya ortaklarını,
Yönetici: İşveren vekili olarak hareket eden kişiyi,
İşyeri: Kapıcının çalıştığı konut ile bağımsız bölüm, ortak yerler, eklenti ve tesislerin tümünü, ifade etmektedir.
Yönetici, Kat Mülkiyeti Kanununa göre seçilmektedir ve kapıcıyı işe alma
konusunda yetkili kılınmıştır. Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinde konutun maliki ya da kat malikleri adına işveren vekili olarak hareket etmektedir.
3- KONUT KAPICILARININ ÇALIŞMA KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:
Kapıcılık hizmetinin görülmesi için her şeyden önce geçerli bir iş sözleşmesinin yapılması gerekmektedir. İş sözleşmelerinde, sözleşmesinin
türü ve çalışma biçimi ile işveren ve işyeri adı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri,
ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel
hükümler ile sözleşmenin düzenleme tarihinin bulunması ve taraflarca imzalanmış olması gerekir.
a-) Çalışma Süresi ve Ara Dinlenmesi:
Yönetmeliğin 7 nci maddesinde; “Kapıcıların çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanununun 63 üncü maddesindeki süreyi aksatmamak
120
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koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir. Çalışma süresi,
kapıcının işte geçirdiği zamandır. Kapıcı konutu tahsis edilmiş işyerinde
çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir. Ara
dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz. Çalışma saatleri, yaz ve kış saat
uygulamaları ve iklim şartları dikkate alınarak düzenlenebilir.” düzenlemeleri bulunmaktadır. Buna göre kapıcıların çalışma süreleri genel olarak
haftalık 45 saat olup, farklı bir düzenlemeye konu olmamıştır. Ancak kapıcılarla yapılacak sözleşmelerle çalışma süresinin kısmi süreli olarak belirlenmesi de mümkündür. Kısmi süreli çalışmalar, İş Kanununa dayanılarak
çıkartılan Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde; “İşyerinde
tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına
kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır.” (3)şeklinde tanımlanmıştır.
Bu itibarla haftalık çalışmaların 30 saati aşmayacak şekilde belirlendiği
çalışmalar kısmi süreli çalışmalardır.
Konut kapıcıları açısından konu değerlendirildiğinde, Özellikle verilen hizmetin çöp toplama ve ortak alanların temizliği ile sınırlı olduğu,
apartmanın bağımsız bölüm sayısının az ve eklentiler ile ortak alanların da
yoğun bir iş hacmini gerektirmeyecek durumda bulunduğu durumlarda kapıcı ile kısmi süreli iş akdinin yapılabileceği kabul edilmelidir. Yargıtay’ın
görüşü de bu yöndedir. Nitekim, apartmanın 9 bağımsız bölümden oluşması ve kapıcının günde 3 sefer servis ve akşamları çöp alma şeklindeki
çalışmasının kısmi süreli (part-time) olduğu kabul edilmiştir. (4) Bununla
beraber kısmî süreli iş sözleşmesi yazılı olarak yapılmamış olsa bile, işyerinin özelliği ve işin niteliğine göre çalışma olgusunun kanıtlanabilmesi
mümkündür. (5)
b-) Ücret:
Konut Kapıcı Yönetmeliğinde kapıcı ücretleri için özel bir düzenlemeye yer verilmeyerek İş Kanunu hükümlerine tabi olduğu düzenlenmiştir. Dolayısıyla taraflar yasal asgari ücret düzeyinin altında kalmamak
şartıyla sözleşme serbestisi gereği ücret düzeyini karşılıklı olarak belirleyebilirler. Taşınmazda kısmi süreli (part-time) çalışan kapıcıların ücretleri, iş sözleşmelerinde aksi belirtmediği sürece çalıştıkları sürelerle orantılı
olarak ödenecektir. Bunun için tam süreli çalışan kapıcının ücreti emsal alınarak çalışılan sürelere göre ücret oranlaması yapılacaktır. Ancak bu halde
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dahi ücret düzeyi, çalışılan sürelere karşılık gelecek oranlanmış yasal asgari ücret düzeyinin altında kalmaması gerekir. Öte yandan Yönetmelik hükümlerinde, kapıcının yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günleri gibi
görevinden ayrıldığı zamanlarda yerine ‘Geçici Kapıcı’ çalıştırılabileceği
kabul edilmiş ve geçici kapıcıya ödenecek ücretin de yine asgari ücretin
altında olamayacağı kabul edilmiştir.
Diğer bir husus, kapıcı ücretleri Gelir Vergisi Kanunu›nun 23/6. maddesi gereği istisna kapsamında tutulan ücretler arasında sayıldığından üzerinden tevkifat yapılma yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle kapıcıların aylık
ücretlerle birlikte medeni durum ve çocuk sayısına bağlı olarak ödenen
asgari geçim indiriminden (AGİ) yararlanma imkanı bulunmamaktadır.
Son olarak, her ne kadar kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değilse de, verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemeyeceği Konut Kapıcıları Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.
Ancak uygulamada kapıcılara sağlanan konutun kira bedelinin kapıcının
ücretine sayıldığı görülmektedir. Yüksek yargı konu ile ilgili uyuşmazlıklarda; bu uygulamanın geçerli olmadığını, kapıcının kira ödemeksizin
oturması ve karşılığında kapıcılık hizmetlerini görmesi şeklinde bir iş
sözleşmesi yapıldığında, işverenin ücret ödeme yükümlülüğünün ortadan
kalkmayacağını, kapıcı ile kira kontratı yapılmasının da bu sonucu değiştirmeyeceğini kabul etmektedir. (6)
c-) Fazla Çalışma:
4857 sayılı İş Kanunu’nun 41 inci maddesinde fazla çalışma konusu ve
ücretlerinin nasıl belirlenmesi gerektiği düzenlenmiştir. Buna göre; ülkenin
genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle
fazla çalışma yapılabileceği ve fazla çalışmanın, haftalık kırkbeş saati aşan
çalışmalar olduğu belirtilmiştir. Yapılan fazla çalışmalar karşılığında, her
bir saat fazla çalışma için verilecek ücretin normal çalışma ücretinin saat
başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödeneceği ifade
edilmiştir. Kapıcı olarak çalışan işçiler için de genel olarak haftalık çalışma
süresinin 45 saat olarak belirlendiği durumlar da bu sürelerin aşılması ile
fazla çalışma gündeme gelecektir. Uygulamada çalışma süreleri konusunda taraflar arasında uyuşmazlıklar olduğu, özellikle hizmet verdiği binada
ikamet eden kapıcının, iş hayatıyla sosyal hayatının iç içe girmesi nedeniy122
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le uzun mesai saatlerinin tamamını çalışarak geçirdiği, başka bir anlatımla
uyuma saatleri dışında kalan tüm vaktini binada çalışarak geçirdiği gibi bir
kabul ile hareket ettiği görülmektedir. (7) Ancak Yargı kararları, kapıcılık
hizmetlerinin aralı işler olarak adlandırılan ve vazifelerinin aslında aralıksız sürmeyip, vakit vakit ifa edilmesi icap eden işlerden olduğu, işlerin
yapıldığı vakitler arasında kalan boş zamanları kapıcının dilediği gibi kullanma imkanı olduğundan, bu zamanların günlük çalışma süresine dahil
edilmesinin mümkün olmadığı yönündedir. (8) Öte yandan fazla çalışma
sürelerinin tespiti açısından Yargı kararlarında öne çıkan bir başka husus
da; kapıcının hizmet verdiği taşınmazın niteliği, daire sayısı, bahçesinin
büyüklüğü, kış aylarında bahçesinde çalışma gerekip gerekmediği, işçinin
günde kaç kez servis yaptığı gibi konuların araştırılarak sonuca gidilmesidir. Özellikle ısınmasında kömür kullanılan taşınmazlar için kış aylarına
özgü olarak fazla çalışma yapıldığı kabul edilmektedir. (9)
d-) Yıllık Ücretli İzinler:
Kapıcıların yıllık ücretli izinleri konusunda Konut Kapıcı Yönetmeliğinde özel bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu kapsamda yıllık izinler
İş Kanununda düzenlenen genel hükümlere göre kullanılacaktır. Buna
göre kapıcının yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için görev yaptığı taşınmazda en az 1 yıl çalışmış olması şarttır. İzin süreleri, kıdemi 1-5 yıl
arası olanlar için 14 günden, 5-15 yıl arası olanlar için 20 günden, 15 yıl
ve daha fazla olanlar için 26 günden az olmamak kaydıyla kullanılabilir.
Kapıcının yaşı 50 ve daha yukarı ise izin süresi 20 günden az olamaz. İş
Kanununda yapılan son değişiklikler ile birlikte, yıllık izinlerin bir kısmı
10 günden az olmamak kaydıyla en çok 3 parçaya bölünebileceği kuralı
yürürlükten kalkmıştır. Buna göre kapıcı yıllık izninin bir kısmını yine en
az 10 gün olarak, kalan izin sürelerini ise dilediği şekilde parça parça kullanabilecektir.
e-) Hafta Tatili ve Genel Tatil Günü Çalışmaları:
Kapıcılar için gerek hafta tatili gerekse de genel tatil günü çalışmaları
için yine özel bir düzenleme yapılmamıştır. Buna göre; haftanın 6 günü
çalışan kapıcının bir gün kesintisiz 24 saat dinlenme hakkı bulunmaktadır. Hafta tatili günü, haftanın herhangi bir günü olarak tayin edilebilir.
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Bunu belirleme yetkisi işveren vekili sıfatıyla apartman yöneticisine aittir.
Hafta tatili gününde de çalıştırılan kapıcının başka bir gün dinlendirilmesi
gerekmektedir. Buna rağmen hafta tatilinde de çalıştırılan kapıcıya çalışmadan hak edeceği 1 günlük ücretinin yanında, ilave 1,5 günlük ücretinin
de ödenmesi gerekmektedir. Bu haliyle işçi hafta tatilinde çalışması karşılığında toplamda 2,5 günlük ücrete hak kazanır. Nitekim Yargı kararları
da bu yöndedir. (10) Yine hafta tatili günleri ile ilgili özellik arz edecek
bir başka husus, kapıcının hafta tatili gününde sadece çöpleri toplaması
ya da market alışverişi yapması gibi 1, 2 saati aşmayan çalışmalarının durumudur. Bu halde işçiye hafta tatili ücretinin yine tam olarak ödenmesi
gerekmektedir. Çünkü hafta tatilinin kesintisiz 24 saat olarak kullanılması
kabul edilmiştir. Dolayısıyla işçi hafta tatilinde 1 saat dahi çalışmış olsa
kesintisiz 24 saat dinlenme hakkını kullanamamış olacaktır. (11)
Genel tatil günlerinde tüm işçiler gibi kapıcılarında tatil kullanma hakkı
bulunmakta ve o güne ait ücreti bir iş karşılığı olmaksızın kendisine tam
olarak ödenmek durumundadır. Bununla beraber kapıcının tatil günlerinde
çalışması karşılığında o güne ait ücreti kendisine ilave bir günlük ücreti
ile birlikte ödenmelidir. Hafta tatilinde olduğu gibi genel tatil günlerinde
de kapıcının, 1, 2 saat gibi bir süre çalışmış olması yine o güne ait ücretin
çalıştığı süre ile orantılı değil, bir günlük yevmiye tutarında tam olarak
ödenmesini gerektirir. (12)
f-) Tazminat Hakları:
Konut kapıcısı olarak çalışan işçiler İş Kanununda belirtilen şartların
oluşması ile birlikte kıdem ve ihbar tazminatı almaya hak kazanırlar. Konut kapıcılarından ihbar tazminatı almaya hak kazananlar için, İş Kanunu
17 nci maddesinde belirtilen çalışma süreleri dikkate alınarak giydirilmiş
son ücret üzerinden ihbar tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı, kapıcının
1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen şartları taşıması
durumunda taşınmaz için verdiği hizmet süreleri dikkate alınarak yine giydirilmiş son ücret üzerinden ödenir. Kapıcının hak ettiği ücret üzerinden
gelir vergisi kesintisi yapılmadığından, ödenecek ihbar ve kıdem tazminatı
üzerinden de vergi kesintisi yapılmayacaktır. Kapıcının verdiği hizmet karşılığı olarak kendisine bedelsiz tahsis edilen konut ile su, elektrik ve doğalgaz giderlerinin bina yönetimi tarafından üstlenildiği durumlar, kapıcının
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tazminata esas giydirilmiş brüt ücretin hesaplanmasında kendileri için bir
avantaj teşkil eder. Nitekim Yargıtay’ın konu ile ilgili verdiği kararlarda;
davacının kıdem ve ihbar tazminatına esas giydirilmiş ücretinin hesabında
iş sözleşmesi süresince oturduğu kapıcı dairesinden sağladığı konut, su,
elektrik gibi menfaatlerin de nazara alınması gerektiği belirtilmektedir.(13)
Tazminat hakları ile ilgili önemli bir başka husus da, kapıcının hizmet verdiği taşınmazda ikamet eden kat maliklerinin değişmiş olması durumunda
tazminat borcundan kimlerin sorumlu olacağı konusudur. Yargıtay Hukuk
Genel Kurulunun konu ile ilgili verdiği örnek bir kararda, Kat Mülkiyeti
Kanununun 20. maddesi hükmüne göre, kat maliklerinden her biri kapıcı
giderlerinden, ( ücret, sigorta primi, kıdem tazminatı vs.) yönetim planında
veya kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda başka türlü bir hüküm
bulunmadıkça diğer kat malikleri ile birlikte eşit olarak sorumlu olduğu,
bu sorumluluğun, borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan
kişiye ait olduğu ve kıdem tazminatına esas alınan sürenin bir bölümünün
önceki malik dönemine ait olmasının borcun doğduğu tarihte malik olan
davalıyı bu sorumluluktan kurtarmayacağı, ancak halihazırdaki malikin
ödediği kıdem tazminatının kendisinden önceki malik dönemine isabet
eden miktarı için rücu hakkını kullanabileceği belirtilmiştir. (14)
4- SONUÇ:
Kapıcılık mesleği çalışma koşulları itibari ile diğer işlere göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bu farklılıklar, kapıcılar için İş Kanunu’nda özel bir
düzenleme yapılmasına ve beraberinde çalışma usul ve esaslarını gösteren
Yönetmelik çıkarılmasına etken teşkil etmiştir. Ancak bu durumda dahi kapıcıların çalışma esasları, ücretleri ve tazminat haklarının belirlenmesi gibi
hususlarda İş Kanunu ve ikincil mevzuatında düzenlenen esaslar genele şamil olup, taraflar arasında uygulamadan kaynaklanan uyuşmazlıklara doğrudan bir çözüm sunmamaktadır. Bu durumda Yargıya intikal eden davalar
neticesinde şekillenen içtihatlar ile sonuca gitmek gerekmektedir. Makalemizde konut kapıcılarının haklarına yönelik yapılan değerlendirmelerde
ise Yargıtay’ın kabul ettiği esasların benzer nitelikte olduğu ve kararlarının
istikrarlı bir uygulama hali aldığı anlaşılmaktadır.

MART - NİSAN 2017

125

MALİ

ÇÖZÜM

KAYNAKÇA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (03.03.2004) Konut Kapıcı Yönetmeliği. Ankara: Resmi Gazete (25391 sayılı)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (06.04.2004) Çalışma Süreleri
Yönetmeliği. Ankara: Resmi Gazete (25425 sayılı)
T.C. Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı iş kanunu. Ankara: Resmi Gazete (25134 sayılı)
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (15.12.2015). E. 2014/23997 ve
K.2015/34572 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 22. Hukuk Dairesi.
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (15.12.2015). E. 2014/23997 ve
K.2015/34572 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 22. Hukuk Dairesi.
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (18.02.2016). E. 2014/32318 ve
K.2016/4338 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 22. Hukuk Dairesi.
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (26.02.2013). E. 2012/14373 ve
K.2013/3770 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 22. Hukuk Dairesi.
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (29.09.2015). E. 2014/17023 ve
K.2015/25999 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 22. Hukuk Dairesi.
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (08.09.2015). E. 2014/19510 ve
K.2015/14193 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 7. Hukuk Dairesi.
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi (11.12.2013). E.2013/13744 ve K.2013/21800
sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 7. Hukuk Dairesi.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (02.06.2015). E.2014/5712 ve K. 2015/20031
sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (23.01.2014). E. 2011/51917 ve K.2014/1610
sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (3.11.2008). E.2007/30359 ve K. 2008/29735
sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (03.10.2001). E.2001/18-642 ve
K.2001/662 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

126

MART - NİSAN

MALİ

ÇÖZÜM

MARKA TESCİL BAŞVURUSUNA İLİŞKİN İŞLEMLER
Enes ÖZ*21
ÖZ
10.01.2017 tarihli, 29944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük
kazanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu122 ile birlikte marka hukukuna ilişkin düzenlemelerin temelini oluşturan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni durumda markalara ilişkin yapılacak tescil
başvuruları, tescil süreçleri, tescil sonrası işlemlerle ilgili uygulamaya dönük
düzenlemeler ve marka hakkının ihlali halinde uygulanacak hukuki ve cezai
yaptırımlar Kanunda yerini bulmuştur. Markayı bir teşebbüsün mallarının ve
hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dâhil olmak üzere sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü
işaret olarak tanımlayabiliriz. Zorunlu olmamakla birlikte markaların tescil ettirilmesi, marka üzerindeki hakları ispatlaması ve sahibine daha geniş bir koruma sağlaması nedeniyle tavsiye edilmektedir. Tescili marka, sahibine markayı
tek başına kullanma hakkı (tekel hakkı) ve izinsiz kullanılmasını engelleme
yetkisi vermekte, böylece bir işletmenin, markanın tescilli olduğu aynı veya
benzer mal ve hizmetlerle ilgili olarak markanın itibarını kullanarak haksız
yarar sağlaması yahut tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek
nitelikteki bir işareti izinsiz kullanması önlenebilmektedir. Ayrıca tescilli markaların başkasına devredilebilmesi, miras yoluyla intikal edebilmesi, lisansa
konu olabilmesi, rehin verilebilmesi ve teminat olarak gösterilebilmesi de yasal
olarak mümkün bulunmaktadır. Çalışmamızda sırasıyla marka ön araştırması,
marka tescil başvurusunda bulunabilecek kişiler, başvuru şartları, sınıflandırma, bölünme, rüçhan hakkı, başvurunun incelenmesi ve yayımlanması, üçüncü
kişilerin görüşleri ve itirazlarla ilgili bilgi verildikten sonra bu süreçlerin son
aşaması olan markanın tescilinden bahsedilecektir.
1. MARKA ÖN ARAŞTIRMASI
Marka tescil başvurusu öncesi, tescili istenen ibarelerin başkası adına tescile ya da başvuruya konu olup olmadığına ilişkin ön araştırma yapılması müm*21 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişi
122 Çalışmamızın bundan sonraki kısımlarında Kanun olarak anılacaktır.

Makale Geliş Tarihi:
02.03.2017
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 03.03.2017
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kündür. Özellikle tescil başvurusu yapılacak işaretin aynı veya aynı türdeki
mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil
başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerden223 olup olmadığının araştırılması, başvurunun bu gerekçeye dayanarak
ret ile sonuçlanmaması bakımından önemlidir. Başvuru öncesinde benzerlik
araştırması http://online.tpe.gov.tr/trademark-search/pub/trademark_search?lang=tr324 adresinden ücretsiz olarak yapılabilmektedir.
2. MARKA TESCİL BAŞVURUSUNDA BULUNABİLECEK KİŞİLER
Kanun’da açıkça kimlerin marka tescil başvurusunda bulunabilecekleri
düzenlenmemiştir. Bununla birlikte Mülga 556 sayılı KHK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesinde gerçek kişiler, tüzel kişiler veya bunların vekillerinin marka tescil başvurusunda bulunabilecekleri belirtilmektedir.
Kanun’un 3. maddesinde ise marka korumasından kimlerin yararlanabileceği
düzenlenmiştir. Korumadan yararlanacak kişilerin, doğal olarak marka tescil
başvurusunda da bulunabileceklerini söyleyebiliriz. Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan
veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, Paris Sözleşmesi425 veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler ile karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan
devletlerin uyruğundaki kişiler, marka tescil başvurusunda bulunabilecektir.

3. BAŞVURU ŞARTLARI, SINIFLANDIRMA VE BÖLÜNME
Kanun’un 11. maddesinin yedinci fıkrasında; başvuru, sınıflandırma
ve bölünmeye ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir. Yönetmelik henüz yayımlanmadığından şimdilik Kanunda yer
verilen hükümlere bakmamız yeterli olacaktır. Konuyu düzenleyen 11.
maddeye göre bir marka başvurusu; başvuru sahibinin kimliğine ilişkin
bilgileri içeren başvuru formunu, marka örneğini, başvuruya konu mal
veya hizmetlerin listesini, başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi,
başvuru ortak marka veya garanti markası için yapılmışsa 32. madde kap223 Bu durum Kanun’un 5. maddesinde mutlak tescil engelleri arasında sayılmaktadır.
324 Erişim tarihi: 27.02.2017
425 8/8/1975 tarihli ve 7/10464 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Sınai Mülkiyetin Himayesine
Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 20/3/1883 tarihli Sözleşmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından usulüne göre yürürlüğe konulmuş bu Sözleşme ile ilgili değişiklikleri ifade eder.

128

MART - NİSAN

MALİ

ÇÖZÜM

samında düzenlenmiş teknik şartnameyi, rüçhan hakkı talebi varsa rüçhan
hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi, marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmışsa bunların Latin alfabesindeki
karşılığını kapsamaktadır.
Aynı maddede sınıflandırmayla ilgili olarak ise başvuruya konu mal
veya hizmetlerin Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşmasına göre sınıflandırılacağı,
Türk Patent ve Marka Kurumunun526 başvuruda yer alan mal veya hizmetlerin ait olduğu sınıflarda ve sınıf numaraları üzerinde gerekli düzeltmeleri
yapabileceği, mal veya hizmetlerin aynı sınıflarda yer almalarının benzer
olduklarına, farklı sınıflarda yer almalarının ise benzer olmadıklarına karine teşkil etmeyeceği ifade edilmektedir.
Bölünme konusunda ise marka başvurusunun, başvuru sahibinin talebi üzerine, tescil edilene kadar, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetler bakımından iki ya da daha fazla başvuruya bölünebileceği ifade edilmektedir. Son olarak belirtmek gerekirse marka başvurusunda yer alan içerikte, marka örneğinde
veya mal ya da hizmet listesinde değişiklikleri kapsamayan imla hataları ve
açık maddi hatalar başvuru sahibinin talebi üzerine düzeltilebilmektedir.
4. BAŞVURUNUN RÜÇHAN HAKKI AÇISINDAN İNCELENMESİ
Marka sahibinin, marka tescil başvurusunda bulunduğu ülkeden farklı
ülkelerde de markasını tescil ettirmesi söz konusuysa, ilk başvuru tarihinden veya markasını ilk defa sergilerde kullandığı tarihten itibaren belirli
bir süre içinde başvurması halinde rüçhan hakkından (öncelik hakkı) yararlanma imkânı bulunmaktadır. Rüçhan hakkı Paris Sözleşmesi veya Dünya
Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerden birinin uyruğunda
olan ya da bu devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte bunlardan birinde yerleşim yeri veya işler durumda ticari müessesesi bulunan
gerçek ya da tüzel kişiler veya bunların haleflerine tanınmıştır(Kanun md.
12/1). Bu kişiler Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş
Anlaşmasına taraf devletlerin herhangi birinde yetkili mercilere markanın
tescili için usulüne uygun olarak yapılan başvuru tarihinden itibaren altı
aylık süre içinde, aynı marka ve aynı mal veya hizmetler için Türkiye’de
başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanırlar. Bu süre içinde
526 Çalışmamızın bundan sonraki kısımlarında Kurum olarak anılacaktır.
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kullanılmayan rüçhan hakları düşer. Rüçhan hakkından yararlanılabilmesi
için ilk başvuru yapılan devletin yetkili makamından rüçhan hakkı belgesi
alınması şart bulunmaktadır.
Başvuru sahibi, yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvuruyla birlikte talep ücretini ödeyerek belirtir. Başvuru sahibi, rüçhan hakkı belgesini başvuru
tarihinden itibaren üç ay içinde vermediği takdirde rüçhan hakkı talebi yapılmamış sayılmaktadır. Marka başvurusu için birden fazla rüçhan hakkı talep edilmesi durumunda rüçhan hakkı, geçerli olan ilk rüçhan tarihi itibarıyla başlar.
Başvuruya konu markanın kullanılacağı mal veya hizmetleri Türkiye’de açılan ulusal ya da uluslararası sergilerde ya da Paris Sözleşmesi
veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerde açılan
resmî ya da resmî olarak tanınan uluslararası sergilerde markayla birlikte
teşhir eden ve markanın tasdikli örneğini ibraz eden gerçek veya tüzel kişiler de, teşhir tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye’de aynı markanın
tescili için başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanabilmektedir(Kanun md. 12/3).
Başvuruda belirtilen markanın kullanılacağı mal veya hizmetler, sergide görünür şekilde, resmî açılış tarihinden önce markayla birlikte teşhir
edilmişse rüçhan hakkı süresi, malların sergiye konulduğu veya hizmetin
teşhir edildiği tarihten itibaren başlamakta, herhangi bir sergide teşhir edilmiş mal veya hizmetler bakımından birden çok başvuru yapılmışsa, bu mal
veya hizmetleri ilk teşhir eden kişi, aynı zamanda teşhir edilmesi hâlinde
ise ilk başvuruda bulunan kişi rüçhan hakkından yararlanmaktadır.
Rüçhan hakkına dayanılarak başvuru yapıldığı takdirde ise rüçhan hakkının doğduğu tarihten sonra üçüncü kişiler tarafından yapılan ve rüçhan
hakkına konu olan marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer
olan ve aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetleri kapsayan başvurular
reddedilecektir(Kanun md. 12/6).
5. BAŞVURUNUN ŞEKLÎ AÇIDAN İNCELENMESİ
6
Kurum, başvurunun 3. ve 11. maddelere27
uygunluğunu şeklî bakımdan
inceler. 3. maddede korumadan yararlanacak kişilerin kapsamına girmeyen
gerçek veya tüzel kişilerin başvurusu reddedilir. Şeklî eksiklik bulunmadığına karar verilmesi hâlinde başvuru, başvurunun alındığı tarih, saat ve dakika
627 Kanun’un 3. maddesinde dört bent halinde korumadan yararlanacak kimseler sayılmaktadır. 11.
maddesinde ise başvuru şartları, sınıflandırma ve bölünmeye ilişkin hükümlere yer verilmektedir.
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itibarıyla kesinleşir. Şeklî eksiklik bulunması hâlinde başvuru sahibine eksikliği gidermesi için iki ay süre verilir. Marka başvurusunda, başvuru sahibinin
kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formuna, marka örneğine, başvuruya
konu mal veya hizmetlerin listesine ve başvuru ücretinin ödendiğini gösterir
bilgiye yer verilmemesi halinde başvuru tarihi, eksikliğin giderildiği tarih, saat
ve dakika itibarıyla kesinleşir(Kanun md. 15/2).
Buna karşın ortak marka veya garanti markası için yapılan başvurularda
teknik şartnamenin sunulmamış olması, rüçhan hakkı talebi varsa rüçhan
hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir bilgiye yer verilmemesi, marka
örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılması halinde
bunların Latin alfabesindeki karşılığının belirtilmemesi şeklindeki eksiklikler başvuru tarihinin kesinleşmesini etkilemez(Kanun md. 15/2).
Süresi içinde eksiklikleri giderilmeyen başvuru işlemden kaldırılır. Ancak başvurunun birden fazla sınıfı kapsayan mal veya hizmetler için yapılmış olması ve sınıflara ilişkin ücret eksikliğinin süresinde giderilmemesi hâlinde başvuru, ödenen ücretin kapsadığı sınıf veya sınıflar açısından
incelenir. Rüçhan hakkına ilişkin eksikliklerin giderilmemesi halinde ise
rüçhan hakkı kaybedilmiş olmaktadır(Kanun md. 15/3).
6. BAŞVURUNUN MUTLAK TESCİL ENGELLERİ AÇISINDAN
İNCELENMESİ VE BAŞVURUNUN İLANI
Şeklî açıdan yapılan incelemede bir eksiklik bulunmadığına karar verilirse başvuru esastan incelemeye alınmaktadır. Esasa yönelik inceleme
Kanun’un 5. maddesinde sayılan mutlak tescil engelleri yönünden yapılacaktır. İnceleme sonucunda başvurunun, başvuru kapsamındaki mal veya
hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna
varılırsa başvuru bu mal veya hizmetler bakımından reddedilecektir(Kanun md. 16/1). Reddedilmesi halinde başvuru sahibinin karara itiraz hakkı
bulunmaktadır. Mutlak tescil engelleri açısından yapılan inceleme neticesinde herhangi bir aykırılık bulunmadığına karar verildiğinde ise başvuru
marka bülteninde ilan edilerek üçüncü kişilerin itirazlarına sunulacaktır.
Şeklen ve mutlak tescil engelleri açısından yapılan inceleme neticesinde
başvurunun aynen veya bir kısım mal ve hizmetler için ilanına karar verilebilir. İtiraz için süre ilanın resmi marka bülteninde yayınlandığı tarihten
itibaren iki ay içinde yapılmalıdır.
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7. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN GÖRÜŞLERİ VE İTİRAZLAR
Üçüncü kişilerin itiraz hakları bulunmakla birlikte Kurum nezdinde işlemlere taraf olma ehliyetleri yoktur. Kanun’un 17. maddesine göre; marka başvurusunun yayımlanmasından sonra herkes, marka başvurusunun
7
hariç diğer bentleri kapsamında
5. maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi28
tescil edilemeyeceğini belirten yazılı ve gerekçeli görüşlerini markanın
tesciline kadar Kuruma sunabilir. Anılan fıkrada mutlak tescil engelleri sayılmaktadır. Ancak bu engeller arasında sayılan (ç) bendinin, esas olarak
önceki hak sahiplerini ilgilendirmesi ve bu kişiler için de itiraz müessesesinin düzenlenmiş olması nedeniyle bu bendin üçüncü kişilerin görüşlerine konu olamayacağı madde gerekçesinde açıkça ifade edilmiştir. Kurum,
görüşleri değerlendirecek, görüşlerin yerinde olduğuna kanaat getirirse
marka başvurusunu kısmen veya tamamen reddedecektir(Kanun md. 17).
İtiraz konusu Mülga 556 sayılı KHK’nın aksine Kanun’da farklı maddelerde ele alınmıştır. Kanun’un “Yayıma İtiraz” başlığını taşıyan 18.
maddesine göre; bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun, 5. veya 6.
maddelere829 göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler
tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde yapılabilecektir. Yine aynı maddede itirazların, yazılı ve gerekçeli olarak Kuruma
yapılacağı, itiraz gerekçelerinin iki ay içinde sunulmaması hâlinde itiraz
yapılmamış sayılacağı, itirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin
ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma
sunulması gerektiği hükme bağlanmıştır.
Kanun’un 20. maddesinde “Karara İtiraz” konusu düzenlenmektedir.
Maddeye göre kurum tarafından alınan kararlardan zarar gören taraflar,
kararlara karşı Kurum nezdinde kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay
içinde yazılı ve gerekçeli olarak itiraz edebileceklerdir. İtiraz gerekçelerinin bu süre içinde sunulmaması hâlinde ise itiraz yapılmamış sayılacaktır.
Yayıma itirazda olduğu gibi karara itirazın incelenmesi için itiraz süresi
içinde ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması gerekmektedir.
728 Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde; aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya
ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği düzenlenmektedir.
829 5. maddede mutlak tescil engellerine, 6. maddede ise nispi tescil engellerine yer verilmektedir.
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8. TESCİL
Marka başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklikleri giderilmiş, mutlak
ret nedenleri açısından incelenmiş, yayımlanmış, hakkında itiraz gelmemiş
veya itiraz gelmekle birlikte yapılan itirazların tümü reddedilmiş ve eksik
belgeleri süresinde Kuruma sunularak bütün aşamaları tamamlanmış bir
başvuru tescil edilerek sicile kaydedilecek ve Bültende yayımlanacaktır.
Kanun’un 22. maddesine göre markanın tescil edilmesine ilişkin ücretin
ödenmemesi ve ödendiğine dair bilginin süresinde Kuruma sunulmaması hâlinde başvuru işlemden kaldırılacaktır. Yine anılan maddede cümle
başında bahsettiğimiz aşamalardan herhangi biri tamamlanmadan tescil
edilen markanın, tescilli marka olamayacağı, başvuru işlemlerinin, tamamlanmayan aşamadan devam ettirileceği ve bu durumun marka bülteninde
yayımlanacağı hükme bağlanmıştır. Son olarak belirtmek gerekirse, tescil
edilen markalar, Kanun’un 23. maddesi uyarınca başvuru tarihinden itibaren on yıl boyunca korunmakta, bu sürenin onar yıllık dönemler halinde
yenilenebilmesi, 23. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların sağlanması halinde mümkün bulunmaktadır.
9. SONUÇ
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 7. maddesinin birinci fıkrası
gereği bu Kanun’la sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilebilmektedir. Bununla birlikte tescilli olmayan markalar da korunabilmekte,
9
bu durumdaki koruma genel hükümlere (TMK, TTK, TBK)30
göre sağlanmaktadır. Ancak marka üzerindeki hakları ispatlaması ve sahibine geniş bir
koruma sağlaması nedeniyle markaların tescili tavsiye edilmektedir. Çalışmamızda bir markanın tescil edilebilmesi için baştan sona ne tür işlemlere konu olduğundan bahsettik. Sonuç olarak belirtmek gerekirse marka
tescili marka sahibine markayı tek başına kullanma hakkı (tekel hakkı) ve
izinsiz kullanılmasını engelleme yetkisi vermekte, böylece bir işletmenin,
markanın tescilli olduğu aynı veya benzer mal ve hizmetlerle ilgili olarak
markanın itibarını kullanmak suretiyle haksız yarar sağlaması yahut tescilli
markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki bir işareti izinsiz
930 TMK: Türk Medeni Kanunu
TTK: Türk Ticaret Kanunu
TBK: Türk Borçlar Kanunu
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kullanması önlenebilmektedir. Ayrıca tescilli markaların başkasına devredilebilmesi, miras yoluyla intikal edebilmesi, lisansa konu olabilmesi, rehin verilebilmesi ve teminat olarak gösterilebilmesi de yasal olarak marka
sahibine sağlanan önemli haklar arasında yer almaktadır.
KAYNAKÇA
Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı Gerekçesi (14.03.2016). Ankara
T.C. Yasalar (10.01.2017) 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (29944)
Türk Patent Enstitüsü.(09.04.2005) Mülga 556 sayılı KHK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik. Ankara: Resmi Gazete (25781)
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YILLARA SÂRİ İNŞAAT İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE
FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EKİPMAN ALIMI
*
Ömer AYDEMİR31

ÖZ
Hangi türden faaliyetlerin yıllara sâri inşaat ve onarım işi olarak kabul edileceği ve finansal kiralama sözleşmesinin geçerlik şartlarının neler
olduğunun bilinmesi, söz konusu durumların hukuk âleminde doğurduğu
sonuçlar bakımından oldukça önemli konulardır. Zira yıllara sari inşaat işlerinin vergilendirilmesi ve finansal kiralama sözleşmesinin şekil şartlarının varlığı, bu yöntemlerle iş yapan ve özellikle ekipman alımını bu şekilde
gerçekleştiren firmaların hak ediş ödemelerini ve tevkifatlarını doğrudan
etkilemektedir.
Anahtar Sözcükler: Yıllara Sâri İnşaat İşleri, Finansal Kiralama, Ekipman, Tescil, Hakediş.
1. GİRİŞ
Yıllara sâri inşaat işleri, yapım ve onarım işinin birden fazla yıla yaygın
olması nedeniyle diğer uygulama ve faaliyetlerden farklı bir vergilendirme
usulüne tabidir. Yıllara sâri inşaat ve onarım işi kapsamında faaliyette bulunan
firmalar uygulamada, bahsi geçen işlerinin bazı safhalarını taşeron şirketlere
yaptırmaktadırlar. Ayrıca bu alanda faaliyette bulunan firmaların finansal kiralama yoluyla ekipman temin etmesinin tercih edilen bir usul olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda taşeron firmalara yapılacak ödemelerden yapılacak tevkifat
matrahının belirlenmesi ve finansal kiralamaya ilişkin ödemeler üzerinden tevkifat yapılması gerekmektedir. Çalışmamız bahse konu durumlar üzerine inşa
edilmiş olup, finansal kiralama ve yıllara sari inşaat işleri hakkında açıklayıcı
bilgilere de çalışmamız içerisinde yer verilmiştir.
2. FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG)
Finansal kiralama, bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, bu Kanun veya ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen kiralayan
tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira
*31 Vergi Müfettişi
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süresi sonunda kiracıya devredilmesi; kiracıya kira süresi sonunda malın
rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması; kiralama
süresinin malın ekonomik ömrünün yüzde sekseninden daha büyük bir
bölümünü kapsaması veya finansal kiralama sözleşmesine göre yapılacak
kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının malın rayiç bedelinin
yüzde doksanından daha büyük bir değeri oluşturması hâllerinden herhangi birini sağlayan kiralama işlemidir.
Finansal kiralama sözleşmesinin geçerli olması için herhangi bir noterin
düzenlemesi yeterli olacaktır. Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 30.06.2003 tarihli 2003/4186 E. ve 2003/6216 K. sayılı kararında “Finansal kiralama sözleşmesinin, borçlunun ikametgâhı noterliğinde düzenlenmesi koşul değildir.
3226 sayılı Yasanın 8. maddesi hükmünde böyle bir şart öngörülmemiştir. Bu
yönden sözleşmenin geçersizliğine ilişkin gerekçe yerinde değildir” denilerek
hükmün bozulmasına karar verilmiştir.(Baştürk, 2008 : 103)
Finansal kiralama veya leasing, işletmelerin kuruluş veya büyüme dönemine geçtiklerinde, yatırımlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları orta
vadeli finansman yöntemlerinden birisidir. Leasing, mülkiyetin içerdiği kullanma ve yararlanma haklarının ekonomik olduğu varsayımına dayanmaktadır.
Bu varsayıma göre, finansal kiralama belirli bir süre için kiralayan (leasing
firması) ile kiracı arasında düzenlenen ve satıcıdan/üreticiden kiracı tarafından seçilip, kiralayan tarafından satın alınan bir malın mülkiyetini kiralayanda, kullanma hakkını ise kiracıda bırakan bir sözleşmedir. Kiracı gereksinim
duyduğu makina, ekipman veya diğer malları kendi olanakları ile satın almak
yerine, leasing şirketine satın aldırarak, bu mallara ilişkin finansman sağlamış
olur. Kiralanan malın kullanma hakkı belirli bir kira karşılığında, belirli bir
süre için kiracıya bırakılmaktadır. Bu malların mülkiyeti leasing şirketine ait
olup, sözleşme süresi boyunca kullanım hakkı kiracıya aittir. Kiracı leasing
ile almış olduğu malı kullanır; kullanım süresi boyunca gerekli bakım ve onarımları yaptırarak, mal bedelini nakit akışına uygun taksitler halinde leasing
şirketine öder. Sözleşme süresi sonunda malın mülkiyetinin kiracıya geçmesi için tarafların iradesinin bu konuda uyuşması gerekmektedir. Zira kanunda
taraflar arası imza edilen leasing sözleşmesi bitiminde kiralamaya konu olan
malın mülkiyetinin kiracıya geçeceğini şart koşulmamıştır. Bu durum ancak
tarafların uygun irade beyanları ve sözleşmeye böyle bir hüküm koymalarıyla
mümkündür.
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Finansal kiralama işlemlerinde tüm makina ve ekipmanlar için sözleşme
devir süresi 4 yıl olmakla birlikte teknolojik niteliği, ekonomik yararlanma
ve işletme süresi 4 yıldan kısa olduğu Hazine Müsteşarlığınca onaylanan
mallarda, 4 yıldan kısa süreli finansal kiralama sözleşmesi düzenlenmektedir. Buna işlemsel leasing adı verilmektedir.
Türkiye’de finansal kiralamaya ilişkin ilk düzenlemeler, 70 sayılı bankalar hakkında kanun hükmünde kararnamenin 90’ıncı maddesine istinaden çıkarılan 16.12.1983 tarih ve 83/7506 sayılı bakanlar kurulu kararında
yapılmış ve “Yatırımlara ilişkin ekipmanların temin edilip, firmalara taksitle satılması veya kiraya verilmesinden…” bahsedilmiştir. Böylece mevzuatımızda açık olmasa bile ilk kez “Leasing’e” değinilmiştir. Gerçek anlamda ise leasing’in hukuki altyapısı 28.06.1985 yılında çıkan bir 3226 sayılı
kanun ile oluşturulmuş ve ilk leasing şirketi 1986 yılında kurulmuştur.
3. YILLARA SÂRİ İNŞAAT İŞLERİ
İnşaat bina, altyapı, endüstriyel sanayi yapıları gibi insan ihtiyaçlarına
karşılık gelen, üretime dayalı her çeşit yapının amacına uygun inşa etme
sürecidir. İnşaat tipik olarak bilinen bir müşteri için yerinde gerçekleşirken,
imalattan imalata farklı olarak, belirlenmiş bir alıcı olmadan benzer ürünlerin seri üretimini gerektirir. Yıllara yaygın yapım ve onarım işleri hem
bütçenin yıllık olma, hem de verginin yıllık olma ilkesi açısından yasalarla
kural dışı işlemlere tabi tutulmuş bir alandır. (İnan, 2006 : 51)
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42’nci maddesi “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri” başlığını taşımaktadır. Söz
konusu maddeye göre, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin
bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkûr
yıl beyannamesinde gösterilir.(2) Mükellefler bu madde kapsamına giren
hallerde her inşaat ve onarım işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde
veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve düzenleyecekleri beyannameleri işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden
yılın Mart ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar vermeye
mecburdurlar.
Dolayısıyla bir işin birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve
onarma işi olması için aranacak şartlar şunlardır;
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a) Bir yapım ve onarım işi olması,
b) Yapım ve onarım işinin taahhüt işi olması,
c) Yapım ve onarım işinin birden fazla yıla yaygın olması, koşullarının
bir arada olması.
4. YILLARA SÂRİ İNŞAAT İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE
FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EKİPMAN ALIMI
Yukarıdaki başlıklarda belirtildiği üzere, Bir işin 193 sayılı Kanunun 42.
maddesi kapsamına girmesi için; Faaliyet konusunun inşaat ve onarım işi olması ve inşaat ve onarım işinin birden fazla yıla sirayet etmesi gerekmektedir.
Ayrıca 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Vergi kesintisi” başlıklı 15. maddesinde ise “(1) Kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar,
dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre
tespit eden çiftçiler; kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya
hesaben yaptıkları aşağıdaki ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben % 15 oranında kesinti yapmak zorundadırlar:
a. 193 sayılı Kanunda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına
yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri…” hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan, işveren tarafından yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında yüklenicilere yaptırılan inşaat ve onarım işlerinin yükleniciler tarafından alt yüklenicilere yaptırılması mümkündür. Bu çerçevede işverenin
yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında yüklenicilere ödeyeceği hak
ediş ödemeleri üzerinden 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince %3 oranında tevkifat yapma zorunluluğu bulunduğu gibi alt yüklenicilerin yüklenicilerden alacakları hak ediş ödemeleri üzerinden (işin bir
veya birkaç safhasının alt yüklenicilere yaptırılması halinde bu safhaların
da yıllara sari olması koşuluyla) yüklenici tarafından da % 3 oranında vergi
kesintisi yapılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, inşaat ve onarım işi kapsamında olmasına rağmen sözleşmesi ve işi aynı yıl içinde yapılarak tamamlanan işler 193 sayılı Kanunun 42. maddesi kapsamında yıllara sari inşaat işi olarak değerlendiril138
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meyeceğinden, söz konusu işler için verilen hak ediş ödemeleri üzerinden
vergi kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Ancak, sözleşme ile yüklenilen ve aynı yıl içinde bitirilmesi planlanan inşaat ve onarım işinin bir sonraki yıla sarkması durumunda, anılan
işler 193 sayılı Kanunun 42. maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve onarım işi niteliği kazanacağından ertesi yıla sarktığı tarihten itibaren düzenlenecek hak ediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılması gerekecektir.
Yüklenici firmalar tarafından kullanılan teçhizat ve ekipmanın işveren
tarafından finansal kiralama yoluyla temin edilmesi durumunda ise finansal
kiralama şirketine yapılacak ödeme, gerek yapılan ödemenin yıllara sari
inşaat işine ilişkin hak ediş ödemesi olmaması, gerekse ödemenin yükleniciye değil finansal kiralama şirketine yapılması nedeniyle Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre tevkifata
tabi olmayacaktır.
Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre; özellikle alt yükleniciler tarafından üstlenilen işin yıllara sâri inşaat ve onarım işi niteliği kazandığı
tarihten itibaren yapılacak hak ediş ödemelerinin %3 oranında vergi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.
Öte yandan, bu inşaat ve onarım işlerinde kullanılacak ekipmanlar ilgili firmalar tarafından finansal kiralama yoluyla temin edilmesi halinde
alt yüklenicilere yapılan ödemeler ekipman bedelini içermeyip yıllara sari
hale gelen inşaat ve onarım işine ilişkin hakediş bedellerinin tevkifat matrahını oluşturur.
5. SONUÇ
Yıllara sâri inşaat ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl tespit
edilip tamamı o yılın geliri sayılarak o dönemde beyan edilmekte ve vergilendirilmektedir. Ancak kazancın bu şekilde yani işin bitimde vergilendirilmesi vergi tahsilatında bir gecikmeye yol açtığından, bu gecikmenin
olumsuz etkilerinin giderilmesi bakımından yıllara sâri inşaat ve onarma
işleri kapsamında yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden stopaj yoluyla vergi alınır. Yıllara sâri inşaat işlerinde alt yükleniciler tarafından üstlenilen
işin yıllara sâri inşaat ve onarım işi niteliği kazandığı tarihten itibaren yapılacak hak ediş ödemelerinin %3 oranında vergi tevkifatına tabi tutulması
gerekmektedir.

MART - NİSAN 2017

139

MALİ

ÇÖZÜM

Ayrıca bu inşaat ve onarım işlerinde kullanılacak ekipmanlar ilgili firmalar tarafından finansal kiralama yoluyla temin edilmesi halinde alt yüklenicilere yapılan ödemeler ekipman bedelini içermeyip yıllara sari hale
gelen inşaat ve onarım işine ilişkin hak ediş bedellerinin tevkifat matrahını
oluşturur. Ancak, söz konusu işlemlerde muvazaalı bir durumun tespiti halinde gerekli cezai işlemlerin yapılacağı tabiidir.
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VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE MUKABİL ALINACAK
TEMİNAT VE TEVKİFAT UYGULAMASI
Nevzat ŞENSES*32
ÖZ
Amme idare ve müesseseleri, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta şirketleri sair şirket ve müesseseler, mahkemeler ve icra daireleri veraset ve intikal vergisinin konusuna giren para ve senedi bulunan istihkak
sahiplerinin, söz konusu para ve senetlere isabet eden veraset ve intikal
vergisinin ödenmiş olduğuna dair belge aramak zorundadırlar.
Bu belgenin ibraz edilmemesi hâlinde ise kendi nezdlerinde bulunan
değerleri hak sahiplerine verirken, veraset yoluyla intikallerde %5, ivazsız
intikallerde %15 oranında vergiye karşılık kesinti yapıldıktan sonra kalan
tutarlar hak sahiplerine ödenecektir.
Anahtar Sözcükler: Veraset ve İntikal Vergisi, Tevkifat, Muafiyet, İstisna
1. GİRİŞ
Veraset ve intikal vergisi kanununda vergi güvenlik önlemi olarak kaynak kesinti yöntemi kanunun 17’nci maddesinde düzenlenmiştir.
Dolayısıyla vergi usul kanunundaki genel hükümler dışında veraset ve
intikal vergisi kanununda da vergi matrahının beyan dışı bırakılmasını önlemeye yönelik tedbir alınmış olmaktadır.(Aydın, 2009 : 65)
Bu minvalde, Amme idare ve müesseseleri, bankalar, bankerler, kasa
kiralayanlar, sigorta şirketleri sair şirket ve müesseseler, mahkemeler ve
icra daireleri istihkak sahiplerine bu verginin konusuna giren herhangi bir
işlem dolayısıyla para ve senet verebilmek için önceden verginin ödenmiş
olduğuna dair vergi dairesinden verilmiş bir belge talep ederler.
Bizde makalemizde, veraset ve intikal vergisine mukabil alınacak teminat ve tevkifat uygulamasının yasal hükümlerine değinip, örnekler ile
açıklamaya çalışacağız.
2. YASAL HÜKÜMLER
7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu (T.C. Yasalar, 15.06.1959)’nun 12’nci maddesinde “Amme idare ve mües*32 Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
27.02.2017
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 03.03.2017
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seseleri, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta şirketleri sair şirket ve müesseseler, mahkemeler ve icra daireleri istihkak
sahiplerine bu verginin mevzuuna giren herhangi bir muamele dolayısiyle para ve senet verebilmek için evvelemirde verginin ödenmiş olduğuna dair vergi dairesinden verilmiş bir tasdikname talebederler.
Tasdikname ibraz etmeyen hak sahiplerinin istihkaklarından, veraset
yoluyla intikallerde yüzde beş, ivazsız intikallerde yüzde onbeş oranında
vergi karşılığı olarak tevkifat yaptıktan sonra, bakiyesini verebilirler. Tevkifatı yapanlar, tevkif ettikleri parayı en geç bir hafta içinde bulundukları
yerin malsandığına yatırmaya ve keyfiyeti bağlı bulundukları vergi dairesine yazı ile bildirmeye mecburdurlar.
Tevkifat yapmadan para ve senet verenlerle tevkif ettikleri parayı yukarıda belirtilen süre içinde malsandığına yatırmayanlardan (Hakimler hariç), tevkif etmeye ve yatırmaya mecbur oldukları paralar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre gecikme zammı
tatbik edilerek tahsil edilir. Tevkifatı yapan ilgili kuruluşların, bu görevleri
süresinde yerine getirmeyen sorumlularından, tevkif etmeye ve yatırmaya
mecbur oldukları paraların % 10’u oranında ayrıca ceza tasil olunur.”
hükmü yer almaktadır.
Kanundaki “mal sandığı” ifadesi, ilgili vergi dairesi anlamındadır. Yani
tevkifat, ilgili kuruluş tarafından, vergi dairesine yatırılır. Tevkifatın yatırılması dışında ayrıca vergi dairesine durum bir yazı ile bildirilir.
Tevkifatı yapanlar en geç bir hafta içinde tevkif ettikleri parayı bulundukları yerin vergi dairesine yatırmaya, aynı zamanda bu işlemle ilgili
olarak kendi vergi dairelerine de bilgi vermeye mecburdurlar. Tevkifatın
yapılmaması veya tevkif edilen paranın öngörülen süre içinde vergi dairesine yatırılmaması hâlinde bu tutar kendilerinden AATUHK’nun 51’nci
maddesinde düzenlenen gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle tahsil
edilecektir.
3. TEVKİFAT UYGULAMASI
1 Sıra No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğinde, tevkifata ilişkin şu açıklamalar yer almaktadır:
“... Madde metninde istihkak sahiplerine bu verginin mevzuuna giren
herhangi muamele dolayısıyla para ve senet verebilmek için vergi karşılı142
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ğı olarak tayin olunan nispetlerde tevkifat yapılacağından bahsedilmekte
olduğuna göre,vergi mevzuuna giren herhangi bir muamelenin mevcut olması, ödenecek istihkakın para veya senetten ibaret bulunması lazımdır.
Bu suretle yapılacak tevkifatın Kanunun 23’ncü maddesinde zikrolunan kiralık kasalar muhteviyatına da şamil olduğuna şüphe yoktur Binaenaleyh
istihkakın para veya senet olduğu hâllerde veya kanunun 4’üncü maddesinde kabul edilen istisna hükümleri muvacehesinde ne suretle muamele
yapılacaktır.”
1. İstihkak sahibinin alacağı Türk parasından ibaret ise, bu takdirde
kendisin ödenecek meblağ üzerinden;
2. İstihkak ecnebi parası, tahvil, hisse senedi, esham ve tahvilat gibi
menkul kıymetlerden ise bu kıymetlerin, Vergi Usul Kanununun... İlgili
maddeleri mucibince değerlerinin tayin edilmesi zorunludur. Bu kıymetlerin değeri borsada kayıtlı olanların borsa rayici üzerinden, borsada kayıtlı
olmayan veya kıymetini kaybetmiş olan menkul
kıymetlerle yabancı paraların, yukarıda zikrolunan maddeler hükümleri dairesinde takdir komisyonları marifetiyle tayin ve tespit edilmek icap
eder.”
28 Sıra No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğinde, tevkifata ilişkin şu açıklamalar yer almaktadır:
“Tevkifat yapılmaksızın teminat gösterilmesi suretiyle bu müesseselerde bulunan para veya diğer kıymetlerin serbest bırakılması mümkün değildir.”
Verginin konusuna giren herhangi bir muamele neticesinde hak sahiplerine para ve senet verilebilmesi için verginin ödenmiş olması aranmaktadır.
Eğer vergi hak sahiplerince ödenmemişse kendilerine verilecek değerler
üzerinden vergiye mukabil bir teminatın kesilmesi gerekir.
Bu kesinti görev ve yetkisi ise,
• Kamu İdarelerine,
• Kamu müesseselerine,
• Bankalara,
• Bankerlere,
• Kasa Kiralayanlara,
• Sigorta Şirketlerine,
• Sair Şirket ve Müesseselere,
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• Mahkemelere,
• İcra Dairelerine,
verilmiştir.
Buna göre bahsi geçen kuruluşlar verginin ödenmiş olduğuna dair vergi
dairesinden verilmiş bir “tasdikname” talep etmektedirler. Bu tasdiknamenin ibraz edilmemesi hâlinde ise kendi nezdlerinde bulunan değerleri hak
sahiplerine verirken aşağıda açıklandığı üzere tevkifat yapmak zorundadırlar. Böylelikle verginin bir kısmı, bu tür değerlerin mirasçılara veya kendisine ivazsız olarak intikal eden kişilere ödenmesi esnasında bir güvenlik
tedbiri olarak alıkonmakta ve kalan tutar ilgiliye teslim edilmektedir.
Verginin ödenmiş olduğuna dair aranan “tasdikname” nin nasıl bir belge olduğu hususunda herhangi bir açıklama yoktur. Uygulamada bu belge
ilişiksizlik belgesi anlamına gelen ve vergi dairesince vergisel açıdan herhangi bir sakınca olmadığını bildiren bir yazı şeklindedir.(Maç ve Jamali)
Para ve senet dışında hiç bir menkul mal için tevkifat yoktur. Bu nedenle para ve senet dışındaki diğer menkul malların ivazsız veya veraseten intikale konu olması hâlinde veraset ve intikal vergisi yönünden ilişik kesme
söz konusu değildir.
Senetler ise, her türlü hisse senedi ve tahvil cinsinden menkul kıymetleri
veya sahibine alacak hakkı sağlayan kambiyo senetlerini ifade etmektedir.
İvazsız intikale konu paranın Türk Lirası olması hâlinde tevkifat bu meblağ
üzerinden, para yabancı ülke parası ise varsa borsa rayicinden, borsa rayici
yoksa Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen kur üzerinden değerlenir.
Sonuç olarak, yapılacak tevkifat;
• veraset yoluyla intikal hâlinde akrabalık derecesi ayrımı yapılmadan %5,
• veraset dışındaki ivazsız intikallerde ise %15, nispetindedir.
4. MUAFİYET VE İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ÖDEMELERDE DURUM
Veraset ve intikal vergisinden muaf olan kuruluşlar Kanunun 3’üncü
maddesinde belirtilmiştir. Veraset ve intikal vergisinden muaf olan kuruluşlara yapılacak ivazsız para ve senet teslimlerinde 17’nci madde hükmü
uygulanmaz. Ancak bunun için para veya senedi alacak olan kuruluşun veraset ve intikal vergisinden muaf olduğuna dair belgenin, para veya senedi
teslim edecek olana ibraz edilmesi gerekir.
144
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Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinde yazılı istisnalar, 17 nci madde uyarınca tevkifat yapacak olanlar tarafından resen dikkate alınamaz. Başka bir anlatımla 17 nci maddede sayılanlar istihkak sahibine tanınmış olan istisna hakkını göz ardı ederek bu maddedeki oranlar
üzerinden tevkifat yaparlar. Hak sahipleri istisnanın dikkate alınabilmesi
için vergi dairesinden tasdikname almalıdırlar. Bu tasdikname (vergi dairesince) verilirken alınması gereken vergiler, istisnalar da dikkate alınarak
tespit edilmektedir. Kaldı ki tasdikname tevkifatı bütünüyle önlemektedir.
Parasal istisna tutarının tevkifat yapmak zorunda olan kimselerce dikkate alınabilmesi mümkün değildir. Ancak veraset ve intikal vergisinden
tamamen istisna edilmiş ivazsız intikal eden para ve senet söz konusu olduğunda, bu intikal eden değerleri hak sahiplerine ödeyen kuruluşların tevkifat yapmamaları gerekir. Örneğin kamu kesiminde çalışan kişilerin vefatı
hâlinde mirasçılara yapılan kıdem tazminatı ödemeleri istisnadır (VİVK
m.4/g). Kıdem tazminatı ödemek durumunda olan kamu kuruluşunca ödemenin istisna olması sebebiyle tevkifat yapılmasına gerek yoktur.
Keza Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan kuruluşlara, kuruluşu
veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar ( buradaki mal ifadesi para da olabilir ) tevkifatla yükümlü kuruluşlarca yapılıyorsa tevkifat söz konusu olmaz.
Bankalarca veraset ve intikal vergisine konu istihkakların mirasçılara tevkifat yapılmaksızın verilebilmesi için mirasçıların veraset ilâmı ile verginin
ödenmiş olduğuna dair bir yazı ile bankaya başvurmaları gerekmektedir. Eğer
kişi ve kurumlar vergiden muaf iseler bu muafiyetlerini ispat eden bir yazıyı
ibraz etmeleri gerekir. Böyle bir durum yoksa bankaca tevkifat yapılacaktır.
5. ÖRNEK UYGULAMALAR
ÖRNEK-1: 2017 yılında vefat eden Ahmet Amca’dan eşine sadece
500.000 TL değerinde bir banka mevduatı kaldığını ve mirasçı eşin tevkifata razı olarak bankadaki mevduata bir an önce tasarruf etmek istediğini
varsayarsak, bu durumda banka tarafından istisna tutarı dikkate alınmadan
%5 nispetinde tevkifat yapılacak (500.000,00x%5)=25.000-TL ve kalan
tutar(500.000,00-25.000,00)=475.000,00-TL mirasçıya ödenecektir.
Mirasçının istisna haddi düşüldükten sonra kalan tutar olan (500.000,00
– 353.417,00133=) 146.583,00 TL tarifeye göre vergi tutarı ise, 1.465,83,00TL olmaktadır.
133 2017 yılı İstisna tutarı: 353.417,00-TL olarak belirlenmiştir.
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Bu durumda mirasçının (25.000,00-1.465,83)=23.534,17- TL. iade alması gerekir.
Vergi dairelerinin mükelleflerden kesilen vergi tevkifatları söz konusu
olduğunda daha hassasiyetle ve ivedilikle hareket etmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere, Veraset yoluyla intikallerde %5, diğer intikallerde %15 olarak belirlenen tevkifat oranları, 16’ncı maddede
düzenlenen tarife yapısı dikkate alındığında belirli dilimlere tekabül eden
intikallerde, yüksek kalabilmektedir.
Öte yandan fazla alınan verginin iadesinin ağır bir prosedüre tâbi olması
da verginin tahakkukunun alınmasının tercih edilmesi için ayrı bir sebeptir.
Bu durumda olan kişiler için, veraset ve intikal vergisi beyannamesini
bir an önce vermek verginin tahakkukunu almak ve çıkan vergiyi taksitle
ödeme imkânından yararlanmak daha akıllıca bir davranıştır.
ÖRNEK-2: Muris (A)’dan eşi ve bir çocuğuna intikal eden mallar ve
borçlar, veraset ve intikal vergisi beyannamesinde aşağıdaki şekilde beyan
edilmiştir.
Gayrimenkul Mallar 				
: (+) 2.000,000,00
Menkul mallar				: (+) 1.000.000.00
Banka Mevduatı 		
: .900.000.000 TL.
Diğer Menkul Mallar:
100.000.000 TL.
Borçlar 						
: (-) 1.000.000.00 TL
Bu bilgiler dikkate alınarak eş ve çocuk adına tarh edilecek veraset ve
intikal vergisinin hesabı aşağıda gösterilmiştir.
Beyan Edilen Mallar Toplamı 		
: (+) 3.000.000.000 TL.
Tenzili Talep Olunan Borç 			
: (-) 1.000.000.000 TL.
Veraset ve İntikal Vergisine Tâbi Tutar
: (+) 2.000.000.000 TL.
Eş Adına Tarh Edilecek Veraset ve İntikal Vergisi:
Eşin (1/4) Hissesine Düşen
Malların Safi Tutarı (2.000.000.000 x ¼)
: (+) 500.000,00
İstisna Tutarı 				
: (-) 176.600,0034
Vergi Matrahı 				
: 323.400.00
Hesaplanan Veraset ve İntikal Vergisi
: 5.502,00
34 2017 yılı İstisna tutarı: 176.600,00-TL olarak belirlenmiştir.
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Çocuk Adına Tarh Edilecek Veraset ve İntikal Vergisi:
Çocuğun ¾ Hissesine Düşen
Malların Safi Tutarı (2.000.000.000 x ¾)
: (+) 1.500.000.000 TL.
İstisna Tutarı 				
: (-)176.600,00 TL.
Vergi Matrahı 				
: 1.323.340.00 TL.
Hesaplanan Veraset ve İntikal Vergisi
: 47.767,00 TL
Bu hesaplamalara göre varisler adına tahakkuk ettirilecek vergi toplamı (5.502,00 + 47.767,00 =) 53.269.00 TL. olup, bu vergiden bankadaki
mevduata isabet eden vergi aşağıda belirtilen formüle göre hesaplanacaktır.
Beyan Edilen Mevduat x Hesaplanan Toplam Vergi

(900.000.00 x 53.269,00)

-------------------------------------------------------------- = ------------------------- =15.980,70
Beyan edilen menkul ve gayrımenkul mallar toplamı (3.000.000.000)
(istisna ve borç tutarı düşülmeden önceki tutar)

= 15.980,70 lira bankadaki paraya isabet eden vergi tutarı olacaktır. Bu
durumda, tahakkuk eden toplam vergiden bankadaki mevduata isabet eden
15.980,70 liranın ödenmesi hâlinde yazı (tasdikname) verilecektir. Ayrıca,
varisler isterlerse banka mevduatını tevkifat yaptırmak suretiyle de alabileceklerdir.
ÖRNEK-3: Ayrıca kanun hükmünde açık olarak belirtildiği üzere,
Mahkemeler ve icra daireleri gerçek lehdar yerine lehdarın ölümü nedeniyle mirasçılara ödeme yapmak durumunda kaldıklarında 17’nci maddeyi
uygulamak zorundadırlar.
ÖRNEK-4: Yine şirketler tarafından Dağıtılabilir aşamaya gelmiş temettüler ortak açısından alacak niteliğindedir. Ortak veya hak sahibi bu temettüyü almadan önce vefat ederlerse söz konusu alacak terekeye girer. Bu
temettünün mirasçılara ödenmesi hâlinde ödemeyi yapan şirketin 17’nci
madde kapsamında veraset yoluyla intikal hâlinde akrabalık derecesi ayrımı yapılmadan %5, veraset dışındaki ivazsız intikallerde ise %15 nispetinden tevkifat yapmaları gerekir.
ÖRNEK-5: Ortakları aynı aileye mensup veya birbirine yakın kişilerden oluşan şirketlerde, ortaklardan birinin ölümü hâlinde bu ortağın şirketten olan alacakları çoğu zaman mirasçılara veraset ilâmı dahi aranmaksızın
17’nci madde göz ardı edilerek ödenmektedir. Oysaki, ortakları baba, anne
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ve çocuktan oluşan bir limited şirkette ölen babanın şirketteki cari hesap
alacağı eş ve çocuk tarafından çekilirken ya vergi dairesinden tasdikname
alınmış olmalı ya da limited şirketçe tevkifat yapılmalıdır.
6. SONUÇ
Amme idare ve müesseseleri, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar,
sigorta şirketleri sair şirket ve müesseseler, mahkemeler ve icra daireleri
veraset ve intikal vergisinin konusuna giren para ve senedi bulunan istihkak sahiplerinin, söz konusu para ve senetlere isabet eden veraset ve intikal
vergisinin ödenmiş olduğuna dair belge ibraz etmeleri halinde herhangi bir
kesinti yapılmadan ödeme yapılacaktır.
Ancak, ilgili kuruluşlara belge ibraz etmeyen hak sahiplerinin istihkaklarından veraset yoluyla intikallerde %5, ivazsız intikallerde %15
oranında vergiye karşılık kesinti yapıldıktan sonra kalan tutarlar hak sahiplerine ödenecektir.
Bu uygulama ile verginin bir kısmı, bu tür değerlerin mirasçılara veya kendisine ivazsız olarak intikal eden kişilere ödenmesi esnasında bir güvenlik tedbiri olarak alıkonmakta ve kalan tutar ilgiliye teslim edilmektedir.
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MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN
6728 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMENİN
UYGULAMA ESASLARI
Dr. Mehmet YÜCEL*35
ÖZ
Kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışı istihdamla etkin mücadelede kamu kurumlarının işbirliği, koordinasyon içinde çalışmaları ve bilgi paylaşımı
çok büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda 6728 sayılı Kanunla (T.C.
Yasalar, 2016), uzun bir süredir gündemde olan vergi ve sigorta primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile tek elden ve tek belgeyle verilmesine imkan sağlayan düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu yasal
düzenleme ile, vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken
“Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’na (T.C. Yasalar, 2006) göre verilmesi gereken “Aylık
Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda (tek bir beyanname olarak) “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” ihdas edilmiştir.
Buna göre Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi yükümlülüğü, Kırşehir ilindeki işyerleri için 01.06.2017 tarihinde, diğer illerdeki işyerleri için
01.01.2018 tarihine başlayacaktır.
Anahtar Sözcükler : Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Tevkifatı, Muhtasar
Beyanname, Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi, Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi, Vergiye Gönüllü Uyum, Kayıt Dışı Ekonomi, Kayıt Dışı İstihdam, Sosyal Güvenlik Kurumu.
1.GİRİŞ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na (T.C. Yasalar, 1961) göre gelir vergisi beyanları yıllık beyanname, muhtasar beyanname ve münferit beyanname ile yapılır. Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan
diğer kimseler (vergi sorumluları) tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirmesine mahsustur. Gelir
Vergisi Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 1961) 94’üncü maddesi gereğince vergi
tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya
*35Vergi Müfettişi
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tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun
yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Yıl
sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır. Aynı belediye sınırları içinde çeşitli
yerlerde yapılan ödeme ve tahakkuklar ile bunlara ait vergilerin bir merkezden bildirilmesi mümkündür.
6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla (T.C. Yasalar, 2016) yapılan yasal
düzenlemelerle vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken
“Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’na (T.C. Yasalar, 2006) göre verilmesi gereken “Aylık
Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda (tek bir beyanname
olarak) “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” ihdas edilmiştir.
2.YAPILAN BU YASAL DÜZENLEMENİN GEREKÇESİ VE
KAPSAMI
Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Kanun’un (T.C. Yasalar, 2006) 4’üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık
Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar
ve Prim Hizmet Beyannamesi”ne136 ilişkin yasal düzenleme ile, vergiye uyum
maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi, gereksiz yere iş
yükü ve işlem maliyeti oluşturan bürokratik işlemlerin ortadan kaldırılması,
vergilendirme süreçlerinden sadeleşme ve basitlik sağlanması, kamu kurumlarının işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaları ve bilgi paylaşımını etkin
bir şekilde yapmaları, kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdam ile mücadelede
etkinliğin artırılması gibi hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır.
6728 sayılı Kanun’un (T.C. Yasalar, 2016) 16’ncı maddesi ile yapılan
yasal mevzuatı oluşturulan ve 1 Sıra No’lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, 2017) ile usul ve esasları belirlenen mezkur iki beyannamenin
136 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi; muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin
birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin beyannameyi ifade eder.
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birleştirilip tek beyanname olarak verilmesine imkan sağlayan bu düzenlemeler, 5510 sayılı Kanun’un (T.C. Yasalar, 2006) 4’üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9’uncu
maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar ile
geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklar ve vergi kanunlarına göre
vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar hakkında uygulanır.
3.KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN YASAL DÜZENLEME
6728 sayılı Kanun’un (T.C. Yasalar, 2016) 16’ncı maddesiyle, 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 1961) 98’inci maddesinden sonra gelmek üzere “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” başlıklı 98/A- Maddesi
ihdas edilmiş ve 6728 sayılı Kanun’un 48’inci maddesiyle 5510 sayılı Kanunun (T.C. Yasalar, 2006) 86’ncı maddesine onüçüncü fıkra eklenmiştir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanun’un (T.C. Yasalar, 1961) 98/A maddesinde;
“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu (T.C. Yasalar, 2006) uyarınca verilmesi
gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin
matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile
prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur.
Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi hususunda zorunluluk getirmeye veya kaldırmaya, kapsama girecekleri
gruplar, sektörler, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları, il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte tespit etmeye, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile ilgili olduğu
dönemi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müştereken yetkilidir.
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinde bu Kanunun
98’inci maddesinde belirtilen yer ve süreler dikkate alınır. Maliye Bakanlığı; bölge, il, ilçe, mahal ve sektörlere göre yetkili vergi dairesini ve beyannamenin verilme zamanını belirlemeye yetkilidir.
Bu Kanunda ve diğer kanunlarda, muhtasar beyanname ile aylık prim
ve hizmet belgesine yapılmış olan atıflar, bu iki belgenin tek bir beyanname olarak birleştirildiği durumlarda, muhtasar ve prim hizmet beyannamesine yapılmış sayılır.” hükümlerine yer verilmiştir.
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Öte yandan 5510 sayılı Kanunun (T.C. Yasalar, 2006) 86’ncı maddesinin onüçüncü fıkrasında,
“Muhtasar beyanname ile bu Kanun uyarınca verilmesi gereken aylık
prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi durumunda beyannamenin; şekil, içerik, ekleri, ilgili olduğu dönem, verilme süresi ve diğer hususlar Bakanlık ile Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan müşterek tebliğ ile
belirlenir. ….” hükmüne yer verilmiştir.
Ayrıca konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 1 Sıra No’lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, 2017) yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğde, 6728 sayılı Kanunla Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili olarak yapılan yasal
düzenlemelerin uygulamasına ilişkin usul ve esaslarına yer verilmiştir.
4.MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN
OLARAK YAPILAN YASAL DÜZENLEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1.Muhtasar Beyanname İle Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Birleştirilmesi ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesine
İlişkin İşlemler
Yukarıda belirtildiği üzere 6728 sayılı Kanunla (T.C. Yasalar, 2016) getirilen düzenleme ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun 98/A maddesi ve 5510 sayılı Kanun’un (T.C. Yasalar, 2006) 86’ncı maddesinin onüçüncü fıkrasına
dayanılarak muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek alınması uygun görülmüştür. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun
(T.C. Yasalar, 1961) mükerrer 257’nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun
(T.C. Yasalar, 2006) 100’üncü maddesinin verdiği yetkilere dayanılarak,
kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda;
a) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay
içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile
bunlardan kestikleri vergileri,
b) 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet
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bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya ait
prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, ertesi ayın 23’üncü günü
saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi
gerekmektedir.
Örnek 1: Ankara ilinde ticari faaliyette bulunan Bayan (A)’nın, Seğmenler Vergi Dairesinde gelir vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj)
vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Bayan (A) işyerinde Kasım/2017 döneminde 9 sigortalı çalıştırmıştır.
Bayan (A) istihdam ettiği 9 çalışanının ücret ödemesine ilişkin gelir
vergisi kesintilerini Seğmenler Vergi Dairesine beyan ettiği için bu çalışanların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri (kurum işyeri sicil numarası
belirtilerek) Seğmenler Vergi Dairesine verilecek olan Muhtasar ve Prim
Hizmet Beyannamesine dahil edilecektir.
Kasım/2017 dönemine ait ödemelere ilişkin vergi kesintilerini ve prime
esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin en geç 25/12/2017 tarihinde saat 23.59’a kadar Seğmenler Vergi
Dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
Biten özel bina inşaat ve ihale konusu işler ile çalıştırılan tüm sigortalıların işten ayrılış bildirgesi verilmiş olan işyerleri için, sadece prime
esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi, işlemlerin gerçekleşmiş olduğu ay içerisinde de verilebilir. Şu kadar ki söz konusu işlemlere ilişkin sigortalıların bir önceki aya
ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyan edilmesini gerektiren
bir durum olması halinde bu beyannamenin de verilmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte, aynı döneme ait olup kanuni süresi içerisinde verilmesi
gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, söz konusu işlemlere
münhasır olarak verilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde yer
alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir.
Örnek 2: İşveren (B), 3/7/2017 tarihinde başlayan ve 8/9/2017 tarihinde tamamlanan özel nitelikteki bina inşaatı işinde 7 sigortalı çalıştırmıştır.
İşveren (B), biten bu inşaat nedeniyle 14/9/2017 tarihinde Kurumdan ilişik
kesme belgesi almak istemektedir.
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İşveren (B)’nin biten özel nitelikteki inşaat işi nedeniyle ilişik kesme
belgesi alabilmesi için çalışan 7 sigortalının Ağustos/2017 dönemine ait
prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi ile 1/9/2017 – 8/9/2017 tarihlerini kapsayan prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini vermesi gerekmektedir.
Ayrıca Ağustos/2017 ve Eylül/2017 dönemleri için 25/9/2017 ve
23/10/2017 tarihlerine kadar (bu tarihler dahil) verilecek olan Muhtasar ve
Prim Hizmet Beyannamelerinin, ilişik kesme belgesi almak için daha önce
verilmiş olan beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsayacak şekilde verilmesi gerekmektedir.
Ayın 15’i ile müteakip ayın 14 ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret
alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin bildiriminde
esas alınacak ay, 15 inci günün içinde bulunduğu aydır. Buna göre söz
konusu bilgiler, en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın
23 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda
verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilecektir.
Örnek 3: İşveren (C)’nin, 15/8/2017 – 14/9/2017 tarihleri arasındaki
çalışmaları karşılığı ücret alan 20 sigortalı çalışanı bulunmaktadır. Bu çalışanların, 15/8/2017 – 14/9/2017 dönemine ilişkin prime esas kazanç ve
hizmet bilgileri ile işveren (C)’nin 1/8/2017 -31/8/2017 tarihleri arasında
yapılan ödemelere ilişkin vergi kesintilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin en geç 25/9/2017 tarihinde saat 23.59’a kadar yetkili
vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 1999) Ek 5’inci
maddesi kapsamında yarım çalışma ödeneği alan sigortalıların prime esas
kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından en geç beyannamenin
ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar
elektronik ortamda gönderilecektir.
Örnek 4: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Ankara Maltepe
Vergi Dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Genel
Müdürlüğün Ağustos/2017 dönemine ait 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 1999) Ek 5 inci maddesi kapsamında yarım çalışma ödeneği alan çalışanların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren
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Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini en geç 23/11/2017 tarihinde saat
23.59’a kadar Maltepe Vergi Dairesine elektronik ortamda göndermesi gerekmektedir.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi ve sigorta primleri ayrı ayrı tahakkuk ettirilir ve bunların ödemeleri ilgili vergi
kanunları ile 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılır.
4.2.Üçer Aylık Verilen Muhtasar Beyannamelerin Aylık Olarak
Verilmesi
1 Sıra No’lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nin
(Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2017) yürürlüğe girdiği tarihe kadar muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler
halinde veren ve işçi çalıştıran mükelleflere, Gelir Vergisi Kanunu’nun 98,
98/A ve 99 uncu maddelerine istinaden, çalıştırdıkları hizmet erbabının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin olarak verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini
aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.
Birinci fıkra kapsamındaki mükellefler (zirai ürün bedelleri üzerinden
tevkifat yapanlar hariç olmak üzere) Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri her ay
yerine Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ilişkin olarak sırasıyla Nisan, Temmuz, Ekim ve izleyen yılın Ocak aylarında verilecek Muhtasar ve
Prim Hizmet Beyannamesine dahil etmek suretiyle beyan edebileceklerdir.
Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya
tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23 üncü günü
akşamına kadar vermeye devam edeceklerdir.
Örnek 5: (D) Limited Şirketi Temmuz-Eylül/2017 döneminde 5 sigortalı çalışan istihdam etmektedir. (D) Limited Şirketinin çalıştırmış olduğu
sigortalılara ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini Muhtasar ve Prim
Hizmet Beyannamesi ile aylık olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durumda çalıştırılan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet
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bilgilerinin, Temmuz/2017 döneminde çalıştırılan işçiler için 23/8/2017 ve
Ağustos/2017 döneminde çalıştırılan işçiler için ise 25/9/2017 tarihlerine
kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil
edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan (D) Limited Şirketi, Temmuz-Ağustos-Eylül/2017 döneminde yaptığı vergi kesintileri ile Eylül/2017 ayına ilişkin prime esas
kazanç ve hizmet bilgilerini 23/10/2017 tarihine kadar vereceği Eylül/2017
dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edecektir.
4.3.Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verileceği Vergi Dairesi
Gelir Vergisi Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 1961) 98/A maddesiyle verilen yetkiye istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği
yetkili vergi dairesi;
a) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile
bunlardan kestikleri vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı,
b) Vergi kanunlarına göre yapmış oldukları ödemelerden vergi kesintisi
yapmaya mecbur olmayanlar ile vergi kesintisi yapmaya mecbur oldukları
halde kesintiye tabi ödemesi bulunmayan ve çalıştırdıkları sigortalıların
prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olanlardan; kazancı basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden mükellefiyetinin, gerçek kişiler için ikametgâhının ve gerçek kişiler dışında
kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu yer vergi dairesidir.
Birden fazla vergi dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunanlar için sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerecek
şekilde verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi, çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir
vergisi kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesidir.
Örnek 6: Nevşehir ili ve Afyonkarahisar ili İscehisar ilçesinde ticari
faaliyette bulunan Bay (E)’nin; Nevşehir Vergi Dairesinde gelir vergisi,
katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi ve İscehisar Vergi Dairesinde
gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Bay (E) Nevşehir ilinde
3, İscehisar ilçesinde bulunan şubesinde ise 2 sigortalı çalışan istihdam
etmektedir. İscehisar ilçesindeki faaliyetler gerçek kişiden kiralanmış bir
işyerinden yürütülmektedir.
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Bay (E)’nin istihdam ettiği Nevşehir’de 3 ve İscehisar’da 2 çalışanının
ücret ödemesi Nevşehir merkezden, şube işyerine ait kira ödemesi ise İscehisar’dan yapılmaktadır.
Ücret ödemelerine ilişkin gelir vergisi kesintileri ile çalışanların prime
esas kazanç ve hizmet bilgileri (her bir şubeye ait kurum işyeri sicil numarası belirtilerek) Nevşehir Vergi Dairesine verilecek olan Muhtasar ve Prim
Hizmet Beyannamesine dahil edilecektir.
Şube işyeri kira ödemesi üzerinden yapılacak gelir vergisi kesintilerinin
ise Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile İscehisar Vergi Dairesine
beyan edilmesi gerekmektedir.
Örnek 7: Kanuni merkezi Kayseri ilinde bulunan (G) A.Ş’nin, Erciyes
Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj)
vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmaktadır. Aynı zamanda mükellefin
İstanbul, Gaziantep, Sinop illerinde ve Kırıkkale ili Keskin ilçesinde şubeleri vardır. Mükellef kurum Kırıkkale ili Keskin ilçesinde bulunan şubesindeki çalışanları hariç olmak üzere tüm ücret ödemelerini Kayseri merkezden yapmaktadır.
(G) A.Ş.’nin Kayseri, İstanbul, Gaziantep, Sinop’ta bulunan iş yerlerinde çalışan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri (her bir
şubeye ait kurum işyeri sicil numarası belirtilerek) Erciyes Vergi Dairesine
elektronik ortamda gönderilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilecektir. Ancak Keskin’de yer alan şubesinde çalışanların
ücret ödemelerinin bu ilçede yapılıyor olması nedeniyle, buradaki sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri ile vergi kesintilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Keskin Mal Müdürlüğüne
elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
Örnek 8: Güneş Apartmanının adresi Erzincan Fevzipaşa Vergi Dairesi
yetki alanı içerisindedir. Kapıcısına yaptığı ücret ödemeleri üzerinden gelir
vergisi kesintisi yapmak zorunda olmayan Güneş Apartmanı yönetimi, çalıştırmış olduğu bu sigortalı için, 5510 sayılı Kanun uyarınca bildirilmesi gereken
prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Fevzipaşa Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderecektir.
281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (Maliye Bakanlığı, 2012)
kapsamındaki bankalar tarafından, Türkiye genelindeki tüm şubelerine ait
kesilen vergiler ile çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet
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bilgileri (her bir şubeye ait kurum işyeri sicil numarası belirtilerek) tek bir
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına beyan edilecektir.
4.4.Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Bizzat Mükelleflerce/İşverenlerce Gönderilmesi
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini;
a) 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Maliye Bakanlığı,
2004) ve Maliye Bakanlığınca yapılan diğer düzenlemelere göre beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler/işverenler,
b) Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi
yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler,
c) Vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmamakla birlikte 5510 sayılı
Kanun uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet
bilgilerini beyan etme zorunluluğu bulunan işverenler, elektronik ortamda
kendileri gönderebileceklerdir.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilenlerin 340
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Maliye Bakanlığı, 2004)
ekindeki “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu”nu, (c) bendinde belirtilenlerin ise bu Tebliğ ekindeki “Elektronik Ortamda Muhtasar ve
Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu”nu (Ek-1237) doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Birinci fıkrada sayılanlardan beyannamelerini elektronik ortamda kendileri göndermek için talepte bulunanlara, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (Maliye Bakanlığı, 2004) belirtilen usul ve esaslara
göre yetkili vergi dairesince kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.
Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kendileri tarafından elektronik ortamda beyanname göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler
mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Muhtasar ve Prim
Hizmet Beyannamesini göndereceklerdir.
237 Ek-1, 1 Sıra No’lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nin ekinde yer almaktadır.
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Birinci fıkranın (c) bendinde yer alan işverenlerin, Muhtasar ve Prim
Hizmet Beyannamesini aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler
vasıtasıyla göndermek istemeleri halinde ilk beyanname gönderilmeden
önce gerekli kayıt işlemlerinin yapılması için yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini
elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşımayan mükellefler/
işverenler, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini sözleşme düzenlemek suretiyle aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla
elektronik ortamda göndereceklerdir.
4.5.Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Elektronik Ortamda
Göndermek Üzere Aracılık Yetkisi Verilen Gerçek ve Tüzel Kişiler
Vergi Usul Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 1961) mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile 5510 sayılı Kanunun (T.C.
Yasalar, 2006) 100’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının verdiği yetkiye istinaden;
a) 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Maliye Bakanlığı, 2004) yer alan usul ve esaslar doğrultusunda vergi beyannameleri,
bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi
bulunan meslek mensuplarının müşterilerine ait,
b) Gelir Vergisi Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 1961) 46’ncı maddesi gereğince basit usulde vergilendirilen mükelleflerin alış ve satışlarına ilişkin
belgelerin kayıtlarını tutan meslek odalarının üyelerine ait,
c) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa (T.C.
Yasalar, 2005) göre kurulmuş meslek odalarının ve birliklerinin işletme
hesabı esasına göre defter tutan üyelerine ait Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.
4.6.Aracılık Yetkisi Verilen Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullanıcı
Kodu, Parola ve Şifre Verilmesi İle İlgili İşlemler
Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talep eden;
a) Meslek mensuplarının 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği (Maliye Bakanlığı, 2004) ekinde yer alan “Elektronik Beyanname
Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu”nu,
b)Gelir Vergisi Kanunu’nun 46’ncı maddesi gereğince basit usulde vergilendirilen mükelleflerin alış ve satışlarına ilişkin belgelerin kayıtlarını
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tutan meslek odalarının bu Tebliğ ekindeki “Basit Usulde Vergilendirilen
Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine
3
Aracılık Yetkisi Talep Formu”nu (Ek-238
),
c) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa (T.C.
Yasalar, 2005) göre kurulmuş meslek odalarının ve birliklerinin bu Tebliğ
ekindeki “İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep
4 ), doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine müracaat
Formu”nu (Ek-339
etmeleri halinde 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Maliye Bakanlığı, 2004) belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda kendilerine
kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.
Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan gerçek ve tüzel kişiler mevcut kullanıcı kodu,
parola ve şifrelerini kullanmaya devam edeceklerdir.
4.7.Aracılık Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve Bilgi Girişi
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesine aracılık
yetkisi bulunan;
a) Meslek mensuplarının, müşterileriyle 340 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Maliye Bakanlığı, 2004) ekinde yer alan “Elektronik
Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesini/Elektronik Beyanname
Aracılık Sözleşmesini”,
b) Gelir Vergisi Kanununun 46’ncı maddesi gereğince basit usulde vergilendirilen mükelleflerin alış ve satışlarına ilişkin belgelerin kayıtlarını
tutan meslek odalarının bu Tebliğ ekindeki “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi (Basit usulde vergilendirilen mükellefler için)”ni (Ek-4540),
c) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa (T.C.
Yasalar, 2005) göre kurulmuş meslek odalarının ve birliklerinin bu Tebliğ ekindeki “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi (İşletme hesabı
6
esasına göre vergilendirilen mükellefler için)”ni (Ek-541
), düzenlemeleri
gerekmektedir.
338
439
540
641
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Ek-2, 1 Sıra No’lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nin ekinde yer almaktadır.
Ek-3, 1 Sıra No’lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nin ekinde yer almaktadır.
Ek-4, 1 Sıra No’lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nin ekinde yer almaktadır.
Ek-5, 1 Sıra No’lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nin ekinde yer almaktadır.
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Meslek mensupları, meslek odaları ve birlikleri, Muhtasar ve Prim
Hizmet Beyannamesi verme yükümlülüğü bulunmakla birlikte herhangi
bir çalışanı bulunmayan müşterilerinin/üyelerinin beyannamesini mevcut
sözleşme hükümlerine göre (yeni bir sözleşme düzenlenmeden) elektronik
ortamda göndermeye devam edebileceklerdir.
Aracılık yetkisi almış meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş olan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine” ait bilgilerin meslek
mensupları tarafından; meslek odaları ve birlikleri ile üyeleri arasında düzenlenmiş olan elektronik beyanname aracılık sözleşmesine ait bilgilerin
ise meslek odaları ve birlikleri tarafından bu sözleşmelerin düzenlendiği
tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde internet vergi dairesine (https://
intvrg.gib.gov.tr/) bilgi girişinin yapılması gerekmektedir. Sözleşmelere
ilişkin bilgi girişi yapılmaması durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesine izin verilmeyecektir.
4.8.Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Onaylanması ve Tahakkuk Fişlerinin Düzenlenmesi
Elektronik ortamda gönderilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
sistem tarafından ön kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilecektir. Muhtasar
ve Prim Hizmet Beyannamesinde, vergi ve/veya primin tahakkuk ettirilmesini engelleyen hata tespit edilmesi halinde bu hata kaynağı ile birlikte
beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilecek ve beyannameyi
gönderen tarafından söz konusu hatalar düzeltildikten sonra beyanname
tekrar gönderilecektir.
Elektronik ortamda gönderilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin geçerliliği ve matematiksel hata içermediği sistem tarafından saptandıktan sonra, beyannameyi gönderenin ekranından beyannameye onay vermesi istenecektir. Onaylama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte Muhtasar
ve Prim Hizmet Beyannamesi vergi dairesine verilmiş sayılacaktır.
Sistem tarafından beyannamenin vergi kesintileri ve/veya prime esas
kazanç ve hizmet bilgilerinde, vergi ve/veya primin tahakkuk ettirilmesini
engelleyen hata tespit edilmesi ve hatanın kaynağı ile birlikte beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilmesine rağmen; beyannameyi
gönderen, bildirilen hataya ilişkin düzeltmeleri yapmaksızın hata tespit
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edilmeyen tahakkuklara esas bilgileri onaylayarak beyannamesini gönderebilecektir. Bu durumda onaylanan tahakkuka esas bilgiler için beyanname verilmiş sayılacak ve onaylanan beyanname için tahakkuk fişi/fişleri
düzenlenecektir. Bu çerçevede, tespit edilen ancak düzeltme yapılmayan
hatalara ilişkin bilgiler için aynı döneme ait daha önce verilen ve onaylama
işlemi tamamlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini de kapsayacak şekilde düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin kanuni süresinde verilen beyanname olarak kabulü için onaylama işleminin beyannamenin verilmesi gereken son gün saat 23.59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Muhtasar
ve Prim Hizmet Beyannamesinin, aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel
kişiler tarafından elektronik ortamda gönderilmesi ve onay işleminin yapılmasıyla birlikte bu beyanname mükellef/işveren tarafından verilmiş sayılacaktır.
Onaylama işlemi tamamlanan beyannameye ait tahakkuk fişi/fişleri düzenlenerek mükellefe/işverene veya aracılık yetkisi verilmiş gerçek/tüzel kişiye
elektronik ortamda iletilecektir. Bu ileti tahakkuk fişinin/fişlerinin mükellefe/
işverene tebliği yerine geçer. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan
edilen vergi kesintileri ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri
için ayrı ayrı tahakkuk fişleri düzenlenecektir.
5510 sayılı Kanuna (T.C. Yasalar, 2006) göre her bir işyerinde çalıştırılan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, mükellef/işveren veya aracılık
yetkisi verilmiş gerçek/tüzel kişiler tarafından onaylanarak vergi dairesine
verildiği anda Kuruma da verilmiş sayılır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin
tüm iş ve işlemleri Kurumca yürütülür.
Örnek 9: Bayan (H), işyerinde Ağustos/2017 döneminde 5510 sayılı
Kanuna (T.C. Yasalar, 2006) istinaden tüm sigorta kollarına tabi 6, sosyal
güvenlik destek primine tabi 1, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine istinaden tüm sigorta kollarına tabi 4 olmak üzere toplam 11 sigortalı çalıştırmıştır. Ağustos/2017 dönemine ait vergi kesintisi ve prime esas
kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
Bayan (H) adına yetkili meslek mensubu tarafından gönderilmiştir.
Sistem tarafından yapılan kontrol neticesinde, vergi kesintileri ve/veya
prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinde, vergi ve primlerin tahakkuk etti162

MART - NİSAN

MALİ

ÇÖZÜM

rilmesini engelleyen herhangi bir hata tespit edilmediğinden, beyannamenin meslek mensubunca onayını müteakip vergi kesintisine ilişkin 1 adet,
5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmetlerine
ilişkin 2 adet ve 4447 sayılı Kanuna göre ise 1 adet olmak üzere toplam 4
adet tahakkuk fişi düzenlenecektir. Düzenlenen 4 adet tahakkuk fişi meslek
mensubuna elektronik ortamda iletilecek ve bu iletiyle birlikte tahakkuk
fişlerinin Bayan (H)’ye tebliğ işlemi de tamamlanmış olacaktır.
Örnek 10: Bay (K), işyerinde Ekim/2017 döneminde, 5510 sayılı Kanuna (T.C. Yasalar, 2006) istinaden tüm sigorta kollarına tabi 8 ve sosyal
güvenlik destek primine tabi 1 olmak üzere toplam 9 sigortalı çalıştırmıştır.
Bay (K) tarafından Ekim/2017 dönemine ait vergi kesintisi ve sigortalıların
prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi elektronik ortamda gönderilmiştir.
Sistem tarafından yapılan kontrol sırasında, beyannamedeki vergi kesintisine ve sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan 1 sigortalıya
ait tahakkuka esas bilgilerde hata bulunmadığı, tüm sigorta kollarına tabi
olarak çalışan 8 sigortalıya ait tahakkuka esas bilgilerde ise hata bulunduğu
beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilmiştir.
Bu durumda Bay (K), sistem tarafından tespit edilen hatayı düzelttikten
sonra Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini yeniden gönderebileceği
gibi hata bulunan tahakkuka ilişkin bilgileri düzeltmeden de hata bulunmayan tahakkuka esas bilgilerin onaylama işlemini yaparak beyannamesini
gönderebilecektir.
Bay (K)’nin beyannamedeki hataya ilişkin düzeltmeleri tamamlamadan
hata bulunmayan tahakkuklara esas bilgileri onaylayarak beyannamesini
göndermesi durumunda onaylanan tahakkuka esas bilgiler için beyanname
verilmiş sayılacak ve onaylanan beyanname için tahakkuk fişleri düzenlenecektir.
Dolayısıyla onaylanan vergi kesintisi ve sosyal güvenlik destek primine
tabi olarak çalışan sigortalının prime esas kazanç ve hizmetleri için ayrı
ayrı olmak üzere 2 adet tahakkuk fişi düzenlenerek Bay (K)’ye elektronik
ortamda iletilecek ve bu iletiyle birlikte tahakkuk fişlerinin tebliğ işlemi de
tamamlanmış olacaktır.
Ancak tahakkuka esas bilgilerinde hata bulunması nedeniyle onaylanmayan tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışan 8 sigortalının prime esas

MART - NİSAN 2017

163

MALİ

ÇÖZÜM

kazanç ve hizmet bilgilerinin daha sonra düzeltilerek beyan edilmesi halinde ise aynı döneme ait daha önce verilen ve onaylanan Muhtasar ve Prim
Hizmet Beyannamesinde yer alan bilgileri de kapsayacak şekilde düzeltme
beyannamesi verilmesi gerekmektedir.
Örnek 11: Bayan (L), işyerinde Kasım/2017 döneminde, 5510 sayılı
Kanuna istinaden tüm sigorta kollarına tabi 3 ve sosyal güvenlik destek
primine tabi 3 olmak üzere toplam 6 sigortalı çalıştırmıştır. Kasım/2017
dönemine ait vergi kesintisi ve sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet
bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Bayan (L) adına
7
meslek mensubu42
tarafından gönderilmiştir.
Sistem tarafından yapılan kontrol neticesinde, 5510 sayılı Kanuna (T.C.
Yasalar, 2006) göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmetlerine ilişkin
tahakkuka esas bilgilerde hata bulunmadığı, vergi kesintisine ilişkin tahakkuka esas bilgilerde ise hata bulunduğu beyannameyi gönderen meslek
mensubuna elektronik ortamda bildirilmiştir.
Bu durumda meslek mensubu sistem tarafından tespit edilen hataları
düzelttikten sonra Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini yeniden gönderebileceği gibi hata bulunan tahakkuka ilişkin bilgileri düzeltmeden de
onaylama işlemini yaparak beyannamesini gönderebilecektir.
Meslek mensubunun beyannamedeki hatalara ilişkin düzeltmeleri yapmadan
hata bulunmayan tahakkuklara esas bilgileri onaylayarak beyannameyi göndermesi durumunda onaylanan tahakkuklara esas bilgiler için beyanname verilmiş
sayılacak ve onaylanan beyanname için tahakkuk fişleri düzenlenecektir.
Dolayısıyla alınan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ait damga vergisi için 1 adet ve 5510 sayılı Kanuna göre ise 2 adet olmak üzere
ayrı ayrı 3 adet tahakkuk fişi düzenlenerek beyannameyi gönderen meslek
mensubuna elektronik ortamda iletilecek ve bu iletiyle birlikte tahakkuk
fişlerinin Bayan (L)’ye tebliğ işlemi de tamamlanmış olacaktır.
Ancak meslek mensubu tarafından tahakkuka esas bilgilerinde hata bulunması nedeniyle onaylanmayan vergi kesintilerine ilişkin bilgilerin daha sonra
düzeltilerek beyan edilmesi halinde ise aynı döneme ait daha önce verilen ve
onaylanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan bilgileri de
kapsayacak şekilde düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir.
742 Meslek mensubu; 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirleri ifade etmektedir.
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Örnek 12: (M) Limited Şirketinin Kırşehir Vergi Dairesinde kurumlar
vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. (M) Limited Şirketinin Ağustos/2017 ayında;
-Kırşehir ilinde bulunan merkez işyerinde 5510 sayılı Kanuna (T.C. Yasalar, 2006) istinaden tüm sigorta kollarına tabi 8 ve sosyal güvenlik destek
primine tabi 1 olmak üzere toplam 9,
-Ankara ili Keçiören ilçesinde bulunan şubesinde 5510 sayılı Kanuna
(T.C. Yasalar, 2006) istinaden tüm sigorta kollarına tabi 3, sosyal güvenlik
destek primine tabi 1 ve 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine
istinaden tüm sigorta kollarına tabi 2 olmak üzere toplam 6,
-Çorum ili Sungurlu ilçesinde bulunan şubesinde ise 5510 sayılı Kanuna (T.C. Yasalar, 2006) istinaden tüm sigorta kollarına tabi 2, 4447 sayılı
Kanunun (T.C. Yasalar, 1999) geçici 10’uncu maddesine istinaden tüm
sigorta kollarına tabi 3 olmak üzere toplam 5 sigortalı çalışanı vardır.
(M) Limited Şirketinin Kırşehir, Keçiören ve Sungurlu’da istihdam ettiği 20 çalışanının ücret ödemesi Kırşehir merkezden yapılmakta ve bu ödemelere ilişkin gelir vergisi kesintileri Kırşehir Vergi Dairesine beyan edilmektedir. (M) Limited Şirketi tarafından Ağustos/2017 dönemine ait vergi
kesintisi ve sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi elektronik ortamda gönderilmiştir.
Sistem tarafından beyannamede yapılan kontrol neticesinde;
–Kırşehir ve Sungurlu’da bulunan çalışanların prime esas kazanç ve
hizmet bilgilerinde primin tahakkuk ettirilmesini engelleyen hata bulunmadığı,
–Keçiören’de bulunan sigortalılardan, 4447 sayılı Kanunun (T.C. Yasalar,
1999) geçici 10’uncu maddesine istinaden tüm sigorta kollarına tabi olan 2 çalışanın, prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinde primin tahakkuk ettirilmesini
engelleyen hata bulunduğu, diğer 4 çalışanın bilgilerinde ise hata bulunmadığı,
beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilmiştir.
Bu durumda (M) Limited Şirketi sistem tarafından tespit edilen hatayı
düzelttikten sonra Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini yeniden gönderebileceği gibi hata bulunan tahakkuka ilişkin bilgileri düzeltmeden de
hata bulunmayan tahakkuklara esas bilgilerin onaylama işlemini yaparak
beyannamesini gönderebilecektir.
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(M) Limited Şirketinin beyannamedeki hataya ilişkin düzeltmeleri tamamlamadan hata bulunmayan tahakkuklara esas bilgileri onaylayarak beyannamesini göndermesi durumunda onaylanan tahakkuklara esas bilgiler
için beyanname verilmiş sayılacak ve tahakkuk fişleri düzenlenecektir.
Dolayısıyla onaylanan bilgilere istinaden;
-Vergi kesintisine ait 1 adet tahakkuk fişi,
-Kırşehir’de bulunan merkez işyerinde çalışan 9 sigortalıya ait 2 adet
tahakkuk fişi,
-Sungurlu’da bulunan şubesinde çalışan 5 sigortalıya ait 2 adet tahakkuk fişi,
-Keçiören’de bulunan şubesinde çalışan 5510 sayılı Kanuna istinaden
tüm sigorta kollarına tabi 3, sosyal güvenlik destek primine tabi 1 sigortalıya ait 2 adet tahakkuk fişi olmak üzere toplam 7 adet tahakkuk fişi düzenlenerek (M) Limited Şirketine elektronik ortamda iletilecek ve bu iletiyle
birlikte tahakkuk fişlerinin tebliğ işlemi de tamamlanmış olacaktır.
Keçiören’de bulunan şubede 4447 sayılı Kanunun (T.C. Yasalar, 1999)
geçici 10’uncu maddesine istinaden tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışan 2 sigortalının prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin daha sonra
düzeltilerek beyan edilmesi halinde, düzeltme beyannamesinin daha önce
verilen ve onaylanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan
bilgileri de kapsayacak şekilde verilmesi gerekmektedir.
4.9.Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Düzeltme Beyannamesi
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin kanuni beyanname verme
süresi içerisinde elektronik ortamda verilmesi esastır. Kanuni süresi içerisinde veya kanuni süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya
eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/
veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname verilmesi mümkündür.
Daha önce verilmiş bulunan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
veya beyannamelerindeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, söz konusu dönemlere münhasır olarak verilen
beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir.
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Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde (Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, 2010) belirtilen yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte
yasal süresi içinde verilmiş gibi kabul edilen haller nedeniyle 5510 sayılı
Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin
verilecek düzeltme beyannamelerinin söz konusu Yönetmelikte belirtilen
haller için öngörülen tarihleri takip eden ayın 23’üncü günü saat 23.59’a
kadar elektronik ortamda verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilir. Bu haller nedeniyle düzenlenecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamelerinin elektronik ortamda verilebilmesi için Kurumca belirlenen belgelerle birlikte işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi zorunludur.
5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin yasal süresi geçirildikten sonra düzenlenecek olan Muhtasar
ve Prim Hizmet Beyannameleri elektronik ortamda verilecektir. Bu beyannameler Kurumca, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103’üncü maddesine istinaden incelenerek uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır.
4.10. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Fiillerin
Vergi Kanunlarına Göre Vergi Cezası Kesilmesini Gerektirmesi
Halinde Ceza Uygulaması
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin vergi kanunlarına göre vergi cezası kesilmesini gerektirmesi halinde, Vergi Usul Kanunu
uyarınca vergi dairelerince, bu fiillerin 5510 sayılı Kanuna göre idari para
cezası gerektirmesi halinde 5510 sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik il
müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından ayrı ayrı ceza kesilecektir.
4.11.Konuyla İlgili Diğer Hususlar
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin olarak bu Tebliğde belirtilmeyen hususlar hakkında, 340
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Maliye Bakanlığı, 2004)
yer alan açıklamalara göre işlem yapılacaktır.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin 5510 sayılı Kanuna göre
sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren kısmına ilişkin
bu Tebliğde belirtilmeyen hususlar hakkında, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre işlem yapılacaktır.
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Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan sigortalıların prime esas kazançlarının tespiti ve hizmet bilgilerinin hesaplanmasına ilişkin
hususlar hakkında, İşveren Uygulama Tebliğinde (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2012) yer alan açıklamalara göre işlem yapılacaktır.
Beyannamelerini kendileri gönderecek mükellefler/işverenler ile aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler, beyannameleri elektronik
ortamda göndermek üzere kendilerine verilmiş bulunan kullanıcı kodu,
parola ve şifrelerini başka amaçla kullanamayacakları gibi bir başkasının
kullanımına da izin vermeyeceklerdir. Beyannamelerini kendileri gönderecek mükellefler/işverenler ile aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel
kişiler kullanıcı kodu, parola ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını
öğrendikleri anda (kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelir İdaresi Başkanlığının 444 0 189 numaralı
Vergi İletişim Merkezine (VİMER) telefonla veya ilgili vergi dairesine dilekçe ile derhal bilgi vereceklerdir. Söz konusu kişiler bildirim anına kadar
yapılan işlemlerden ve taraflarına verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin
kullanımından sorumlu olacaklardır.
340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Maliye Bakanlığı,
2004) ekinde yer alan Ek-3 “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ile Ek-4 “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” bu
9 ) yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.
Tebliğ ekinde (sırasıyla Ek-6843 ve Ek-744
Bankalar ve aracı kurumların Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinin bir ve üç numaralı fıkraları kapsamında yaptıkları kesintileri beyan
ettikleri “Muhtasar Beyanname (Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67’nci Maddeye
Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)” bu Tebliğ hükümleri kapsamı dışındadır.
Prime esas kazanç ve hizmet bilgileri, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda gönderilirken beyannameyi gönderen
tarafından beyannamenin ilgili alanlarında yer alan “asıl/ek/iptal” seçeneklerinden işverenin durumuna uygun olanı her bir işyeri için sigortalı
bazında belirtilecektir.
Alt işverenler, asıl işverenin Kurum işyeri sicil numarası ve kendilerine ait alt işveren kodunu yazarak çalıştırdıkları sigortalılar için Muhtasar
ve Prim Hizmet Beyannamesini vereceklerdir. Muhtasar ve Prim Hizmet
843 Ek-6, 1 Sıra No’lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nin ekinde yer almaktadır.
944 Ek-7, 1 Sıra No’lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nin ekinde yer almaktadır.
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Beyannamesi https://ebeyanname.gib.gov.tr/internet adresinden görüntülenebilecektir. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kağıt ortamında verilemeyecektir.
4.12.Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi
Vergi Usul Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 1961) 148’inci, 149’uncu maddeleri ile mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak; vergi kanunlarına
göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda
5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/
işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bu Tebliğ ekinde yer
alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Nu10
marasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-845
) elektronik ortamda
gönderme zorunluluğu getirilmiştir.
Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim, eksiksiz ve hatasız bir şekilde
doldurularak 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Maliye Bakanlığı, 2004) belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda bu Tebliğin
yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar internet vergi dairesi üzerinden
(https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilecektir.
4.13.Geçiş Dönemi Uygulaması
Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281
Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde (Maliye Bakanlığı, 2012) belirtilen bankalar hariç) için bu Tebliğin uygulanmasına, Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere 1/6/2017 tarihinden itibaren
başlanacaktır.
Birinci fıkra kapsamına giren mükellef/işverenlerce Kırşehir ili dışında istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku Kırşehir ilinde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi Kırşehir Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilecektir.
10
45 Ek-8, 1 Sıra No’lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nin ekinde yer almaktadır.
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Kırşehir ilinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku farklı bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif
edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun
yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık
prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.
4.14.Kurum Tarafından Verilmiş Olan Şifreler
Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 5510 sayılı Kanun (T.C. Yasalar, 2006) uyarınca çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet
bilgilerini elektronik ortamda gönderen işverenler ile bildirge göndermek
üzere aracılık yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğin yürürlüğe
girdiği tarihten sonra verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Kurum tarafından verilmiş olan şifre ile gönderemeyeceklerdir.
4.15.Uygulamanın Yürürlük Tarihleri ve Yürütme Makamları
1 Sıra No’lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nin
(Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2017);
a) Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesine ilişkin hükümler içeren Geçici 1’inci maddesi,
anılan Tebliğin yayımı tarihinde (yani 18.02.2017 tarihinde),
b) Geçiş dönemi uygulamasına ilişkin hükümlerin yer aldığı Geçici
2’nci maddesi 1/6/2017 tarihinde,
c) Diğer maddeleri ise, 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer. Buna göre
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi yükümlülüğü, Kırşehir ilindeki
işyerleri için 01.06.2017 tarihinde, diğer illerdeki işyerleri için 01.01.2018
tarihine başlayacaktır. Anılan Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı müştereken yürütür.
5.SONUÇ
Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi,
gereksiz yere iş yükü ve işlem maliyeti oluşturan bürokratik işlemlerin ortadan
kaldırılması, vergilendirme süreçlerinden sadeleşme ve basitlik sağlanması,
kamu kurumlarının işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaları ve bilgi paylaşımını etkin bir şekilde yapmaları, kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdam ile
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mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, 6728 sayılı Kanunla yapılan yasal
düzenleme, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname”
ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (T.C. Yasalar, 2006) Madde 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanların bildirildiği “Aylık
Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” ihdas edilmiştir. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ne verilmesine ilişkin usul ve esaslar, 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi Genel Tebliği (Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, 2017) ile belirlenmiştir.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi; muhtasar beyanname ile aylık
prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla
birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme
gün sayılarının bildirilmesine ilişkin beyannameyi ifade etmektedir. Başta muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesine ilişkin işlemler,
muhtasar ve prim hizmet beyannamesine ilişkin fiillerin vergi kanunlarına göre vergi cezası kesilmesini gerektirmesi halinde ceza uygulamasına,
vergi kimlik numarası ile sosyal güvenlik kurumu işyeri sicil numarasının
eşleştirilmesine ve geçiş dönemi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar yazımızın önceki bölümlerinde ayrıntılı olarak yer verildiği şekildedir. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi yükümlülüğü, Kırşehir ilindeki işyerleri
için 01.06.2017 tarihinde, diğer illerdeki işyerleri için 01.01.2018 tarihine
başlayacaktır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi sadece elektronik
ortamda gönderilecek, kağıt ortamında verilemeyecektir.
KAYNAKÇA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (12/5/2010) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Ankara: Resmi Gazete (27579 sayılı)
Maliye Bakanlığı (3.1.2012). 281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği. Ankara: Resmi Gazete (28162 sayılı)
Maliye Bakanlığı (30.9.2004). 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Ankara: Resmi Gazete (25599 sayılı)
Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (18.02.2017)
1 Sıra No’lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği.
Ankara: Resmi Gazete (29983 sayılı)
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Sağlık Sigortası Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26200 sayılı)
T.C. Yasalar (21.06.2005). 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek
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GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN GAYRİMENKUL
SATIŞ KAZANCININ TİCARİ KAZANÇ VE DEĞER ARTIŞ
KAZANCI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İVAZSIZ
İNTİKALLERDE DURUM
*
Ebubekir MUTLU46

ÖZ
Gayrimenkul sektörü sürekli canlılığını koruyan bir sektör olarak karşımızda durmaktadır. Bu nedenle, gayrimenkul satışlarına ilişkin faaliyetlerin ticari faaliyet ve diğer kapsamda değerlendirilmesi yapılarak, söz konusu satış işlemlerinin Gelir Vergisi ile Veraset ve İntikal Vergisi Kanunları
yönünden kısa biz analizi yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: “Gerçek Kişilerin Gayrimenkul Satışı”, “İvazsız
İntikal”, “Ticari Kazanç”, “Değer Artış Kazancı”
1.GİRİŞ
Hareketli bir piyasa olan gayrimenkul sektörü, konut/işyeri imalatı satışı ve bu sektöre bağlı alt sektörler ile ülkemizin büyümesinin lokomotifi
konumundadır. Söz konusu sektörün gerek 2008 yılında meydana gelen
küresel krizde gerekse de krizin etkilerinin devam ettiği müteakip yıllarda, Türkiye’nin bu kriz sürecini en az zarar ile atlatmasında büyük katkısı
olmuştur.
Bu sektörde gerçekleştirilen gayrimenkul inşaatı, gayrimenkul alım ve
satımı konularının vergisel açıdan durumları da mükellefler açısından sürekli gündemde tutulmaktadır. Karışık bir vergi mevzuatına sahip olmamızın da bunun üzerinde etkisi büyüktür.
Bu çalışmanın konusu, Gelir Vergisi mükelleflerinin elden çıkardığı
gayrimenkuller üzerinden elde etiği kazancın ticari kazanç mı, değer artış
kazancı mı olduğu veyahut bu elden çıkarma işleminin Gelir Vergisinin
konusuna girip girmediğinin tespitini yapmaktır.
Ayrıca ivazsız olarak iktisap edilen gayrimenkullerin satılması durumunda vergilemenin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa hangi kapsamda
nasıl yapılacağı üzerinde durulmaktadır.
*46 Vergi Müfettişi
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2.GAYRİMENKUL KAVRAMI
Gayrimenkul kavramının Türk Dil Kurumunun Büyük Türkçe Sözlüğüne göre anlamı “taşınmaz”( http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.58aaa7e4ee3d74.06314393 )
mal demektir. Yani bu anlamı ile söz konusu malın taşınamaz olması, özelliğinin asıl belirleyicisi olduğu görülmektedir. Bina, arazi, arsa ve maden
ocakları bu kapsamda örnek olarak verilebilir. Gayrimenkul kavramı Medeni Kanunda ise şu unsurlardan oluşmaktadır.(T.C. Yasalar, 08.12.2001)
• Arazi,
• Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,
• Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler.
213 sayılı Vergi Usul Kanununda ise İktisadi İşletmelere Dahil Kıymetleri Değerleme bölümünde gayrimenkul gibi değerlenecek kıymetler sayılarak, bu kanun kapsamında hangi unsurların bu “Gayrimenkul” altında
yer alacağı belirtilmiş olmaktadır. Gayrimenkul gibi değerlenecek unsurlar
şunlardır;
• Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı;
• Tesisat ve makinalar;
• Gemiler ve diğer taşıtlar;
• Gayrimaddi haklar.
“Gayrimenkul”ün kapsamı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda ise biraz daha farklılaştırılmıştır. Bu kanunun 70inci maddesinde 8 bent halinde
sayılan mal ve hakların, kiraya verilmesinden elde edilen gelirin gayrimenkul sermaye iradı olduğu belirtilerek, bu kiralanan mal ve hakların “gayrimenkul” gibi değerlendiği kabul edilmiştir. Bu mal ve haklar şunlardır;
• Arazi, bina, maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları,
kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar
ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;
• Voli mahalleri ve dalyanlar;
• Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen, mütemmim cüzileri
ve teferruatı ile bilümum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri;
• Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;
• Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alametifarika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, mo174

MART - NİSAN

MALİ

ÇÖZÜM

del, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları,
sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait
bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma
hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar;
• Telif hakları;
• Gemi ve gemi payları;
• Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve
tesisat ile bunların eklentileri.
Yukarıda belirtilen her kanunda gayrimenkul kapsamı farklılıklar arzetmektedir. Hukuk Sistemimizde her zaman genel kanunlarda yer alan tanımlamaların bütün kanunlar için geçerli olması ve özel durumlar dışında bu tanımlamaların kullanılması bir zorunluluk olmaktadır.(Aytekin, 2008 : 209)
Esas kural bu olmakla birlikte, genel kanunların dışında özel kanunlarda ayrıca
hükümlere yer verildi ise bunlar dikkate alınır. Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi
Usul Kanununda yer alan ve Medeni Kanunun tanımlaması dışına çıkanları bu
kapsamında değerlendirmek gerekmektedir. Vergi Usul Kanununda yer alan
gayrimenkul gibi değerlenmesi gereken unsurlar, değerlemede dikkate alınacak hususlardır. Gelir Vergisi Kanununda 70inci maddesinde yer alan mal ve
haklardan elde edilen gelirler de gayrimenkul sermaye iradı kapsamına koymak için bu yol izlenmiştir. Bu kanunlarda Türk Medeni Kanununda yer alan
tanımlamalar dışına çıkılarak, bulundukları madde hükümlerini uygulanması
bakımından bazı mal ve hakların gayrimenkul sayılacağı öngörülmektedir.
Yani genel tanım Türk Medeni Kanununda yer alan tanım olmakla birlikte, diğer kanun maddelerinde yapılan tanımlar sadece o madde hükümleri açısından
geçerlidir.(Aytekin, 2008 : 211)
3.GAYRİMENKUL KAYNAKLI KAZANÇLAR VE İRATLAR
Gelir Vergisi Kanununda gayrimenkuller ile ilgili 3 gelir unsuru yer almaktadır. Bunlar Ticari kazanç, Değer Artış Kazancı ve Gayrimenkul sermaye iradıdır. Bu kazanç ve iratlar, gayrimenkul satışına ve kiralanmasına ilişkindir.
Bunlardan gayrimenkul sermaye iradı, kanunun 70inci maddesinde
sayılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa
hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen
iratlardır. Burada asıl olan kiralama işlemidir. Bu nedenle bu çalışmamızın
konusuna girmemektedir.
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Satışa ilişkin ise hangi satışların ticari kazanç hangi satışların ise değer
artış kazancı kapsamına girdiği hususları özellik arzeden konulardır. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar;
• Satış işleminin, gayrimenkulün iktisap edildiği tarihten itibaren kaç
yıl içerisinde yapıldığı,
• Satış işleminde devamlılık unsurunun olup olmadığı,
• Gayrimenkulün tek kül olarak mı yoksa parselleme işlemi sonrasında mı satışın gerçekleştirildiği,
• Satış işleminin bir bedel karşılığı mı yoksa bedelsiz/veraset yoluyla
mı elden çıkarıldığıdır
Bu hususlara ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler aşağıdaki alt başlıklarda
yapılmıştır.
3.1.Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması ve Ticari Kazanç
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 37inci maddesinde, her türlü ticari ve
sınai faaliyetlerden doğan kazançların, ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.
Bu genel tanım haricinde alt bentlerde ise bazı spesifik hususlara da yer
verilmiş ve bunların da ticari kazanç olduğu belirtilmiştir. Bu bentlerde,
1. Maden, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri ile tuğla ve
kiremit harmanlarının işletilmesinden;
2. Coberlik işlerinden;
3. Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden;
4. Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden;
5. Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım-satımı ile devamlı
olarak uğraşanların bu faaliyetlerinden;
6. Satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha
sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından;
7. Diş protezciliğinden;
elde edilen kazançların da ticari kazançlar kapsamında olduğu belirtilmiştir.
Ticaret Kanununa baktığımızda 3üncü maddede ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiillerin ticari işler kapsamında olduğunu görürüz.
Ticari işletmeden kasıt ise esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzey176
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de gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde
yürütüldüğü işletmelerdir.
Gelir Vergisi Kanuna baktığımızda ise ticari faaliyetin özellikleri olarak, Ticari faaliyetin;
• Sermayeye ve emeğe dayanması,
• Organizasyona dayanması,
• Devamlılık arzetmesi,
• Belli bir hacmi aşması,
• Gelir-kazanç amacı güdülmesi,
gerekmektedir.
Şahsi kullanma ve servetin korunması durumunun bulunduğu durumlar
ise ticari kazanç kapsamı dışında tutulmuştur.(Özbalcı, 2010 : 320)
Gayrimenkullerin elden çıkarılması kapsamında elde edilen ticari kazançlar
ise 37nci maddenin 4 ve 6 numaralı bentlerinde görüldüğü üzere; gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işleri ile satın
alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren
5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen
veya tamamen satılmasından elde edilen kazançlardan oluşur.
Ticari bir organizasyon dahilinde yapılan tek bir işlem veya işlemler her
halukarda ticari faaliyet kapsamına girer ve bu kapsamda vergilendirilir.
Ancak ticari bir organizasyon olmadan yapılan satışın niteliğine bakmak
gerekecektir. Şöyle ki; devamlı yapılan ve kazanç sağlama amacı güdülerek yapılan bir satış işlem ise ticari faaliyet kapsamında değerlendirilir.
Kazanç sağlama amacı güdülmeksizin kişisel ihtiyaç ve servetin korunması saikiyle yapılan satışlar ise ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmez.
İktisap edilen arazinin, iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde parsellenerek bu süre içerisinde veyahut daha sonra satılması durumu da, ticari
faaliyet kapsamına girmektedir.
3.2.Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması ve Değer Artış Kazancı
Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80inci maddesinde sıralı olarak belirtilen mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı olarak belirlenmiştir. Gelir Vergisi Kanunu sistematiğine baktığımızda gelir unsuru ile ilgili genel bir tanım yapılıp daha sonra bu genel tanım
haricinde bu kapsama hangi hususların, unsurların girdiğinin belirtildiğini

MART - NİSAN 2017

177

MALİ

ÇÖZÜM

görürüz. Diğer Kazanç ve İratlarda bu usul izlenmeyip, herhangi genel bir
tanımlama yapılmadan doğrudan Değer Artış Kazançları olan ve Arizi Kazanç olan unsurlara yer verilmiştir. Bu maddeler ile bu gelir unsurlarının
çerçevesi katı bir şekilde sınırlandırılmıştır.
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80inci maddesinde yer alan değer
artış kazançları, şu mal ve hakların elden çıkarılmasından oluşur;
• İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan
ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul
kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar;
• 70 inci maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar;
• Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar;
• Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan
kazançlar;
• Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
• İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70
inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde
yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak
beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin
ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.).
Aynı maddede belirtildiği üzere elden çıkarma da bu mal ve hakların
satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası,
kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulması olarak ifade edilmektedir.
Gayrimenkullerin elden çıkarılması ile ilgili yukarıda yer alan değer
artış kazancı maddesine baktığımızda;
• Arazi, bina, maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları,
kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar
ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatının;
178
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•
•
•

Voli mahalleri ve dalyanların;
Gayrimenkul olarak tescil edilen hakların;
Gemi ve gemi payları ile bilümum motorlu tahmil ve tahliye vasıtalarının;
İktisap edildiği tarihten itibaren 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancıdır. Bu mal ve haklar eğer, ivazsız olarak
iktisap edildi ise bu kapsamda değerlendirilmez.
3.3. İvazsız Olarak İntikal Eden Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Durumu
Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80inci maddesinde arazi, bina ve diğer
sayılı mal ve hakların iktisap edildiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde satılması
durumunda elde edilen kazanç değer artış kazançtır, şöyle ki bu mal ve haklarda, bunların bir ivaz karşılığında iktisap edilmiş olması şartı da aranmaktadır.
Başka bir deyişle, ivazsız olarak iktisap edilen mal ve hakların satışından doğan kazanç, değer artış kazancı kapsamında değerlendirilmez.
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununu 1inci maddesinde TC tabiiyetinde
bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle
veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer bir
şahsa intikalinin Veraset ve İntikal Vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.
Yukarıda yer alan iki kanun maddesinin hükümleri karşılaştırıldığında,
mükerrer 80inci maddede sayılı mal ve hakların, bir ivaz karşılığında, iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılması sonucu elde edilen kazanç,
değer artış kazancıdır ve Gelir Vergisi Kanunun bu hükümlerine göre
vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu mal ve hakların ivazsız olarak iktisap edilmesi halinde ise ister iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde isterse
daha sonra satılması durumunda elde edilen kazanç Gelir Vergisi Kanunu
hükümleri kapsamında vergilendirilmeyecektir, Veraset ve İntikal Vergisi
Kanunu kapsamında vergilendirilmesi gerekmektedir.
Buna ilişkin Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilmiş
25/05/2016 tarih ve 46480499-120[2015/1499]-57 sayılı ve veraset yoluyla intikal eden arsanın kat karşılığı verilmesi sonucu alınan gayrimenkullerin satılması durumunda vergilendirilmesi konulu özelgede(Balıkesir
Vergi Dairesi Başkanlığı, 25/05/2016 tarih ve 46480499-120[2015/1499]57 sayılı Özelge ) özetle aşağıdaki hususlara değinilmiştir;
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Gayrimenkullerin ivazsız şekilde iktisap edilmesi değer artışı kazancının konusuna girmemektedir. Bu çerçevede ivazsız olarak iktisap edilen gayrimenkulün üzerine, sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı olarak alınan gayrimenkullerin, daha sonra elden çıkarılması halinde
elde edilen gelir, değer artışı kazancı kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Örnek 7: Bay (B)›ye veraset yoluyla intikal eden iki katlı ahşap bina,
yıkılıp yerine yeni bir bina yapması ve bu yeni binadan kendisine iki adet
daire verilmesi karşılığında, müteahhide verilmiştir. Bay (B), müteahhitten kat karşılığı aldığı iki adet daireyi teslim aldığı yıl içinde satmıştır.
İvazsız olarak (veraset yoluyla) iktisap edilen gayrimenkulün, cins tashihi yapılarak kat karşılığı verilmesi halinde, «ivazsız iktisap edilme» niteliği
değişmeyeceğinden, gayrimenkulün satışından elde edilen gelir de değer artışı kazancına tabii olmayacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir.
Bu itibarla, babanızdan miras yoluyla intikal eden zeytinliğin gayrimenkul satış vaadi ve arsa karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden inşaat
şirketine verilmesi neticesinde sahip olunan dubleksler de “ivazsız olarak
iktisap edilen gayrimenkul” olarak değerlendirildiğinden, söz konusu dublekslerde payınıza düşen ½ oranındaki hisselerinizin kardeşinizle karşılıklı
olarak devredilmesi nedeniyle elde edilecek kazancın değer artış kazancı
olarak vergilendirilmesi söz konusu olmayacaktır.
Ancak, hisse devri yoluyla tapuda yapılan değişiklik devralınan hisseler
açısından yeni bir iktisap olarak değerlendirilecek olup, gayrimenkulün söz
konusu değişiklik tarihinden itibaren beş yıl içinde elden çıkarılması halinde;  gayrimenkulün hisse devriyle intikal eden ½’lik kısmının elden çıkarılması
nedeniyle ortaya çıkacak kazancın, Gelir Vergisi Kanununun değer artışı kazancına ilişkin hükümleri çerçevesinde vergilendirileceği tabiidir.
Öte yandan, sahibi olduğunuz gayrimenkullerin aynı kişiye farklı
tarihlerde veya farklı kişilere aynı tarihte veya birbirini izleyen tarihlerde satılması durumunda yapılan satışlar devamlı olarak gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden elde
edilen kazancın Gelir Vergisi Kanununun 37nci maddesi çerçevesinde
ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.
Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilmiş özelgede belirtilen hususlar da kanun lafzı ile paralellik arzetmektedir.
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4.SONUÇ
Gerçek kişilerin sahip olduğu gayrimenkulleri satması sonucu elde ettiği
kazançlar, kişinin söz konusu gayrimenkul satışı devamlılık unsuru, organizasyon dahilinde gerçekleştirmesi, kazanç amacı güdülmesi, işletmesinin belli bir
ölçeği aşması hallerinde ticari kazanç hükümleri kapsamında işlem yapılacaktır. Kanunun 37inci maddesinde açık hüküm bulunduğu üzere devamlı olarak
gayrimenkul satımı ile uğraşılması sonucu elde edilen kazancın ticari kazanç
olduğu tartışmasızdır. Yine satın alınan veya trampa suretiyle iktisap edilen
arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl parsellenerek bu süre içerisinde veya
sonrasında satılması durumunda da elde edilen kazancın ticari kazanç olduğu
kanun metninde açık bir şekilde ifade edilmiştir.
İvazsız iktisap hariç iktisap şekli ne olursa olsun, arazi bina ve mükerrer
madde 80’de belirtilen diğer mal ve hakların, iktisap tarihinden itibaren beş
yıl içerisinde elden çıkarılması sonucu elde edilen kazanç, değer artış kazancıdır. Yukarıda belirtildiği üzere söz konusu gayrimenkul üzerinde eğer
işlem yapılıp (parsellenmesi sonrası) öyle satılması durumunda faaliyet,
ticari faaliyet, kazanç ise ticari kazançtır. Ancak, söz konusu gayrimenkul
üzerinde hiçbir işlem yapmadan iktisap tarihinden itibaren 5 yıl sonrasında
satılması durumunda, söz konusu kazanç, ne ticari kazanç ne de değer artış
kazancı kapsamına girmektedir.
İvazsız olarak iktisap edilen gayrimenkullerin satılması durumunda
elde edilen kazanç ise, madde 37 kapsamına girmediği ve mükerrer madde
80’de metin içinde açık bir şekilde belirtildiği üzere, ticari kazanç ve değer
artış kazancı kapsamına girmemektedir. Söz konusu faaliyetin Veraset ve
İntikal Vergisi Kanununda belirtildiği üzere bu kanun hükümlerine istinaden işlem yapmak gerekmektedir. Yani bu kapsamda yapılan satış işleminden gelir vergisi değil, veraset ve intikal vergisi aranacaktır.
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LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN ŞİRKETE
BORÇLANABİLMESİNİN KOŞULLARI
*
Mustafa YAVUZ47

ÖZ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre limited şirket ortakları, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve limited şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını
karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz. Söz konusu iki şartın birlikte sağlanması halinde pay oranları ne olursa olsun limited şirket
ortakları şirkete borçlanabilir. Bahsi geçen kurallara aykırı davranış ise cezai yaptırıma bağlanmıştır. Buna göre, TTK’da belirtilen esaslara aykırı
olarak ortaklara borç veren limited şirketin müdürleri, üçyüz günden az
olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır. İşte bu çalışmada, limited
şirketlerde ortakların şirkete borçlanabilmesinin koşulları tüm yönleriyle
ele alınmış ve değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Limited şirket, şirket ortağı, borçlanma yasağı,
sermaye koyma borcu, serbest yedek akçe, cezai sorumluluk.
1. GİRİŞ
Anonim şirket pay sahiplerinin şirkete karşı borçlanmalarını, birçok iş
ve işlemde şirket kasasını kullanmalarını, kişisel harcamalarını bu kanaldan yapmalarını ve şirketten para çekmelerini ve dolayısıyla pay sahiplerinin borçlanma yoluyla şirket kaynaklarından usulsüz yararlanmasını ve
kaynaklardan amaç dışı menfaat temin etmelerini engellemek amacıyla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (TTK)
358. maddesinde, pay sahipleri için şirkete borçlanma yasağı öngörülmüştür. Aynı Kanunun 644/I-b maddesinde yapılan atıf dolayısıyla söz konusu
yasak, limited şirket ortakları hakkında da geçerlidir.
TTK’nın kabul edildiği ilk halinde, anonim şirket pay sahiplerinin ve
dolayısıyla limited şirket ortaklarının şirkete borçlanması kural olarak yasaklanmıştı.148 Ancak kamuoyunda ticari hayatın gerçekleriyle bağdaşmadı*47 Gümrük ve Ticaret Uzmanı
148 TTK’nın 358. maddesi, 6335 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki hali, “İştirak taahhüdünden doğan
borç hariç, pay sahipleri şirkete borçlanamaz. Meğerki, borç, şirketle, şirketin işletme konusu ve pay sahibinin
işletmesi gereği olarak yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş olsun ve emsalleriyle aynı veya benzer şartlara
tabi tutulsun.” şeklindeydi.
Makale Geliş Tarihi:
24.11.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 03.03.2017
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ğı yönünde dile getirilen eleştiriler sonucunda, TTK’nın yürürlüğe girmesine günler kala kabul edilen 6335 sayılı Kanun (T.C. Yasalar, 30.06.2012)
ile ortakların şirkete borçlanma yasağını düzenleyen söz konusu madde
değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik kapsamında ve hali hazırda yürürlükte
bulunan düzenlemeyle ortaklar açısından şirkete borçlanma yasağı, tamamen kaldırılmamakla birlikte büyük ölçüde yumuşatılmış (Karahan, Kasım
2012, 239) ve hatta ortakların şirkete borçlanmaları kural olarak mümkün
hale getirilmiştir.
Bu çalışmada, ortaklar açısından şirkete borçlanma yasağı ile anılan yasak kapsamında limited şirket ortaklarının şirkete borçlanabilme koşulları
üzerinde durulacaktır.
2. ŞİRKETE BORÇLANABİLMENİN ŞARTLARI
2.1. Genel Olarak
Limited şirket ortakları hakkında da geçerli olan TTK’nın “Pay sahiplerinin
şirkete borçlanma yasağı” başlıklı 358. maddesinde, “Pay sahipleri, sermaye
taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde
olmadıkça şirkete borçlanamaz.” denilmektedir. Anılan hüküm kapsamında
2 bütün ortaklar için geçerliborçlanma yasağı, şirket müdürü olsun olmasın49
dir. Görüldüğü üzere, şirkete borçlanabilme, biri şirket ortaklarına, diğeri de
şirketin durumuna ilişkin olmak üzere iki şarta bağlanmıştır. Gerekli şartların
birlikte gerçekleşmesi halinde ortaklar şirkete borçlanabilecektir. Bu durumda
ortakların, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmeleri
ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olması halinde şirkete borçlanabilmesi mümkündür. Bir başka
anlatımla, bu şartların sağlanması halinde şirketten borç alabileceklerdir. Bunun yanında, şirkete borçlanmaya ilişkin kurallar, TTK’da emredici nitelikte
düzenlenmiştir. Dolayısıyla, şirket sözleşmesi veya genel kurul kararıyla bu
şartlarda değişiklik yapılması, şartların ortadan kaldırılması veya etkisiz hale
getirilmesi mümkün değildir.
2 Ortak olmayan şirket müdürleri ile müdürlerin ortak olmayan yakın akrabaları için de şirkete borçlan49
ma yasağı geçerlidir (TTK md. 644/I-b, 395/II). Bahsi geçen hükmün ortak olan müdürleri kapsamaması
nedeniyle TTK md. 358, aynı zamanda ortak olan müdürler hakkında da tatbik olunacaktır.
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Öncelikle belirtelim ki, bahis geçen hüküm, pay oranı ne olursa olsun
tüm ortaklar için geçerlidir. Söz konusu yasak, daha önce ifade edildiği
üzere ortak olan müdürler hakkında da uygulanacaktır. Bunun yanında ilgili hüküm, sadece ortakların şirkete borçlanmasını düzenlemiştir. Dolayısıyla, ortakların şirketten alacaklı olduğu haller yasak kapsamı dışındadır.
Bir başka deyişle, ortaklar şirketten alacaklı konumunda olabilecektir.
Anılan hükümde kullanılan “ve” bağlacı uyarınca, ortakların limited
şirkete borçlanabilmesi için iki şartın birlikte sağlanmış olması gerekmektedir. Bunlar; ‘sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçların ödenmiş olması’ ve ‘serbest yedek akçelerle birlikte şirket karının geçmiş yıl
zararlarını karşılayacak düzeyde bulunması’dır. Belirtilen şartların yerine
getirilmesi durumunda, ortakların limited şirkete borçlanabilmesi mümkündür. Bir başka anlatımla, koşulların sağlanması halinde limited şirketin
ortakları acil kaynak ihtiyaçlarını şirket varlıklarından karşılayabilecektir.
Söz konusu koşullar aşağıda açıklanmıştır.
2.2. Sermaye Taahhüdünden Doğan Vadesi Gelmiş Borçların İfa
Edilmiş Olması
Ortakların limited şirkete borçlanabilmesinin birinci şartı, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmiş olmasıdır. Sermaye
taahhüdünden doğan borçların kaynağı ise kuruluşta yapılan sermaye taahhüdü ve sermaye artırımında yapılan taahhüt olmak üzere iki türlüdür.
Kuruluştaki sermaye taahhüdü hakkında bilgi vermek gerekirse; sınırlı sorumluluk ilkesi kapsamında limited şirket ortakları taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdür. Ortaklar tarafından taahhüt edilen sermaye
payı, nakdi olabileceği gibi ayni de olabilir. TTK ayni sermaye olarak konulan
taşınmaz, taşınır, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlere ilişkin sıkı kurallar getirmiştir. Buna göre; şirket sözleşmesinde bilirkişi tarafından belirlenen
değerleriyle yer alan taşınmazlar tapuya şerh verildiği, fikri mülkiyet hakları
ile diğer değerler, varsa özel sicillerine kaydedildikleri ve taşınırlar güvenilir
bir kişiye tevdi edildikleri takdirde ayni sermaye olarak kabul edilebilir (TTK
md. 128). Artık, TTK’nın getirdiği önlemler sayesinde, limited şirketlerde ayni
olarak konulan sermayenin yerine getirilmemesi gibi bir durumla karşılaşması
zordur. Zira ayni sermayeye ilişkin kurallara uyulmadığı takdirde şirketin kuruluşu da tamamlanamayacaktır.
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Nakden (para olarak) taahhüt edilen payların itibari değerlerinin ise en az
%25’inin tescilden önce, gerisinin de şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde
ödenmesi gerekmektedir. İşte, TTK’nın 358. maddesinde, “sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçların ifa edilmemesinden” kastedilen nakdi sermaye taahhüdünde kalan kısmın ortak tarafından ödenmemesidir. Bu durumda,
şirketin tescilinden itibaren 2 yıl içinde içerisinde sermaye taahhüdünün ödenmemesi halinde ortağın şirkete borçlanabilmesi mümkün olamayacaktır. Bir
başka deyişle, limited şirketin ortağının şirkete borçlanabilmesi için sermaye
taahhüdünden doğan vadesi gelmiş sermaye borcunu ödemiş olması şarttır. Söz
konusu düzenleme ile ortakların, vadesi gelmiş ancak ödenmemiş sermaye payı
borçlarını, şirket kaynaklarını kullanarak kapatması engellenmek istenmiştir.
Kuruluşta olduğu gibi sermaye artırımında da, ortaklar sermaye payı taahhüdünde bulunabilmekte, bu taahhüdü ayni ve nakdi olarak yapabilmekte,
nakdi sermayenin ödemesini kuruluşta olduğu gibi aynı oranda ve sürelerde
ifa edebilmektedir. Bu halde, ortağın şirkete borçlanabilmesi için sadece kuruluşa ilişkin sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını değil, aynı
zamanda sermaye artırımı kapsamında varsa yaptığı taahhüdü de süresi içinde
ödemesi gerekir. Kuruluştan sermaye borcu olmamakla birlikte, ortağın sermaye artırımı dolayısıyla taahhüt etmiş olduğu sermaye payından muaccel olmuş
borcu varsa bu durumda da şirkete borçlanamayacaktır. Yeri gelmişken belirtelim ki, sermaye borcu, dış kaynaklardan yapılan sermaye artırımları (sermaye
taahhüdü yoluyla artırım) için geçerlidir; doğal olarak iç kaynaklardan yapılan
sermaye artırımlarında ortaklar açısından sermaye borcu doğmamaktadır. Zira
iç kaynaklardan sermaye artırımında şirkete dışarıdan sermaye getirilmemekte, şirket sözleşmesi veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen
kısımları ve mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin
verdiği fonlar sermayeye dönüştürülmektedir.
Öte yandan, ortağın sermaye borcu, vadesi gelmiş (muaccel olmuş) bir
borç olmalıdır. Bu durumda, vadesi gelmemiş sermaye borçları ortağın
şirkete borçlanmasına engel olmamaktadır. Bir diğer husus, şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin350 yerine getirilmiş olmamasının borçlanma üzerindeki etkisinin ne olduğudur. TTK’da
350 Limited şirket ortaklarından şirket sözleşmesinde öngörülmek şartıyla, şirket esas sermayesi ile kanuni
yedek akçeler toplamının şirketin zararını karşılayamaması, şirketin bu ek araçlar olmaksızın işlerine gereği
gibi devamının mümkün olmaması ve şirket sözleşmesinde tanımlanan ve özkaynak ihtiyacı doğuran diğer
bir halin gerçekleşmiş bulunması hallerinde, esas sermaye payı bedeli dışında ek ödeme ile de yükümlü
tutulabilmektedir. Bunun yanında, şirket sözleşmesiyle, şirketin işletme konusunun gerçekleşmesine hizmet
edebilecek yan edim yükümlülükleri öngörülebilmektedir (TTK md. 603-607).
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şirkete borçlanabilmek için sadece sermaye taahhüdünden doğan vadesi
gelmiş borçlarını ifa edilmesinden bahsedildiği için muaccel hale gelmiş
olsa dahi ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin yerine getirilmemiş
olması ortakların borçlanmasına mani olmaz.
Diğer taraftan, yasağın uygulanması bakımından, borçlanma konusunun nakit veya ayın (para dışında herhangi bir şey) olması önemli değildir.
Aynı şekilde borçlanma işlemine dayanak teşkil eden menfaatin türü de
önemli değildir. Ortak şirketten para (nakit) şeklinde menfaat sağlayabileceği gibi, paradan başka bir menfaat de (örneğin mal da) sağlayabilir. Bu
nedenle ortak şirketten ne tür bir menfaat sağlamış olursa olsun yine de söz
konusu borçlanma yasak kapsamına girecektir (Tamer, 2012, 104).
2.3. Şirketin Serbest Yedek Akçelerle Birlikte Karının Geçmiş Yıl
Zararlarını Karşılayacak Düzeyde Bulunması
Limited şirket ortaklarının şirkete borçlanabilmesinin bir diğer şartı,
şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karının geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmasıdır. Belirtmek gerekir ki, bu şart kapsamında şirketin faaliyet dönemini karla kapatması zorunlu değildir; zorunlu olan serbest
yedek akçelerle birlikte karın geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde
bulunmasıdır. Bu halde, limited şirketin geçmiş yıl zararları bulunmadıkça,
kar edilsin edilmesin ortakların şirkete borçlanabilmesi mümkündür.
Serbest yedek akçe ise genel kanuni yedek akçelerin sermayenin veya
çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmı ile TTK ve esas sözleşme gereği
ayrılanlar dışında genel kurulca ayrılmasına karar verilen yedek akçelerdir
(TTK md. 610, 521, Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ (Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı, 2012) md. 4/I-d) . Bir başka deyişle, bu akçeler, limited şirketin kendi isteği ile ayırdığı ihtiyari yedek akçelerdir.
Bunun yanında, şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karının, geçmiş
yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olup olmadığı, şirkete karşı borçlanma işleminin yapılacağı tarihe göre belirlenmelidir. Dolayısıyla burada kastedilen
geçmiş yıl zararları, yalnızca bir önceki seneye veya belli bir döneme ilişkin
zararlar değil, şirkete karşı borçlanma işleminin yapılacağı tarihteki şirket bilançosunda gözüken zararlardır. Aynı şekilde şirketin serbest yedek akçelerle
birlikte karı hesaplanırken, bir önceki seneye veya belli bir döneme ilişkin rakamlar değil, şirkete karşı borçlanma işleminin yapılacağı tarihteki şirket bilançosunda gözüken rakamlar esas alınır (Tamer, 2012, 112).
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3. ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞINDA BELİRSİZ HUSUSLAR
TTK’da ortakların hangi koşulların varlığı halinde şirkete borçlanabileceği
düzenlenmekle birlikte, şirketten alınacak borcun koşulları, tutarı, oranı, vadesi veya geri ödeme şekline ilişkin bir hükme yer verilmemiştir (Pulaşlı, 2013,
280). Bununla beraber, adı geçen Kanunun 358. maddesinde değişiklik yapan
6335 sayılı Kanunun gerekçesinde; söz konusu değişiklikle şirket ortaklarının
ve yöneticilerinin şirket varlıklarından sınırsız olarak borçlanmasına imkân
tanındığı sonucuna ulaşılmaması gerektiği, zira bu hususun, TTK’nın temel ilkelerinden birisi olan sermayenin korunması ilkesine ters düştüğü, söz konusu
düzenlemenin amacının, şirket ortaklarının ve yöneticilerinin acil ihtiyaçlarının makul bir vade içerisinde, şirketi zarara uğratmayacak şekilde karşılanması olduğu, şirket varlıklarının uzun süreli ve yüksek oranlarda ortaklar veya
yöneticiler tarafından (borçlanmak suretiyle) kullanılmasının yapılan değişikliğin amacına uygun olmayacağı, bu halin “şirketin içinin boşaltılması” veya
“şirketin hortumlanması” anlamına geleceği, bir başka ifadeyle şirket varlıklarının uzun süreli, yüksek oranlarda ve karşılıksız olarak borçlanma adı altında
şirket ortaklarına veya yöneticilerine kullandırılması halinde, 5237 sayılı Türk
Ceza Kanununun 155. maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma suçunun veya bu şekilde gerçekleşen borçlanma sonucunda şirketin iflası halinde
anılan Kanunun 161. maddesinde düzenlenen hileli iflas suçunun oluşabileceği
belirtilmiştir.451
Durum böyle olmakla birlikte öğretide, gerekçedeki hususların bağlayıcı olmadığı, sadece temenniden ibaret olduğu, limited şirketlerin birçoğunun bağımsız denetime tabi olmaması ve finansal tablolarının internet
sitesinde yayımlanma zorunluluğunun kaldırılması nedeniyle ortakların
borçlanmadan haberdar olmasının da neredeyse mümkün olmadığı ayrıca
ifade edilmektedir.
4. BORÇLANMA YASAĞINA AYKIRI DAVRANMANIN
YAPTIRIMI
TTK’nın 562/V-b maddesinde, mezkûr Kanunun 358. maddesine aykırı
olarak ortaklara borç verenlerin üçyüz günden az olmamak üzere adli para
cezasıyla cezalandırılacağı öngörülmüştür. Esasında TTK’nın ilk halinde
451 Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Adalet Komisyonu Raporu, Esas No:1/630, S.Sayısı:303
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suçun faili Kanunda öngörülen esaslara aykırı olarak şirkete borçlananlar
iken, 6635 sayılı Kanun ile söz konusu cezai sorumluluğun faili Kanuna aykırı olarak borç verenler olarak değiştirilmiştir. İlkinde fail, şirket
ortakları iken, yapılan değişiklik sonrasında ise yönetim ve temsil organı
olan müdürler olmuştur. Bu halde, yasağın ihlali halinde, şirkete borçlanan
kişilerin herhangi bir cezai sorumluluğu doğmayacaktır.
Diğer taraftan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (T.C. Yasalar, 12.10.2004)
52. maddesinde adli para cezası, 5 günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde 730 günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının,
bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan
meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesi olarak tarif edilmiştir. En az 20 ve en fazla 100 TL olan bir gün karşılığı adli para cezasının
miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak
takdir edilir. Bu durumda şirkete borçlanma yasağına aykırı olarak ortaklara
borç verenler en az (20x300)=6.000 TL ve en fazla da (100x730)=73.000 TL
olmak üzere adli para cezasıyla karşı karşıya kalabilecektir.
Son olarak belirtelim ki, TTK md. 395/II’nin aksine şirkete borçlanma
yasağının ihlal edilmesi halinde takip edilmesi gereken yola ilişkin aynı
Kanunun 358. maddesinde herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Bu durumda, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun (T.C. Yasalar, 04.02.2011) 27.
maddesi uyarınca kanunun emredici hükümlerine aykırılık nedeniyle yapılan borçlanma işlemi kesin hükümsüzdür (geçersizdir).
5. SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda, limited şirket ortakları için bazı
yükümlülük ve yasaklar öngörülmüştür. Şirket ortakları için geçerli olan
yasaklardan biri de şirkete borçlanma yasağıdır.
TTK’nın Mecliste kabul edildiği ilk halinde hem anonim şirket pay sahipleri hem de limited şirket ortakları için katı bir şekilde borçlanma yasağı
öngörülmüştü. Ancak, gelen eleştiriler sonucunda 6335 sayılı Kanun ile
ortakların şirkete borçlanma yasağı kaldırılmamakla beraber oldukça yumuşatılmıştır. Bu kapsamda, anılan Kanun ile ortakların şirkete borçlanamayacağına ilişkin genel yasak terk edilmiş, bunun yerine ortakların, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmeleri ve şirketin
serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak dü-
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zeyde olması halinde şirkete borçlanabileceği kabul edilmiştir. Söz konusu iki şartın birlikte sağlanması halinde limited şirket ortaklarının, şirkete
borçlanabilmesi mümkündür. Pay oranı ne olursa olsun, gerekli koşulları
yerine getirmesi halinde her ortak şirkete borçlanabilecektir.
Kanun koyucu, belli hallerde şirkete borçlanabilmeye müsaade etmekle
birlikte, bu hususta cezai yaptırım da öngörmüştür. Nitekim TTK’da düzenlenen kurallara aykırı olarak ortaklara borç veren limited şirket müdürleri,
üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacaktır.
Bu çerçevede, cezai sorumlulukla karşı karşıya kalmamak için ortakların şirkete borçlanabilmesine ilişkin hükümlere hassasiyetle riayet
edilmesi, şirket varlıklarından sınırsız olarak borçlanılmaması ve şirkete
borçlanırken dürüstlük kuralına uygun davranılması hem limited şirket ortaklarının hem de müdürlerinin menfaatine olacaktır.
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ELEKTRİK ABONELERİNDEN TAHSİL EDİLEN GÜVENCE
BEDELLERİNİN İADE EDİLMESİ
Kenan AKBULUT*52
ÖZ
Elektrik aboneliği işlemi yapılırken karşılaşılan ücretlerden birisi de
güvence bedelidir. Güvence bedeli; tedarik şirketi ile elektrik enerjisi satın almak isteyen gerçek veya tüzel kişi (müşteri) arasında imzalanacak
perakende satış sözleşmesi kapsamında, müşterinin borcunu ödenmemesi
ihtimaline karşılık, borcuna mahsup edilmek üzere, müşteriden talep edilen bedeldir. Güvence bedeli, elektrik sözleşmesini yapacak olan kişilerin faturalarını ödememe ihtimalini göz önünde bulundurularak alınan bir
nevi depozitodur. Sözleşmenin feshi veya sona ermesi veya eski sayacın
ön ödemeli sayaçla değiştirilmesi durumunda güvence bedelleri iade edilmektedir. İade söz konusu olduğunda bu durumun hangi vergisel işlemlere
muhatap olacağı ise yazımız içerisinde incelenerek açıklanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Elektrik Abonesi, Tedarik Şirketi, Perakende Satış
Sözleşmesi, Güvence Bedeli.
1. GİRİŞ
Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında görevli
tedarik şirketi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik
enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna
mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder. Ancak perakende satış sözleşmesinin feshi veya sona ermesi veya eski sayacın ön ödemeli sayaçla
değiştirilmesi durumunda güvence bedeli güncelleştirilerek iade edilir. Bu
yazımızda ilgili kanunlar ve yayımlanmış özelgeler kapsamında; elektrik
abonelerinden tahsil edilen güvence bedellerinin güncelleştirilerek iade
edilmesi halinde, ödenen güncelleştirme farkı için vergi mükellefi olan
müşterilerden fatura talep edilip edilmeyeceği, talep edilmesi halinde bu
ödemenin KDV ne tabi olup olmayacağı, vergi mükellefi olmayan müşterilere yapılan ödemeler için gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği,
*52 Defterdarlık Uzmanı
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düzenlenmesi halinde gelir vergisi stopajı yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi verilecektir.
2. GÜVENCE BEDELİ VE İADESİ
Perakende satış sözleşmesi ile elektrik enerjisi ve/veya kapasite alan
gerçek veya tüzel kişi elektrik abonesidir. Görevli tedarik şirketi ise dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması kapsamında
kurulan veya son kaynak tedariği yükümlüsü olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yetkilendirilen şirkettir.
Görevli tedarik şirketi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende
satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak,
borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder ve kural olarak yapılacak yeni perakende satış sözleşmelerinde tüm tüketiciler güvence bedeli kapsamına dâhildir. Ancak ön ödemeli sayaç tesis eden tüketicilerden
ve 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki ibadethanelere
ilişkin aboneliklerden güvence bedeli talep edilmez.
Görevli tedarik şirketi ile sözleşme imzalayan tüketicinin güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak, abone grupları
itibarıyla kW başına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanır. Güvence
bedeli, makbuz karşılığında nakit ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından teminat vermesi uygun bulunmuş finans kuruluşlarınca düzenlenen süresiz ve kesin teminat mektubu olarak verilebilir. Ancak, mesken abone grubundaki tüketiciler güvence bedelini sadece
makbuz karşılığında nakit olarak verir. Nakit olarak verilecek güvence bedelinin tamamının peşin olarak verilmesi esastır. Ancak, tüketicinin talebi
halinde, güvence bedeli iki eşit taksitte tahsil edilir.
Bununla beraber, sözleşmenin feshi veya sona ermesi veya eski sayacın
ön ödemeli sayaçla değiştirilmesi durumunda güvence bedeli iade edilir.
Güvence bedelinin tespitinde, görevli tedarik şirketinin işletme kayıtları
veya tüketicinin güvence bedeli makbuzu esas alınır. Söz konusu kayıt
veya belgenin bulunmadığı hallerde; aboneliğin güvence bedeli alınmadan
yapıldığına dair somut bulgu ve belgenin bulunması haricinde, kullanım
yerinin işletme kayıtlarındaki bağlantı gücü ve abonelik başlangıç tarihi
dikkate alınarak tespit edilir. İşletme kayıtlarında projenin ya da bağlantı
192

MART - NİSAN

MALİ

ÇÖZÜM

gücünün bulunmaması halinde; kullanım yerinin mevcut bağlantı gücü ile
aboneliğin başlangıcındaki birim bedeller göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenir. Abonelik başlangıç tarihi tespit edilemeyen aboneler için
31.12.2006 tarihi, abonelik başlangıcı olarak kabul edilir. Tespit edilen nakit güvence bedeli, güncelleme oranı kullanılarak güncellenir. Güncelleme
oranının hesaplanmasında, başlangıç endeksi olarak aboneliğin başladığı
aydan iki önceki ay için TÜİK tarafından açıklanan TÜFE, sonlandırma
endeksi olarak ise sözleşmenin feshedildiği, sona erdiği veya ön ödemeli
sayacın takıldığı günün içinde bulunduğu aydan iki önceki aya ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmış olan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) dikkate alınır.
3. GÜVENCE BEDELLERİNİN İADE EDİLMESİ HALİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEMLER
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar
vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum
kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde de Gelir
Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı
hükme bağlanmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Bilanço esasına göre ticari kazancın
tespiti” başlıklı 38 inci maddesinde, bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye
ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği işletmeden çekilen değerlerin
ise farka ilave olunacağı ve ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında,
Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41
inci maddeleri hükümlerine uyulacağı belirtilmiştir.
Ticari kazancın tespitinde iki temel ilke geçerlidir. Bunlar “dönemsellik” ve “tahakkuk esası” ilkeleridir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya
giderin miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması, yani geliri veya
gideri doğuran işlemin tekemmül etmesinin yanı sıra, miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş
olması gereklidir. Bu esas dikkate alındığında bir gelir unsurunun, özel bir
düzenleme bulunmadığı sürece, mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştiği dönem kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.
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193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasında, sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya
para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratların menkul sermaye iradı olduğu
hüküm altına alınmıştır.
Anılan maddenin ikinci fıkrasının (6) numaralı bendinde de; “Her nevi
alacak faizleri (Adi, imtiyazlı, rehinli, senetli alacaklarla carî hesap alacaklarından doğan faizler ve kamu tüzel kişilerince borçlanılan ve senede bağlanmış olan meblağlar için ödenen faizler dahil)” hükmüne yer verilmek
suretiyle alacak faizinin menkul sermaye iradı sayılacağı belirtilmiştir.
Ayrıca, aynı Kanunun vergi tevkifatına ilişkin 94 üncü maddesinde, alacak
faizlerinden vergi tevkifatı yapılacağına dair bir hükme yer verilmemiştir.
Öte yandan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun birinci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde; ticari, sınai, zirai faaliyet
ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.
Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” şeklinde tanımlanmış, 232 nci
maddesinde de; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit
edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:
1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,
2. Serbest meslek erbabına,
3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara,
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere,
5. Vergiden muaf esnafa
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da
fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler” hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanunun 234 üncü maddesinde ise, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde
olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana
veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf
tarafından verilmiş fatura hükmündedir” hükmü yer almaktadır.
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4. SONUÇ
Elektrik abonelerinden alınan güvence bedellerinin mevduat vb. şekillerde değerlendirilmesinden elde edilen gelirlerin ilgili dönemlerde kurum
kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ayrılan
abonelere iadenin güncelleştirilmiş değer üzerinden yapılması nedeniyle
ödenen fark tutarlarının da tahakkuk ettiği dönemde kurum kazancının
tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.
Ayrıca şirketler tarafından tahsil edilen güvence bedellerinin aboneliğin kapatılması durumunda, güncelleştirilerek iade edilen fark tutarlarının
alacak faizi olarak değerlendirilmesi ve vergi mükellefiyeti bulunanların
işletmeleri ile ilgili olan ödemeleri gelir olarak dikkate almaları, vergi mükellefi olmayanlar açısından ise söz konusu ödemelerin anılan Kanunun
85 inci ve 86 ncı maddeleri uyarınca tevkifata ve istisnaya konu olmayan
menkul sermaye iratları için öngörülen beyan haddini (2016 yılı için 1.580
TL) aşması halinde, tamamının yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde,
alacak faizlerinden vergi tevkifatı yapılacağına dair bir hüküm bulunmadığından gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.
Yanısıra, elektrik abonelerinden tahsil edilen güvence bedellerinin,
aboneliğin kapatılması halinde şirketler tarafından güncellenerek geri
ödenmesi işlemi, bir teslim veya hizmet ifası kapsamında değerlendirilemeyeceğinden katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır. Söz konusu
güncelleştirme farkı için vergi mükellefi olan müşterilere fatura düzenlemesi, mükellef olmayanlara yapılan iadelerde de şirketlerce gider pusulası
düzenlenerek karşı tarafa imzalattırılması gerekmektedir.
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GECİKME ZAMMI VE GECİKME FAİZİNE HUKUKİ BAKIŞ
KAMU ALACAKLARINDA GECİKME ZAMMI VE GECİKME
FAİZİ UYGULAMASI
Ahmet GÜNDÜZ*53
ÖZ
Toplumsal ihtiyaçların karşılanabilmesi için gerekli olan kamu
hizmetlerinin devamlı ve düzenli bir şekilde karşılanabilmesi için bu
hizmetlerin karşılığını teşkil eden vergi, resim ,harç v.s. gibi amme
alacaklarının belirlenen süreler içerisinde ve en kısa zamanda tahsili
gerekmektedir. Bu süreç içerisinde tahsil edilemeyen amme alacaklara
gecikme zammı ve gecikme faizi uygulanmakta ve bu şekilde tahsil
edilmektedir.
Burada gecikme zammı ve gecikme faizinin nasıl uygulandığı, hangi
oranlar üzerinden hesaplandığı , halk dilinde faiz olarak adlandırılan
gecikme zammı ile gecikme faizinin uygulama açısından aslında birbirinden
farklı olduğu , birinin 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre
diğeri ise 6183 sayılı Amma Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre hesaplandığı hususuna yer verilecektir. Gecikme zammı
ve gecikme faizinin hesaplanma şekli örneklerle ve ayrıntılı bir şekilde
anlatılmak suretiyle bilgilendirme yapılacak olup amme alacaklarına
uygulanan faiz oranlarının Köylerde, Sosyal Güvenlik Kurumlarında
Mahkemelerde ve Trafik İdari Para Cezalarının tahsilinde farklı oranlarda
uygulandığı konusu ile hangi durumlarda gecikme zammı hesabının
durduğu ve hesaplanmadığı konularına yer verilecektir.
Ayrıca, 19.08.2016 tarihli 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 6736
sayılı kanuna istinaden kamu borçları yapılandırılanlara gecikme zammı
ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranlarının uygulanması neticesinde
ne kadar avantaj elde ettiklerini , bu nedenle yapılandırılmış borçların
ödenmesinin önemine vurgu yapılacaktır. Özellikle de Trafik Para
Cezalarında bunun çok daha fazla önem arzettiği verilen örnek hesaplamada
daha net anlaşılacaktır.
*53 Gelir Uzmanı
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Anahtar Sözcükler: Kamu alacakları, gecikme zammı, gecikme
faizi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına Dair Kanun, Yİ-ÜFE.
1. GİRİŞ
Anayasanın 73. maddesi herkesi; Kamu giderlerinin karşılanabilmesi
ve kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için mali gücüne göre vergi
ödemekle yükümlü kıldığından, usulüne uygun şekilde çıkarılmış yasalarla
getirilen vergi mükellefiyetini kabullenmek bir vatandaşlık görevidir. Bu
yükümlülüğün yerine getirilmesinde ortaya çıkan gecikmelerin bedeli
olarak gecikme zammı ve gecikme faizi tahsil edilmesi ek bir mükellefiyeti
gerekli kılmaktadır.
Bilindiği gibi faiz ; ekonomik açıdan, paranın fiyatıdır. Kişiler
kendilerine ait olmayan bir parayı , herhangi bir şekilde belli bir süre
kullandığında , paranın asıl sahibine karşı bir bedel ödemek zorundadır.
Çünkü paranın likidite özelliği nedeniyle her türlü üretim faktörünü
kullanmasına, her türlü mal ve hizmet alınmasına olanak tanımaktadır.
Daha açık bir deyişle, parayı nakit olarak elinde bulunduran kimse,
bugünkü ihtiyaçlarını karşılayabildiği gibi yarına dönük olanaklardan da
yararlanabilir. Bu nedenle parayı kullanan kimsenin parayı kullanmaktan
vazgeçen kimseye bu kaybının bedelini ödemesi gerekir. İşte faizi doğuran
temel neden budur.
Kamuya ödenmesi gereken bir borcunu vaktinde ödemeyen yükümlü,
bu parayı başka amaçla kullanmakta ve çeşitli yararlar sağlamaktadır.
Buna karşılık devlet, kamu gelirlerinin bir kısmından yoksun bırakılacak
ve bu durumda ya kamu harcamalarını kısmak yada borçlanmak zorunda
kalacaktır. Harcamaların kısılması durumunda toplumun bazı kamu
hizmetlerinden yararlanma imkanı kısıtlanmakta, Devletin borçlanması
durumunda ise hizmetlerin maliyetleri artmaktadır.
Yasa koyucunun asıl amacı yukarıda bahsedilen olumsuz etkileri ortadan
kaldırmak ve vatandaşın kamu hizmetlerini aksamasına engel olmaktır.
Ayrıca, böyle yapmakla vergisini zamanında ödeyenle ile ödemeyenler
arasındaki eşitsizliğin doğmasına fırsat vermemektir.
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2. GECİKME ZAMMI VE GECİKME FAİZİ UYGULAMASI
2.1. Gecikme Zammı
2.1.1. Gecikme Zammı Uygulaması Ve Yasal Dayanağı
Gecikme Zammı; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun’un 51. maddesi gereğince, amme alacağının ödeme
müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren
her ay için ayrı ayrı yüzde (2010/965 sayılı B.K.K. ile) %1.40 oranında
gecikme zammı tadbik olunur. Gecikme zammı uygulaması baştan beri
kesirler tam ay sayılmak suretiyle aylık olarak hesaplanırken 02.01.2004
tarih ve 5035 sayılı Kanunla ay kesirlerinde günlük hesaplama esası
getirilerek bir gün bile olsa bir aylık gecikme zammı alınması haksızlığına
son verilerek hakkaniyetli hale getirilmiştir. Gecikme zammı ayrıca
V.U.K. na göre uygulanan vergi ziyaı cezalarına da bu maddede belirlenen
oranda uygulanmaktadır. Mahkemeler tarafından verilen ceza mahiyetinde
olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı uygulanmaktadır. Asgari
gecikme zammı tutarı 1 TL nin altında hesaplanamaz. Bunların dışındaki
ceza mahiyetindeki amme alacaklarına ise gecikme zammı uygulanmaz.
Örneğin; Usulsüzlük cezaları, özel usulsüzlük cezaları ,davada haksız
çıkma zammı gibi.
Bakanlar Kurulu gecikme zammı oranlarını aylar itibariyle topluca
veya her ay için ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı
oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar arttırmaya, ayrıca
gecikme zammı oranını aylar itibariyle farklı olarak belirlemeye ve gecikme
zammı bileşik faiz usulüyle aylık, üç aylık, veya yıllık olarak hesaplamaya
yetkilidir.
2.1.2. Kamu Alacaklarında Gecikme Zammı Oranı ve Hesaplama
6183 Sayılı A.A.T.U.H.K’ un 51’inci maddesinin 4’üncü fıkrasının
Bakanlar Kurulu’na verdiği yetkiye istinaden 19.10.2010 tarih ve 27734
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12.10.2010 tarihli ve 2010/965
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile amme alacağının ödeme müddeti
içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitiminden itibaren her ayı için ayrı
ayrı %1.40 oranında gecikme zammı uygulanması kararlaştırılmış ve
belirtiler karar 19.10.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Buna
göre 19.10.2010 tarihinden önceki vadesi geçmiş ve ödenmemiş amme
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alacaklarına bu tarihten önceki gecikme zammı oranları bu tarihten
sonraki amme alacaklarına ise aylık %1.40 oranında gecikme zammı
oranı uygulanacaktır. Ayrıca ay kesirlerine isabet eden günlük gecikme
zammı oranı (1.40/100/30=)0.000467 olarak uygulanacaktır. Örneğin 1 ay
10 gün geciken bir amme alacağına , 1 ay için %1.40, geriye kalan 10
gün için ise 10x0.000467=%0.00467 olmak üzere (%1.40+%0.00467=)
%1.40467 gecikme zammı uygulanacaktır. Eğer yasa değişmemiş olsaydı,
uygulanacak oran 10 günlük süre de 1 ay kabul edilerek 2x%1.40=% 2.80
gecikme zammı oranı uygulanacaktı. Bu durum hakkaniyetli bir uygulama
olmadığından günlük hesaplama esasına geçilmesi adil bir uygulamadır.
Gecikme zammının aylık esasa göre hesaplanmasında , bir aylık süre
içindeki bir tarihte oran değişikliği yapılırsa, bu bir aylık sürenin tamamına
eski oran uygulanır. Örneğin , aylık %1.40 olan oran ayın 5’inde %1’e
düşürülse dahi hesaplama o ay için uygulanan %1.40 oran uygulanacaktır.
Yeni oran (%1) takip eden ay için uygulanacaktır. Şayet gecikme zammının
ay kesirleri için günlük hesaplanması gerektiğinde, Bakanlar Kurulu
Kararı’nın yürürlüğe girdiği tarih dahil yürürlükte olan oran, yürürlükten
önceki günler için ise eski oran uygulanır. Örneğin; ayın 5’inde oran
değişikliği (%1) yürürlüğe girmiş ve gecikme zammı ise aynı ayın 15’ine
kadar hesaplanması halinde ayın 1-5’inci günü için %1.40, aynı ayın
6-15’inci güne kadar ise %1 gecikme zammı oranı uygulanacaktır.
Örnek (1): (A) amme borçlusu 2010 yılı haziran ayına ait 27.07.2010
vadeli 300 TL borcunu gecikme zammı ile birlikte 23.10.2010 tarihinde
ödemiştir. (Aylık gecikme zammı 19.10.2010 tarihinde yürürlüğe giren
B.K.K. ile %1.95’ ten %1.40’a indirilmiştir.) Buna göre gecikme zammı
aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
28.07.2010-27.09.2010 arası 2 ay
(%1.95x2=%3.90) için 300x%3.90=11,70 TL gecikme zammı, 28.09.201018.10.2010 arası 21 günlük süre için (%1.95/100/30=)0.00065x21x300=4,09
TL gecikme zammı, 19.10.2010-23.10.2010 tarihleri arasındaki 5 günlük süre
için ise yeni orana göre (%1.40) günlük gecikme zammı uygulanacak olup,
(1.40/100/30=)0.000467x5x300= 0,70 TL gecikme zammı olmak üzere toplam
(11,70+4,09+0,70) 16,49 TL gecikme zammı ödeyecektir.
Örnek(2): Aynı borcun ödeme tarihi 23.11.2010 olduğunu varsayalım.
Buna göre; 28.07.2010-27.10.2010 arası 3 ay ( oran değişikliği tarihi
19.10.2010 olduğu halde ödeme tarihi bir aylık süre içindeki bir tarihte
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olduğundan ) (%1.95x3=%5.85) için 300x%5.85=17,55 TL gecikme
zammı, 28.10.2010-23.11.2010 arası 27 günlük süre için (1.40/100/30=)0
.000467x27x300=3,78 TL gecikme zammı, olmak üzere toplam 21,33 TL
(17,55+3,78) gecikme zammı hesaplanacaktır.
2.1.3. Mahkemelerce Verilen Cezalarda Gecikme Zammı Oranı ve
Hesaplama
Mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan kamu
alacaklarında gecikme zammı oranı kamu alacaklarına uygulanan gecikme
zammı oranının yarısıdır. Bu oran halen yürürlükte olan %1.40’ın yarısı
%0,70 olarak uygulanmaktadır.
Buna göre mahkemeler tarafından verilen, idari para cezaları, adli para
cezaları ve kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak belirlenen
adli para cezalarının belirlenen süre içerisinde ödenmemesi halinde,
bunlara aylık %0,70 oranında gecikme zammı uygulanır.
Ancak, mahkemelerce verilen kararlarda, para cezasının yanı sıra bu cezaya
gecikme zammı uygulanabilmesi için mahkemelerin buna ayrıca karar vermesi
gerekmektedir. Bu durumda mahkemelerce verilen kararlarda , para cezasına
hükmedilmekle birlikte bu cezaya gecikme zammı uygulanacağına ilişkin
hükme yer verilmemesi halinde bu cezalara diğer ceza mahiyetindeki amme
alacaklarına gecikme zammı uygulanmamaktadır.
2.1.4. SGK Borçlarında Gecikme Zammı Oranı ve Hesaplama
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’un
88. maddesine göre, süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacakların
tahsilinde, A.A.T.U.H.K’nun 51., 102 ve 106’ncı maddeleri hariç, diğer
maddelerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, Kanunun
89’uncı maddesinde; SGK prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam
olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmının sürenin bittiği tarihten itibaren ilk
üç aylık sürede her bir ay için %2 oranında gecikme zammı uygulanarak
arttırılacağı ve ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği
tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine
Müsteşarlığı’nca açıklanacak bir önceki aya ait TL cinsinden iskontolu
ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz bileşik
bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanacağı belirtilmiştir.
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Bu durumda SGK pirim ve diğer alacaklarının tahsilinde farklı bir
gecikme zammı hesaplaması yapılmaktadır.
2.1.5. Trafik Para Cezalarında Gecikme Zammı Oranı ve Hesaplama
Karayolları Trafik Kanunu hükümleri çerçevesinde, İçişleri Bakanlığınca
çıkarılan ve 06 Nisan 2011 tarihli ve 27897 sayılı Yönetmelikte; Trafik
para cezalarına aylık %5 gecikme zammı uygulanmakta ve ay kesirleri
tam olarak dikkate alınmaktadır. Diğer kamu alacaklarında aylık gecikme
zammı oranı %1.40 olup gecikilen gün kadar hesaplanabilmektedir.
Süresinde ödenmeyen Trafik idari para cezaları 6183 sayılı kanun
hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. (madde 15)
Trafik İdari Para Cezalarına tutanağın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde , Sulh Ceza Mahkemesinde dava açmak suretiyle itiraz edilebilir.
(madde 16)
Trafik idari para cezası muhatabının rızasıyla derhal tahsil edilebilir.
Bu surette ödenen cezanın dörtte birinin tahsilinden vazgeçilir, dörtte
üçü tahsil edilir. Bu süre her halükarda tebliğ tarihinden itibaren 15 günü
geçemez. Muhatabın indirimli ödemeden yararlanması dava yoluyla itiraz
hakkını ortadan kaldırmaz.(madde 14)
Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, aylık %5 gecikme
zammı oranı yıllık %60 olmaktadır. Piyasa koşullarına göre çok yüksektir. Her
ne kadar iki katını aşamaz hükmü ile sınırlandırılmış ise de , bir ay içerisinde
ödenmeyen cezalar takip ve tahsili 6183 sayılı kanuna göre vergi daireleri
tarafından yapılacağından muhatabın gecikme zammından avantaj sağlaması
zor görünmektedir. Zira yıllık 16.8 (1.40x12) olan faiz oranının %60 a
ulaşabilmesi için yaklaşık 3.5 yıl geçmesi gerekmektedir. Tahsilatın bu kadar
süre geciktirilmesi pek mümkün görünmemektedir. Bu nedenenledir ki 6736
sayılı yasadan yararlanan trafik idari para cezası borçlularının bu haklarını
geciktirmeden ödemeleri kendi menfaatlerine olacaktır.
2-1-6- Köylerde Gecikme Zammı Oranı ve Hesaplama
Maliye Bakanlığı’nca tespit ve ilan edilecek vergiler ( Gelir Vergisi ,
Gelir Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi, Kurum Geçici Vergi, KDV, ÖTV,
MTV, BSMV, ÖİV, Şans Oyunları Vergisi, Damga Vergisi) hariç olmak
üzere belediye sınırları dışındaki köylerde Tahsildar’lar tarafından tahsil
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olunan amme alacakları (Ecrimisil, harçlar, stopaj vs.) ödeme süreleri
içinde ödenmediği takdirde bunlar için yalnız %10 gecikme zammı
uygulanır. Ödeme müddeti geçmiş olmasına rağmen Tahsildar’ların
gidemediği köylerdeki borçlulara bu zam, Tahsildar’ın ilk uğradığı zaman
içinde borçlarını ödemedikleri takdirde tadbik olunur.
2.1.7. Gecikme Zammı İle İlgili Diğer Hususlar
Gecikme zammının hesaplanması, 6183 sayılı kanunun 52’inci
maddesi uyarınca; aşağıdaki nedenler gecikme zammının hesaplanmasını
durdurmaktadır.
- Ödeme,
- Tecil talebinin kabul edilmesi,
- Borçlunun iflası,
- Borçlunun aciz hali,
- Ödeme sürelerinin uzatılması,
- V.U.K.’nun 13’üncü maddesinde belirtilen mücbir sebeplerin
bulunması, ( 1- Vergi ödevlerinin herhangi birin yerine getirilmesine
engel olacak şekilde ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk 2- Vergi
ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı, su
basması gibi ağır afetler 3- Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi
gaybubetler 4- Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter
ve vesikaların elinden çıkmış olması mücbir sebep sayılır.)
Danıştay 3. Dairesi 25.12.1991,1990/3610,K. 1991/3310 K. Sayılı
kararı şöyledir: “ 1980 yılı gelir vergisinin zamanında ödenmemesi
nedeniyle hesaplanan gecikme zammının tahsili amacıyla düzenlenen
ödeme emrine karşı açılan davayı, davacının 05.02.1981-04.12.1987
tarihleri arasında tutuklu olduğunun anlaşıldığı; V.U.K.’nun 13/1
maddesinde tutukluluk halinin mücbir sebeplerden sayıldığı ve aynı
kanunun 15. maddesinde de 13. maddede yazılı mücbir sebeplerden
herhangi birin bulunması halinde bu sebepler ortadan kalkıncaya
kadar sürelerin işlemeyeceğinin kurala bağlandığı, bu durumda vergi
borcunun ödenmemesi mücbir sebeplerden kaynaklandığından gecikme
zammı uygulanacak ödeme emri düzenlenmesinde isabet görülmediği
gerekçesiyle kabul eden ………..Vergi Mahkemesi’nin ………Kararı ; dava
konusu yapılan gecikme zammının; davacı eşinin vergi borcunu zamanında
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ödememesi nedeniyle hesaplandığı ; bu nedenle davacının tutukluluk
halinin olayda mücbir sebep sayılamayacağı ileri sürülerek bozulması
istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan
Vergi Mahkemesi Kararı, aynı gerekçe ile ve nedenlerle Dairemizce de
uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar
sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından
temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına oybirliği ile karar verildi.”
Bu karardan da anlaşılacağı üzere Danıştay kararları da mücbir sebepten
dolayı gecikme zammının uygulanmayacağı yönündedir.
Gecikme zammının uygulanma süresi aşağıdaki şekilde olmaktadır:
- Amme alacağının tecilinde tecilin yapıldığı,
- İflas halinde iflasın açıldığı,
- Aciz halinde bu durumun sabit olduğu güne kadar olan süre
olmaktadır.
Gecikme zammı, önceden borçluya bildirilmesi gerekmez. Amme
alacağının aslının ödenmiş olması ise, gecikme zammının takip ve tahsiline
engel teşkil etmez.
6183 sayılı kanunun 52’inci maddesi hükmü kusuru olmaksızın
malvarlığı üzerindeki tasarruf hakkı elinden alınan borçlunun bu duruma
düştüğü andan itibaren gecikme zammı ödemesini önlemeye yöneliktir.
Söz konusu hükme göre iflasın kaldırılması veya kapanması şeklinde
sonuçlanması arasında herhangi bir farktan söz etmek mümkün değildir.
Buna göre, mükellefin borçlarını vade tarihinden iflasın açıldığı tarihe
kadar uygulanan gecikme zammı tutarı ile birlikte ödemiş olması halinde
iflasın kaldırılmasına izin verilmesi gerekmektedir.
Gecikme zammının cezai nitelikte bir alacak mı yoksa borcun zamanında
ödenmemesinin bir yaptırımı mı olduğu konusu tartışmalıdır.
Danıştay kararlarında, gecikme zammının cezai bir niteliğinin
bulunmadığı görüşü egemendir. Danıştay Vergi Daireleri Kurulu, 29.11.1991
tarih ve K.1991/128 sayılı kararında gecikme zammı, ödeme süresi içinde
ödenmeyen vergilere uygulanan bir yaptırım niteliği taşıması nedeniyle bir
çeşit vergi alacağı şeklinde düşünülmektedir. Gecikme zammının ölüm
halinde de devam ettiği ve varislerinden tahsil edildiği düşünüldüğünde,
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cezai bir niteliğinin olmadığı anlaşılmaktadır. Zira V.U.K.’nun 372
maddesinde “ Ölüm halinde vergi cezası düşer. “ denmektedir.
V.U.K.’na göre düzenlenen vergi ziyaı cezası hariç, usulsüzlük cezası,
özel usulsüzlük cezası, davada haksız çıkma zammı gibi ceza mahiyetindeki
amme alacaklarına gecikme zammı uygulanmaz.
2.2. Gecikme Faizi
2.2.1. Gecikme Faizi Uygulaması Ve Yasal Dayanağı
V.U.K.’nun 112’inci ( 3239 sayılı kanunun 8’ici maddesiyle değişen
madde ) maddesine göre ikmalen re’sen, veya idarece yapılan tarhiyatlarda,
dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilerde kendi vergi kanunlarında
belirtilen ve tarhiyatın bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden
tahakkuk tarihine kadar; dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış
kısmına kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın bulunduğu döneme
ilişkin normal vade tarihinden yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar
geçen süreler için 6183 sayılı kanuna göre tespit edilen gecikme zammı
oranında gecikme faizi uygulanır.
Yürürlükteki gecikme zammı oranı %1.40 olup gecikme faizi için de
aynı oran uygulanmaktadır.
Gecikme faizi hesaplanmasında, gecikme zammının aksine ay kesirleri
dikkate alınmaz. Örneğin, 1 ay 25 gün olarak belirlenen gecikme süresi için
gecikme faizi hesaplanırken sadece bir için ve %1.40 oranında gecikme
faizi hesaplanır. 25 günlük süre bir aydan az olduğu için bu süre için
gecikme faizi hesaplanmaz. Oysa gecikme zammı hesabında 25 günlük
süre için de gecikme zammı günlük olarak hesaplanır.
İkmalen, re’sen ve idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından
önce tahakkuk etmiş ise taksit süreleri içinde, taksit süreleri kısmen veya
tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmiş ise , geçmiş taksitler tahakkuk
tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenir. Şayet ödenmez ise tahakkuk
etmiş amme alacağının aslı ile varsa vergi ziyaı cezasına ödendiği tarihe
kadar ayrıca gecikme zammı hesaplanarak tahsil edilir. Gecikme faizi;
gecikme zammının aksine tahakkuk ettirilmek suretiyle hesaplanırken
gecikme zammı tahsil edilirken hesaplanır.
Memleketi terk edenlerin, ölenlerin veya benzeri haller nedeniyle
mükellefiyeti kalkanların ikmalen, re’sen veya idarece tarh olunan vergileri
tahakkuk tarihinden başlayarak bir içinde ödenir.
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Uzlaşılan vergilerde, gecikme faizi uzlaşılan vergi miktarına kendi
vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın bulunduğu döneme ilişkin
normal vade tarihinden itibaren , uzlaşma tutanağının mükellef tarafından
imzalandığı tarihe kadar gecikme faizi hesaplanır ve bir ay içinde ödenir.
Vadesinde ödenmemiş olması uzlaşmayı hükümsüz kılmaz, vadesinden
sonra ödenmesi halinde ödeme tarihine kadar geçen süre için ayrıca
gecikme zammı hesaplanarak tahsil edilir.
Dava açılması nedeniyle tahsili duran vergi ve cezalar mükellef
tarafından istenildiği takdirde davanın devamı sırasında da kısmen veya
tamamen ödenebilir.
2.2.2. Gecikme Faizinin Hesaplanma Yöntemleri
a) Tarhiyatın dava konusu yapılmaması halinde; İdari Yargılama Usulü
Kanunun 7’nci maddesine göre dava açma süresi özel kanunlarında ayrı
gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve İdare Mahkemeleri’nde 60 gün, Vergi
Mahkemeleri’nde 30 gündür. Mükellefin tarhiyatı dava konusu yapmaması
halinde 30’uncu günün sonunda vergi tahakkuk edecektir. Sürenin başlangıcı,
vergi ve cezaların mükellefe tebliğ tarihini takip eden günden başlamaktadır.
Takip eden gün de dahil 30’uncu günün sonunda süre dolmaktadır. Süre
hesabında VUK.’nun 18’inci maddesindeki hükümler dikkate alınacaktır. Vergi
ve aslı üzerinden hesaplanacak olan gecikme faizi tahakkukundan itibaren
VUK’nun 112’nci maddesine göre 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.
Örnek: 2012 yılı gelir vergisi beyanı ile ilgili mükellef adına tarh
edilmesi gereken vergi farkına ilişkin olarak düzenlenen vergi ceza
ihbarnamesi 29.07.2014 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. Tarhiyat
dava konusu yapılmamış, uzlaşma talep edilmemiştir. Dolayısıyla vergi
ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ edildiği tarihinden itibaren 30 gün
içinde dava açılmadığı takdirde bu sürenin sonunda yani 28.08.2014
tarihinde tarhiyat kesinleşmiş olacaktır.
Buna göre; 2012 yılına ait gelir vergisinin normal vade tarihi 31.03.2013
tarihinden 28.08.2014 tarihine kadar 16 ay 28 gün gecikme söz konusu
olacaktır. Ancak gecikme faizi hesabında ay kesri hesaplamaya dahil
edilmediğinden sadece 16 aylık gecikme faizi hesaplanacak ve 28.08.2014
tarihine kadar ödenecektir. 28 günlük süre 1 tam ay sayılmadığından bu
süre için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
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b) Tarhiyatın Dava Konusu yapılması halinde ise; Yukarıda belirtilen
örnekte, söz konusu tarhiyatın 27.08.2014 tarihinde dava konusu
yapıldığını ve Vergi Mahkemesi tarafından 18.10.2014 tarihinde onandığını
ve 25.10.2014 tarihinde vergi dairesine tebliğ edildiğini varsayalım. Bu
durumda , dava konusu yapılan vergi ve cezasının ödeme yapılmamış
kısmına kendi vergi kanunlarında belirtilen normal vade tarihinden
yani 31.03.2013 tarihinden yargı organı kararının vergi dairesine tebliğ
edildiği 25.10.2014 tarihine kadar gecikme faizi hesaplanacak, ancak 25
günlük ay kesri hesaplamaya dahil edilmeyecektir. ve 25.11.2014 tarihine
kadar da ödenecektir. Burada bahsi geçen yargı organı kararından Vergi
Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay kararlarının anlaşılması
gerekmektedir. Gecikme faizinin hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken
husus, yargı organı kararının mükellefe tebliği değil, vergi dairesine tebliği
esas alınacağıdır.
Bilindiği gibi, ikmalen, re’sen ve idarece yapılan tarhiyatların mükellef
tarafından dava konusu yapılması halinde İdari Yargılama Usulü Kanun’un
27/3 maddesi gereğince tahsil işlemi durur. Vergi sistemimizde ise
yargıya intikal etmiş uyuşmazlıklarda vergi ve buna bağlı cezalar, vergi
mahkemesi kararı ile kısmen veya tamamen onanmış ise bu karar üzerine
tahakkuk ettirilir ve tahsil edilecek safhaya gelir. Bir üst yargı merciinde
dava açılsa bile yürütmenin durdurulması kararı hariç vergi ve cezanın
tahsiline devam olunur.
2.3. Gecikme Zammı ile Gecikme Faizinin Karşılaştırılması
Türk Vergi Hukukunda yer alan gecikme zammı ve gecikme faizi
uygulamada zaman zaman birbiriyle karıştırılmakta ve uygulamada
yanlışlıklara sebebiyet vermektedir. Ancak Her iki uygulamanın da
farklılıkları ve benzerlikleri mevcut olup aşağıdaki gibidir.
- Gecikme faizi, 213 sayılı VUK’nun 112’nci maddesinde , gecikme
zammı ise
6183 Sayılı AATUHK’nun51’inci maddesinde
düzenlenmiştir.
- Gecikme zammı, ödenebilir yani kesinleşmiş ve vadesi geçmiş amme
alacağına uygulanmakta iken, gecikme faizi ise ikmalen , re’sen veya
idarece tarh olunan ve henüz kesinleşmemiş vergiler için uygulanır.

MART - NİSAN 2017

207

MALİ

-

-

-

-

-

-

-

ÇÖZÜM

Gecikme zammı, VUK kapsamında yer almayan gümrük vergileri dahil
tüm kamu alacaklarına uygulanırken, gecikme faizi, VUK kapsamına
giren vergi, resim, ve harçlara uygulanır.
Gecikme zammı, vadeyle ödeme tarihi arasında geçen süre için
hesaplanırken, Gecikme faizi, tahakkuktan vadeye göre geriye doğru
uygulanır.
Gecikme zammı, vadesinde ödenmeyen (usulsüzlük cezası, özel
usulsüzlük cezası hariç) vergi ziyaı cezalarına uygulanırken, gecikme
faizi vergi cezalarına uygulanmaz.
Gecikme zammı oranı ile gecikme faizi oranı aynıdır.
Gecikme zammı önceden borçluya bildirilmesi gerekmez iken,
Gecikme faizi VUK kapsamında dahil vergilerle ilgili zam niteliği
taşıyan bir kamu alacağı olduğundan tarh, tebliğ ve tahakkuk yönünden
bu kanunlara tabi olup, tahakkuk ettirilmek suretiyle borçluya önceden
bildirilir.
Gecikme zammı, amme alacağının tecilinde tecilin yapıldığı, iflas
halinde iflasın açıldığı, aciz halinde bu durumun tespit edildiği güne
kadar uygulanırken, gecikme faizinde böyle bir durum yoktur.
Gecikme zammı hesaplanmasında ay kesirlerine isabet eden günlük
gecikme zammı uygulanırken gecikme faizinde ay kesirleri dikkate
alınmaz kıst dönemler için gecikme faizi hesaplanmaz.
Gecikme zammı ve gecikme faizi ölüm halinde düşmez.
Gecikme zammında asgari tutar (1) TL den az hesaplanamaz iken
Gecikme faizinde asgari tutar yoktur.
Gecikme zammı ve gecikme faizinde bileşik faiz uygulanmaz.
Gecikme zammında mücbir sebep, tecil, iflas, aciz hali gibi durduran
haller mevcut iken gecikme faizini durduran sebepler bulunmamaktadır.

3. SONUÇ
Kamu giderlerinin karşılanması ve kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi
için gerekli olan kamu alacaklarının toplanması bir kamu görevidir. Bu
görevin yerine getirilmesinde uygulanacak esaslar kanunlarla belirlenmiştir.
Kamu borçlarını ödeme yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyen amme
borçlularına bir yaptırım olarak uygulanan gecikme zammı ve gecikme
faizinin yasal dayanakları, uygulanmasına ilişkin esaslar ile uygulama alanları
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ve uygulama oranları hakkında bilgi verilmiştir. Gecikme zammı ile gecikme
faizinin kamu nezdinde birbirinden ayrıştırılamadığı, genelde her ikisinin de
faiz olarak adlandırıldığı anlaşılmaktadır. Ancak, uygulamada birbirinden
farklı oldukları ve farklı uygulama alanlarının olduğu yukarıda örnekler
verilmek suretiyle detaylı bir şekilde anlatılmaya çalışılmıştır. Asıl amaç, kamu
alacaklarının kanuni sürelerinde ve geciktirilmeden tahsili, ve kamu hizmetlerine
aktarılmasıdır. Buna rağmen zamanında tahsil edilemeyen kamu alacaklarının
gecikme faizi veya gecikme zammı ile tahsili hakkaniyetli bir uygulamadır. Zira
borcunu zamanında ödeyen ile ödemeyen arasındaki haksızlığı gidermek yine
kanun koyucularının görevidir. Uygulanacak oranlar günün ekonomik koşuları
ile orantılı olmalıdır. Olması gerekenden daha yüksek oranlar uygulanmak
suretiyle kamu alacaklarının tahsili güç hale getirilmemelidir. Özellikle Trafik
İdari Para Cezalarına uygulanan gecikme zammı oranı çok yüksektir. Kamu
alacaklarına uygulanan oranla aynı olmalıdır. Dolayısıyla da borçların sık
yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulmamalıdır. Borçlarını 6736 sayılı
yasadan yararlanarak yeniden yapılandıran borçluların da borçlarını kanun
kapsamında zamanında ödemeli yeniden aynı gecikme zammı ve gecikme
faizlerini ödemek zorunda kalmamalıdırlar. Örneğin; 26.06.2015 vadeli bir
borcun bu kanunun yürürlüğe girdiği 19.08.2016 tarihine kadarki gecikme
zammı oranı % 19.274 trafik para cezalarında ise %70 iken söz konusu
borçlar ilgili kanun kapsamında yapılandırıldığında , %3.811 Yİ-ÜFE oranı
uygulanacaktır. Dolayısıyla, trafik idari para cezalarına uygulanan gecikme
zammının %66,189’undan diğer borçlara uygulanan gecikme , gecikme faizinin
ise %15,274’ünden vazgeçilmiş olacaktır. ( 6736 sayılı kanun 1 seri no’lu genel
tebliği) Bu yapılandırmadan yararlananlar, ödemelerini aksatmamalı bu imkanı
iyi kullanmalı ve yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç duymamalıdırlar.
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VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE PİŞMANLIK VE ISLAH
MÜESSESESİ UYGULAMASI VE FAYDALARI
*
İbrahim APALI54

ÖZ
Beyana dayalı vergilemenin esas alındığı ülkemizde Vergi kanunlarımıza
göre, vergilemede beyan usulü ile tarhiyat, re’sen tarhiyat, ikmalen tarhiyat ve
düzeltme yoluyla tarhiyat olmak üzere vergilerin çeşitli tarh edilme usulleri söz
konusudur. Genel uygulama mükellefin beyanı üzerine vergi dairesince tarh
işlemi yapılmasıdır. Modern vergicilik anlayışının bir gereği olan beyan usulü
bilindiği gibi, mükellefin elde ettiği geliri en iyi kendisinin bileceği ve güven
anlayışına dayanır. Ancak bildirilen matrahın gerçeğe uygunluk derecesi en
sağlıklı biçimde vergi incelemesi ile denetlenebilir. Yapılan denetimler sonucu
beyan dışı bırakılmış matrahın ya da matrah farkının saptanması durumunda,
saptanan fark üzerinden ayrıca cezalı vergi alınmaktadır. Mükelleflerin
beyanname vermemeleri durumunda da dönem matrahı idarece takdir
komisyonları kanalıyla belirlenebilmekte ve takdir olunan matrah üzerinden
cezalı vergi tarhı olunmaktadır. Her iki durumda da salınan vergiler ile kesilen
cezalar uyuşmalık konusu yapılmakta idare bu vergileri ve cezayı almak
mükellefler ise vermemek ya da bir süre daha geciktirmek suretiyle vermek
yollarını aramakta ve böylece uyuşmazlık yıllarca sürmektedir. Pişmanlık
ve ıslah, Beyana dayalı vergilerde mükellefe durumunu düzeltme olanağı
tanımaktadır. Pişmanlık kurumunun amacı mükellefleri sert hükümlerine
karşısında güç ve yardımsız bir durumda bırakmamak, belirli bir hoşgörü ile
hareket ederek mükellefleri idareye yaklaştırmak, vergiye karşı direnci kırmak
ve vergi duygusunun yerleşmesini ve kökleşmesini sağlamaktır. Burada
mükelleflerin subjektif durumu, iyiniyeti göz önünde tutulmakta pişmanlık
duymuş olması ceza uygulanmamasına etken olmaktadır.
Bugünkü konumuzda VUK nun 371. Maddesi hükümlerine göre pişmanlık
ve ıslah nedir? Pişmanlık ve ıslah hükümleri kapsamına giren vergi türleri
ve vergi ve cezalar ve pişmanlık ve ıslah hükümlerinin taraflar açısından
faydalarını ve son olarak ta pişmanlık hükümleri ile ilgili birkaç özel durumu
değinmeye çalışacağız.
Anahtar Sözcükler : Pişmanlık, Islah, Uyuşmazlık, Vergi ziyaı ve Cezalar
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1-GİRİŞ
Pişmanlık ve Islah adını taşıyan ve özel usulsüzlük dışındaki cezaların
kesilmesini önleyen bu müessese vergi sitemimize ilke kez 5422 sayılı
Vergi Usul kanunları ile1950 yılında girmiş ancak gelir vergisinin bir
yıllık uygulama sonucunda tahmin edilen gelir sağlanamadığından 5815
sayılı kanun ile mevzuattan çıkartılmış. Mükelleflerin ısrarlı başvuruları
üzerine 6094 sayılı kanun ile tekrar getirilen bu müesseseye gör ayrıca
vergi aslından ödemenin geciktiği her ay kesri için pişmanlık zammının
alınması öngörülmüştür.
213 Sayılı VUK nu ile getirilen 371. maddede düzenlenen pişmanlık
ve ıslah hükümleri de 6094 sayılı kanun hükümlerine benzemekte. Ancak
bu kanun ile pişmanlık dilekçesinin süresi içinde verilmesine olanak
sağlamıştır. 2365 Sayılı kanun ile yapılan değişiklikle madde metnine ağır
kusur cezası eklenmiş ve emlak vergisi yönünden pişmanlık hükümlerinin
önlenmeyeceği belirtilmiştir. 4369 sayılı yasa ile yapılan düzenleme
ile maddede yer alan vergi cezaları vergi ziya cezasına dönüştürülmüş
ancak kaçakçılık cezasına değinilmemiş ancak 213 Sayılı VUK’ nun 371.
maddesinin ikinci bendinde haber verme dilekçesinin kaçakçılık suçu
teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce verilmiş ve resmi kayıtlara
geçirilmiş olması durumunda vergi ziyaı cezası kesilmeyeceği belirtilerek
bu cezada kapsama alınmıştır.
Son olarak 5728 Sayılı Temel Ceza kanunlarına uyum amacıyla çeşitli
kanunlarda ve Diğer Bazı kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair kanun
304. maddesiyle 371. madde metni yeniden düzenlenmiş ve şimdiki son
halini almıştır.
2-PİŞMANLIK VE ISLAHIN TANIMI
Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren Vergi
Kanunlarına aykırı hareketlerini, ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe
ile haber veren mükelleflere belli koşulları yerine getirmesi kaydıyla
vergi ziyaı cezası ve kaçakçılık cezası hükmolmaz. Buna göre pişmanlık
VUK nun 371. maddesinde beş bent halinde yazılı koşulların tahakkuku
ve mükelleflerin re’sen başvurmaları üzerine zamanında getirilmeyen
kanuni yükümlülüklerin daha sonraki bir dönemde cezasız olarak yerine
getirilmesini mümkün kılan bir müessesesi olarak tanımlanabilir.
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Tanımdan da fark edilebileceği üzere pişmanlık uygulaması;
a-Bildirime dayanan vergilerle ilgili olması
b-Vergi ziyaı cezasına konu olabilecek nitelikte bir olayın olması
c-Mükellefin bir dilekçe ile ilgili makamlara başvurması gerekmektedir.
3-PİŞMANLIK VE ISLAHIN KAPSAMI
A-Pişmanlık müessesesinin uygulanabileceği vergiler
Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesine göre pişmanlık uygulaması
sadece beyana dayanan vergiler için söz konusu olur. Bu vergiler şunlardır;
-Gelir vergisi,
-Kurumlar vergisi
-Katma değer vergisi
-Özel tüketim vergisi
-Veraset ve intikal vergisi
-Banka ve sigorta muameleleri vergisi.
Ayrıca beyanname verilerek ödenen damga vergisi ve harçlar gibi
vergilerle ilgili olarak da pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilir. Mesela
eksik ödenen tapu harcı için pişmanlık hükümlerinden yararlanılması
mümkündür.
B-Pişmanlık müessesesinin uygulanamayacağı vergiler
- Gümrük vergisi: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına girmeyen
gümrük vergisinde pişmanlık ve ıslah müessesesi uygulanamayacaktır.
- Emlak vergisi: 213sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesinde
yer alan açık hükme göre emlak vergisinde pişmanlık ve ıslah müessesine
başvurulamayacaktır.
4-PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİ KAPSAMINA GİREN
SUÇ VE CEZALAR
A- Vergi Ziyaı’na Bağlı Suçlar;
Vergi ziyaı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 341. maddesine göre mükellefin
veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine
getirmemesi veya eksik yerine getirmesi nedeniyle verginin zamanında
tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifa eder.
Pişmanlık esas itibari ile oluşumu vergi ziyaına bağlı suçlara ilişkin
uygulanmasını önler. Çünkü pişmanlıkla ortadan kalkan vergi ziyaı
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unsurudur. Başka bir anlatımla pişmanlık vergi kanunlarına aykırı olarak
yapılmış fiilleri ortadan kaldırmaz. Fakat vergi ziyaı unsurunu ortadan
kaldırır. Bu nedenle de suça ilişkin ceza uygulanmaz.
B-Kaçakçılık Suçları ve cezaları
Vergi kaçakçılığı suçu Vergi Usul Kanunun 359. maddesinde yer alan
fiillerin herhangi biri ile işlenebileceğinden seçimlik hareketli bir suçtur.
Seçimlik hareketli suçlarda kanun koyuncu o sucu işlemeye yönelik birden
fazla fiil hareket tarzı göstermiştir. Fail suç tipinde belirtilen herhangi
birini yapmak suretiyle suç işler. Bu bağlamda vergi kaçırmak amacında
olan mükellef sorumlu yada bir başkasının vergi kaçakçılığına yönelik fiili,
hesap ve muhasebe hilesi, kapsamı itibari ile yanıltıcı belge düzenlemek ya
da yaptırımı daha ağır olan sahte belge düzenlemek şeklinde olabileceği gibi
VUK nun 359. maddesinde bahsedilen herhangi bir fiil de olabilir. Bütün
bu hareketler kaçakçılık hareketini oluşturmaktadır. Bir vergilendirme
dönemi içinde bir kaçının veya hepsinin birlikte yapılması durumunda tek
bir suç işlenmiş sayılacaktır.
Vergi Usul Kanunun 359/-2. maddesinin üçüncü paragrafında 371.
maddedeki pişmanlık hükümlerine uygun olarak durumu ilgili makamlara
bildirenler hakkında kaçakçılık suç ve cezasına ilişkin olan 359. madde
hükümlerinin uygulanmayacağını belirtmiştir. Yani VUK nun 359.
maddesine göre, bu kanunun 371. maddesindeki koşullara uygun olarak
durumu ilgili makamlara pişmanlık dilekçesi ile bildirenler hakkında
kaçakçılık suç ve cezaları uygulanmaz.
C- Usulsüzlük Cezalarının Durumu
Usulsüzlük cezaları pişmanlık müessesesinin kapsamı dışında
bırakılmıştır. Yani zamanında verilmeyip sonradan pişmanlıkla verilen
beyannameler için usulsüzlük cezası uygulanmaktadır. Ancak kanuni
süresinde beyanname verdikten sonra pişmanlık talebi ile ek beyanname
verenlere usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.
5-PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA
KOŞULLARI
Vergi Usul Kanunu’nda yer alan (Madde 371) pişmanlık hükümlerinden
yararlanabilmek için, vergi ziyaının doğmuş olması gerekir. Ayrıca
aşağıdaki şartların da gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlardan birinin
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gerçekleşmemesi halinde pişmanlık hükümlerinden yararlanılamaz.
- Mükellefin kanuna aykırı davranışını, üçüncü bir şahıs tarafından
resmi bir makama ihbar edilmeden önce kendiliğinden haber vermesi,
- Mükellefin kanuna aykırı davranışını, idarece herhangi bir vergi
incelemesine başlanılmadan önce veya takdir komisyonuna başvurulmadan
önce kendiliğinden haber vermesi,
- Mükellefin hiç verilmemiş vergi beyannamelerini pişmanlık talebine
ilişkin dilekçenin veriliş tarihinden itibaren 15 gün içinde vermesi
(Beyannameler elektronik ortamda verileceğinden pişmanlıkla verildiğine
ve süreye dikkat etmek gerekir.)
- Mükellefin daha önce eksik ya da hatalı yaptığı bir beyanın pişmanlık
talebine ilişkin dilekçenin veriliş tarihinden itibaren 15 gün içinde
tamamlaması veya düzeltmesi,
- Mükellefin pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre tahakkuk ettirdiği
vergilerini ve bunlara ilişkin pişmanlık zammını (ödenmenin geciktiği her
ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen nispette
uygulanan tutar, Ekim 2010’dan bu yana 2010/965 sayılı bakanlar kurulu
ile aylık yüzde 1,40 oranında pişmanlık zammı uygulanmaktadır.) ile
birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödemesi, gerekir.
6-PİŞMANLIK
HÜKÜMLERİNE
GÖRE
VERİLEN
BEYANNAMELER DE CEZA VE PİŞMANLIK ZAMMI KESİLMESİ
- Pişmanlık talebi kabul edilen beyannamelere 1. derece 1 kat
usulsüzlük cezası kesilir.
- Pişmanlık talebiyle verilen beyannamelerde zarar beyanı veya
mahsuplar gibi nedenlerle ödenecek verginin bulunmaması veya matraha
ilişkin bilgilerin olmaması durumunda pişmanlık talebiyle verilen
beyannameler için pişmanlık talebi vergi dairesince kabul edilmez.
- Pişmanlık talebi kabul edilmeyen beyannameler kanuni süresinden
sonra verilen beyanname kabul edilerek 1.derece 2 kat usulsüzlük cezası
ile vergi ziyaı cezasının yüzde 50’si kıyaslanarak miktar itibariyle en ağır
olanı kesilir.
- Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ek olarak pişmanlık talebi
ile verilen ek beyannameye usulsüzlük cezası kesilmez.
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- Vergisi kanuni süresinde ödenmiş olmakla birlikte beyannamenin kanuni
süresinden sonra pişmanlıkla verilmesi halinde pişmanlık zammı hesaplanmaz.
- Pişmanlık talebinde bulunan mükellefin zamanında ödemediği
vergilerin yanı sıra pişmanlık zammı adı verilen bir faizi de birlikte ödemesi
gerekir. Kanun, pişmanlık zammı adı verilen bu zammın hesaplanmasında
kullanılacak olan oranı 6183 sayılı kanunun 51. maddesinde belirtilen
gecikme zammı oranı olarak tanımlamakla birlikte gecikme faizi oranının
da aynı orana bağlanması nedeniyle pişmanlık zammı içinde gecikme faizi
oranı geçerli olmaktadır. Pişmanlık zammı, ödeme süresi geçmiş vergi
üzerinden ödemenin geçtiği her ay ve kesri için hesaplanır.
Görüldüğü gibi mükellefin pişmanlık talebinin kabul edilmesi vergi
ziyaı ve buna bağlı cezaların kaldırılmasını sağlasa da usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezası kesilmesini engellemeyecektir. Nitekim bu konudaki
Danıştay kararları da aynı doğrultudadır. Günümüzde beyannamelerin
internetten verildiği göz önüne alınarak beyanname vermeme sebebi ile
Vergi usul kanunun 355. maddesinin dikkate alınması ve özel usulsüzlük
cezalarının beyan edilecek vergiden daha fazla olması gibi durumlarda
mükelleflerin pişmanlık müessesesinden kaçınmalarına neden olmaktadır.
Kanımızca pişmanlık hükümleri ile beyan edilen vergilerde özel usulsuzluk
cezalarında indirim sağlanması ve VUK nun 371. maddesinin pişmanlık
hükümlerinin uygulanmasının cazibesini yitirmemesi sağlanmalıdır.
7-PİŞMANLIK ŞARTLARININ UYULMAMASI HALİNDE
Pişmanlık şartlarını ödeme yönünden ihlal eden mükellefler pişmanlıktan
yararlanamaz. Bu durumda bu mükelleflerin verdiği beyannameler kanuni
süresinden sonra verilen beyanname olarak kabul edilir ve 1. derece 2
kat usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezasının %50 si kıyaslanarak miktar
itibariyle en ağırı kesilir.
8-PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİNİN ŞARTLARININ
YERİNE GETİRİLMESİNİN TARAFLAR AÇISINDAN
SONUÇLARI
A-Pişmanlık ve Islah Uygulamasının Mükellef Açısından Sonuçları;
- Beyana dayanan vergilerde, vergi kanunlarına aykırı hareketlerini
kendiliğinden bir dilekçe ekinde ilgili makamlara bildiren mükelleflere
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vergi ziyaı cezası uygulanmamakta düşük oranlı bir pişmanlık zammı
alınmakla yetinilmektedir.
- Vergi beyannamelerinin süresinde verilmesi esastır. Beyannamelerin
kanuni süre ve ek süe geçtikten sonra verilmesi durumunda beyanname
hiç verilmemiş sayılmakta ve dönem matrahının re’sen takdir yolu ile
belirlenmesi gerekmektedir. Takdir olunan matrah üzerinden salınan
vergilerde vergi ziyaı cezası uygulanmakta ve bu aşamada takdir olan
matrahın yüksek oluşu hem cezalarda itirazın söz konusu olması nedeni
ile uyuşmazlıklar çıkmakta ve yargı mercilerine intikal etmekte ve yıllarca
uyuşmalıklarla uğraşılmaktadır.
- Emek ve zaman kaybı ile Bazı giderlerin önlenmesi bakımından ise
uyuşmazlığın pişmanlık hükümlerine göre idari aşamada çözümlenmesi
sonucu mükellefler yargı mercilerine başvurma ve dava aşamalarında
karşılaşacağı emek ve zaman kayından ve piskolojik baskılarından
kurtulmaktadır. Yine mükellefler bunun yanında dava dilekçesinin yazılması
mahkeme harçları ve avukatlık giderleri ve mahkemenin kaybedilmesi
sonucu uygulanacak cezalı işlemlerden kurtulmaktadır.
- İyi niyetli mükelleflerin korunması bakımından; mükellefin vergi
beyannamesini süresi içinde vermemesi oldukça önemli sonuçlar
doğurmaktadır. Bunlardan başta geleni vergi cezaları konusudur.
Beyannamesini süresi içinde vermeyen mükellefler adına önce iki kat
birinci derece usulsüzlük cezası kesilmekte daha sonrada dönemin
matrahının re’sen takdir olunan matrah üzerinden vergiye de vergi
ziyaı cezası uygulanabilmektedir. İyi niyetli mükellefler açısında sonuç
ürkütücü olabilmektedir. Bunun yanında pişmanlık ve ıslah müessesesinin
kaçakçılık suçlarını da kapsaması ve bu yönde mükelleflerden piskolojik
olarak rahatsızlık duyanlar ve yaptıkları hatanın farkına varan mükellefler
içinde çok önemli bir af müessesedir.
B- Pişmanlık ve Islah Uygulamasının İdare Açısından Sonuçları
- Uyuşmazlığın sona ermesi bakımından, mükellefin süresinde
vermediği beyannameleri pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre vermesi ve
vergileri de gecikme zammı ile birlikte ödemesi durumunda uyuşmazlıklar
idari aşamada çözümlenmektedir.
- Emek ve zaman kaybı ve bazı giderlerin önlenmesi açısından
baktığımızda idare bu uyuşmazlığı yargı aşamasında sürdürmesi sonucu
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yapacağı emek ve zaman kaybından kurtulmakta alacağını masraf
yapmadan almakta ve paranın zaman değerinden faydalanmaktadır.
-Takdir komisyonlarının yükü azaltılmaktadır. Çünkü zamanında
verilmeyen beyannameler için vergi dairelerince takdir komisyonlarına
başvurulmak suretiyle vergi matrahının komisyon tarafından belirlenmesi
yoluna gitmektedir. Takdir komisyonları da takdir edilmesi istenen
matrahı belli ölçü,değer ve araştırmalara göre takdir etmekte ve kararın
dayanağı olan hususları gerekçeli olarak belirlemektedir. Bu da mükellefle
uyuşmazlıklara neden olabilmekte ve yargı aşamasına geçmesine neden
olabilmektedir.
- Verginin tahsil edilmesi bakımından pişmanlık ve ıslah hükümleri
vergi idaresinin beklide hiç tahsil edemeyeceği bir vergiyi tahsil etmesini
sağlamaktadır. Bu yönü ile vergi yasalarına uyum ve pişmanlık müessesesi
ile ilgili olarak devletin kamu spotu oluşturmasında fayda olacağı
kanısındayım.
-İdare ve Mükellef ilişkileri bakımından idare Pişmanlık ve ıslah
müessesesi ile mükelleflere bir anlamda hoşgörü göstermekte ve zamanında
beyan etmedikleri veya eksik beyan ettikleri matrahları ve buna ilişkin
vergileri cezasız olarak ödemelerine imkan sağlamaktadır.
9- PİŞMANLIKVE ISLAH UYGULAMASI İLE İLGİLİ
ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR
A-Geçici vergide pişmanlık zammı hesaplanacak süre
Geçici vergi, yıllık gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmek üzere
alınan bir vergidir. Bu nedenle bu verginin ödenmesi halinde yıllık beyannamede
hesaplanan gelir veya kurumlar vergisi aynı miktarda eksik ödenmektedir.
Geçici verginin noksan ödenmesi halinde ise yıllık beyannamede hesaplanan
gelir veya kurumlar vergisi aynı miktarda fazla ödenmiş olur, Gelir Vergisi
Kanunu’nun mükerrer 120. maddesine göre geçici verginin eksik beyan
edildiği veya hiç beyan edilmediğinin tespit edilmesi halinde mahsup zamanı
geçen geçici vergi tahsil edilmez, ancak gecikme faizi hesaplanır, ceza kesilir.
Gecikme faizi de geçici verginin normal vade tarihinden mahsup edilebileceği
tarihe kadar geçen süre için hesaplanır.
Geçici vergiye ilişkin olarak pişmanlık talebinde bulunulması halinde
de pişmanlık zammı verginin normal vade tarihinden mahsup edilebileceği
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tarihe kadar hesaplanmalıdır.Verginin normal vade tarihi, gelir vergisinde
izleyen yıl mart ayı kurumlar vergisin de nisan ayıdır.
B- Taksitle ödenen vergilerde pişmanlık zammı
Taksitle ödenen vergilerde süre taksit aylarına göre hesaplanır. Bir
başka ifade ile pişmanlıkla beyan edilen verginin ödeme süresi gelmemiş
taksitleri pişmanlık zammının hesaplanmasında dikkate alınmaz.
C- Pişmanlık ve ıslah talebi ile Verilen beyannamede Daha önce
Tevkif suretiyle ödenmiş vergilerin mahsup edilecek vergi olarak
gösterilmesi
Mükellef beyannamesini kanuni süresinde vermemekle birlikte faaliyet
sırasında kesinti sureti ile bir miktar vergi ödenmiş olabilir. Böyle bir durumda
süresinde beyanname vermeme nedeniyle doğacak vergi ziyaı içerisinde
kesinti suretiyle daha önce ödenmiş ve beyan dışı faaliyete ilişkin vergilerin
bulunmasından dolayı pişmanlık zammının tüm vergi miktarı üzerinden
hesaplanması yoluna gidilmeyecektir. Çünkü kesinti suretiyle ödenen vergiler
daha sonra mükellefin beyanı üzerinden tahakkuk edecek vergilere mahsuben
avans niteliğini almış bir vergi olmakla birlikte; mükellef mahsup yoluyla da
olsa bir kısım vergisini zamanında ödemiş bulunmaktadır.
10- SONUÇ
Uyuşmazlıkların idari aşamada çözümlenmesinin yollarından biri olan
Pişmanlık ve ıslah müessesesi vergi hareketlerine aykırı hareketlerden
doğan uyuşmalıkların idari aşamada çözümlenmesi nedeniyle vergi suç ve
cezalarının uygulanmasını önlemektedir. Vergi suç ve cezalarının pişmanlık
ve ıslah müessesesi ile önlenmesi sonucu yargı aşamasında sürdürülmesi
gereken söz konusu uyuşmazlık idari aşamada çözümlenmekte hem
mükellefler hem de idare uyuşmalığa konu sorunlarından kurtulabilmektedir.
Pişmanlık kurumunun amacı mükellefleri sert hükümlerine karşısında güç
ve yardımsız bir durumda bırakmamak, belirli bir hoşgörü ile hareket
ederek mükellefleri idareye yaklaştırmak, vergiye karşı direnci kırmak
ve vergi duygusunun yerleşmesini ve kökleşmesini sağlamaktır. Burada
mükelleflerin subjektif durumu, iyiniyeti göz önünde tutulmakta pişmanlık
duymuş olması ceza uygulanmamasına etken olmak ise kayıt dışı ile
mücadele konusunda mükelleflere ve idareye çözüm olabilecek en önemli
konulardan biri olduğunu bu konuda kamu spotu oluşturulmasını ve
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yaklaşık 10 yıldır bir değişiklik olmayan pişmanlık müessesinin gözden
geçirilmesini özel usulsüzlük cezalarında pişmanlık hususunda da mükellef
lehine düzenlemeler yapılması gerektiği görüşünü söyleyebiliriz.
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ASKER KAÇAĞI ÇALIŞTIRAN İŞVERENE HAPİS CEZASI
OLDUĞUNU BİLİYORMUSUNUZ?
Erol GÜNER*55
1.GİRİŞ
Askerlik ve Kanundan doğan çalışma sosyal tarafların çalışma özgürlüğünün sınırlarından biridir.
Muvazzaf Askerlik, 1111 sayılı Askerlik Kanununda da belirtildiği şekilde,  her erkek vatandaşın belli yaşa geldiğinde yapmak zorunda olduğu ve
bazen de “vatan borcu” diye adlandırılan bildiğimiz askerliktir. Ayrıca ülkemizde askerlik yükümlülüğü toplumumuzda kutsal sayılan bir vatan borcudur.
Yasada “muvazzaf askerlik ödevi dışında” şeklinde ifade edilenler ise bazen
kısa süreli silahaltına alınma şeklinde olanlardır Kişilerin, muvazzaf askerlik görevlerinin yanı sıra; sonradan değişen ve gelişen yeni teknolojiye uyum
sağlanması amacıyla eğitimlerinin yenilenmesi, yeni bilgilerin verilmesi veya
seferberlik ilanı gibi amaçlarla, askerlik hizmetine alınmaları söz konusudur.
İşte bu kişilerin, yaşamlarının bu döneminde, askerlik görevi nedeniyle, kısa
veya uzun süreli olarak çalışma hayatından ayrılmaları gerekir.
İş sözleşmesinin işçinin muvazzaf askerlik ve kanuni ödev nedeni ile
işyerinden ayrılması ile sona ermesi özel fesih nedenlerindedir. Belli bir
yaşa gelmiş T.C. vatandaşlarının askerlik ödevini yerine getirmesi, kanunen kendilerine yüklenen ödevi yapmaları zorunludur. Bu durumda işçinin
iş sözleşmesi işçi tarafından feshedilmektedir. Söz konusu fesih nedenini
4857 sayılı İş Yasasının 24-II. Bendinde gösterilen fesih nedenleri kapsamında değerlendirmek ve aynı hukuki sonuçları meydana getireceğini
kabul etmek yerinde olacaktır. İş sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte
işçinin bir yıllık hizmet süresini doldurması koşuluyla yasal kıdem tazminatı hakkı bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Yasasının 120. maddesi gereğince
halen yürürlükte bulunan mülga 1475 sayılı İş Yasasının 14. maddesi de
bu durumu açıkça düzenlemiş ve işçinin yasal kıdem tazminatı hakkının
bulunduğunu hüküm altına almıştır.
İş Kanunları doğaları gereği, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisine müdahale eden, işçilerin hak ve menfaatlerini işverenlere karşı korumak için
*55 İş Teftiş Kurulu Bşk. Yrd., İş Başmüfettişi
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asgari düzenlemeler içeren normlardır. Bu bağlamda, kişilerin askerlik görevini yerine getirmek için çalışma hayatından ayrılmaları nedeniyle, işverenle olan iş ilişkileri hukukumuzda özel olarak korunmuştur. Bu bağlamda, yasa koyucu tarafından muvazzaf askerlik hizmeti kanuni ödev nedeni
ile iş sözleşmesi sona eren ve işyerinden ayrılan işçiler için yasa koyucu
asker dönüşü çalıştıkları işyerinde tekrar çalışabilmelerinin ve bir anlamda
iş güvencelerinin sağlanması amacıyla 4857 sayılı İş Yasasının 31. madde
düzenlemesi getirilmiştir.
Makalemizde askerlik hakkında iş kanunları bağlamında düzenlemeleri
hatırlatıp makale başlığındaki konu ile ilgili düzenlemeye ve sorumluluğa
dikkat çekmeye çalışacağım.
2. YASAL DÜZENLEME
A- 4857 SAYILI İŞ YASASINDAKİ DÜZENLEME: Kanunun 31.
Maddesinde düzenlenmiştir. “MADDE 31. - Muvazzaf askerlik ödevi dışında
manevra veya herhangi bir sebeple silahaltına alınan veyahut herhangi bir
kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi
işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra işverence feshedilmiş sayılır.
İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması
şarttır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadar ki bu sürenin tamamı doksan günü geçemez. İş sözleşmesinin
feshedilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti
işlemez. Ancak özel kanunların bu husustaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde iş sözleşmesinin Kanundan doğan başka bir sebebe dayanılarak işveren
veya işçi tarafından feshedildiği öteki tarafa bildirilmiş olsa bile, fesih için
Kanunun gösterdiği süre bu sürenin bitiminden sonra işlemeye başlar. Ancak iş
sözleşmesi belirli süreli olarak yapılmış ve sözleşme yukarıda yazılı süre içinde
kendiliğinden sona eriyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz. Herhangi bir
askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları
eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe
başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında
tazminat öder.”
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Madde hükmü incelendiğinde işçinin ve işverenin yükümlülüklerinin
olduğu görülmektedir. Buna göre, İşçi askeri ve kanuni ödevin sona ermesinden başlayarak;
İki ay içinde eski iş yerine usulünce başvuruda bulunması gerekir. İki
aylık süre, hak düşürücü süredir. İşçinin başvuruda bulunduğunu ispatlaması için noter yoluyla isteğini işverene iletmesi uygun olur. Başvuru olmazsa
ya da geç başvuru olursa işverenin işe alma yükümlülüğü doğmayacaktır.
Kanunda muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle ya da diğer askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçilerin bu durumları ifade edilirken kıdem tazminatlarının ödenip ödenmediği konusunda bir ayrım yapmamıştır. Dolayısıyla kıdem tazminatı alınsın ya da alınmasın, asgari bir
yıl çalışılsın ya da çalışılmasın iş akdi askerlik nedeniyle sona eren işçinin tekrar eski işine girme hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla, herhangi
bir askeri ödev ki buna muvazzaf askerlik de dahil olmak üzere veya kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden
başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski
işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır.
Söz konusu görev ve yükümlülük döneminde iş sözleşmesinin askıda
olduğu ya da işçinin ücretsiz izinli sayılacağı yönünde bir husus kanunda
yer almamaktadır. Söz konusu dönemde iş akdinin askıda olabilmesi için,
tarafların karşılıklı olarak bu konuda anlaşmış olması gerekir. Bazı toplu
iş sözleşmelerinde veya bireysel sözleşmelerde  iş akdinin askıda kalacağı
konusunda hükümlere yer verilmektedir. Veya işçi askere giderken, “ben
askere gidiyorum, şu anda kıdem tazminatımı ödemeyin ve askerde kaldığım süre içerisinde benim iş akdimi askıda kabul edin» şeklinde bir dilekçe yazar ve işveren de bu teklifi kabul ederse, iş akdi askıda kalır. Bu
şekilde karşılıklı anlaşma ile iş akdi askıda kalır ve askı sonucunda işçi
tekrar işe alınmaz ise bu iş sözleşmesinin feshi anlamına gelir ki, şayet
koşulları varsa bu fesih bildiriminden itibaren bir ay içinde işe iade davası açılabilir. Askere giderken kıdem tazminatını almış olan işçinin artık iş akdinin askıda kalamayacağı ve feshedilmiş olduğunda kuşku yoktur.
Zira kıdem tazminatı fesihte ödenen bir tazminattır.
İşçilerin bir kısmı işveren ile bağını koparmamak amacıyla askere giderken kıdem tazminatı talep etmemekte askerden döndüklerinde tekrar
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aynı işveren yanında çalışmaya başlamaktadırlar. Bu durumda işçinin iş
sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdiğinde askerlik öncesi ve sonrası süreleri birleştirilmek suretiyle kıdem tazminatı
hesaplanmalıdır. Bununla birlikte işçinin iş sözleşmesi askerlik sonrasında
kıdem tazminatına hak kazandırmayacak şekilde sona erer ise askerlik öncesi dönem için kıdem tazminatı alıp alamayacağı merak konusudur. Bu
konuda Yargıtay kararlarında işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından haklı
nedenle feshedilse dahi askerlik öncesi döneme ilişkin işçiye kıdem tazminatının ödenmesi gerektiği ifade edilmektedir.
B- 854 SAYILI DENİZ İŞ YASASINDAKİ DÜZENLEME
854 sayılı Deniz İş Yasasında, muvazzaf askerlik ve manevra veya herhangi
bir sebeple silahaltına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma
ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin hakları ile ilgili olarak 4857 sayılı İş
Yasası ve 5953 sayılı Basın İş Yasasındaki gibi veya farklı herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş, sadece kıdem tazminatının düzenlendiği 20. Maddede,
muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işyerinden ayrılan gemi adamlarının kıdem tazminatına hak kazanacakları hüküm altına alınmıştır.
C- 5953 SAYILI BASIN İŞ YASASINDAKİ DÜZENLEME
5953 sayılı Basın İş Yasasının 16. Maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre;
“Askerlikte ve gebelikte ücret:
Madde 16 – (Değişik: 4.1.1961 - 212/1 Md.) Talim veya manevra dolayısıyla silahaltına alınan gazeteci bu müddet zarfında ücret hakkını muhafaza eder. Ancak, yedek subay olarak veya sair suretlerle askeri hizmet
karşılığı aylık alan gazetecinin almakta bulunduğu bu aylık kendi işinden
aldığı ücretten az ise, işveren, gazeteciye yalnız aradaki farkı ödemekle
mükelleftir. Kısmi veya umumi seferberlik dolayısıyla silahaltına alınan
gazeteci hakkında üç ay için bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır. İlk muvazzaf askerlik hizmeti için silahaltına alınan gazeteciye
normal askerlik müddetince son aldığı ücret yarı nispetinde ödenir.
İşverenle gazeteci arasındaki iş akdinin muayyen bir müddet için akdedilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, gazetecinin bu maddenin birinci
fıkrasında gösterilen haller dolayısıyla silahaltında bulunduğu müddetçe
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iş akdi, işveren tarafından feshedilemez. Gazeteci bu maddenin ikinci veya
üçüncü fıkrasında gösterilen haller dolayısıyla silahaltına alındığı takdirde, gazetecinin durumu bu fıkralardan hangisine temas etmekte ise, işveren
iş akdini ancak o fıkrada gösterilmiş bulunan süre geçtikten sonra feshedilir. Bu gibi hallerde de gazeteci ile işveren arasındaki iş akdinin muayyen
bir müddet için akdedilmiş olup olmadığına bakılmaz. Akdin feshi bu kanunda yazılı hükümlere tabidir.
Gazeteci ile işveren arasındaki mukavele esasen muayyen bir süreyi
ihtiva edip de bu süre gazetecinin silahaltında bulunduğu sırada kendiliğinden bitiyorsa işveren mukavelenin bu suretle sona ermesinden itibaren
bu maddede yazılı olan ücretleri gazeteciye ödemekle mükellef tutulamaz.
Bu maddede yazılı bulunan hükümler işveren tarafından gazeteciye askerlik halinde ücret verilmesi hakkında daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan
mukavele, teamül veya örfü adetten doğan haklara halel getirmez………..”
5953 sayılı Basın İş Yasasının 16. maddesine göre, talim veya manevra dolayısıyla silahaltına alınan gazeteci bu müddet zarfında ücret hakkını
muhafaza eder. İlk muvazzaf askerlik hizmeti için silahaltına alınan gazeteciye normal askerlik müddetince son aldığı ücret yarı nispetinde ödenir.
Gazetecinin 4857 sayılı İş Yasasında ve 854 sayılı Deniz İş Yasasında belirtildiği şekilde kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır.
D- 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR YASASINDAKİ DÜZENLEME:
6098 sayılı Türk Borçlar Yasasının “ALTINCI BÖLÜM Hizmet Sözleşmeleri BİRİNCİ AYIRIM Genel Hizmet Sözleşmesi” kısmının 409. Maddesinde düzenlenmiştir.
“b. İşçinin çalışmayı durdurması hâlinde
MADDE 409- Uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik
veya kanundan doğan çalışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş
gördüğü süreye oranla kısa bir süre için iş görme edimini ifa edemezse
işveren, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür.”  
3. ASKER KAÇAĞI ÇALIŞTIRAN İŞVERENE HAPİS CEZASI
1111 sayılı Askerlik Kanununun 93. Maddesine göre;
“Madde 93 – (Değişik: 20/11/1935 – 2850/1 md.)
(Değişik birinci fıkra: 22/5/2012 – 6318/18 md.) Yoklama kaçağı, saklı
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ve bakayaları bilerek resmi veya özel hizmete alanlar Askerî Ceza Kanununa göre cezalandırılırlar.
Seferberlikte bu gibileri ve yedek erbaştan ve erden olup da çağırılmış oldukları halde gitmemiş bulunanları ve kıt’alardan kaçmış olanları veya izinsizleri bilerek resmi ve hususi hizmete alanlar ve bu gibilerin gizlenmelerine
ve kaçmalarına yardımı dokunduğu anlaşılanlar askeri mahkemelere verilir.”
1632 sayılı Askerlik Ceza Kanununun 75. Maddesine göre ise;
“Kaçaklara yardım edenlerin cezaları
Madde 75 – 1 – (Değişik: 30/4/1945 - 4726/2 md.) Asker kişileri kaçmağa kışkırtan veya kaçmalarını veya kaçaklığın devamını kolaylaştıran
veya kaçakları, izinsizleri, bakayayı, yoklama kaçaklarını, saklıları ve çağrılıp ta gelmeyen yedek subaylarla yedek askeri memurları bilerek özel ve
resmi hizmete alanlar veya gizleyenler veya Devlet, il ve belediyelerle bunların denetimi altındaki bütün kuruluş ve kurumlarda ve banka ve kamu
faydasına çalışan dernek ve mesleki kuruluşlarda her ne suretle olursa olsun çalıştıranlar ve Hükümetten yapılacak tebligat üzerine özel işlerinden
çıkarmayanlar barışta üç aydan bir yıla ve tekerrüründe bir yıldan üç yıla,
seferberlikte veya olağanüstü hallerde altı aydan iki yıla kadar hapis ve
bu eylemin seferberlikte veya olağanüstü hallerde tekerrüründe yedi yıla
kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır.
2 - Seferberlikte herhangi bir suretle askeri kuvveti tenkise sebep olacak
surette vakıa gayrimutabık kasten vesika verenler birinci defasında iki seneden
beş seneye kadar ağır hapis ve mükerrirler ölüm cezasıyla cezalandırılırlar.”
İstatistiklere göre, Türkiye genelinde 520 bini yoklama kaçağı ve 80
bini bakaya olmak üzere 600 bin asker kaçağı bulunmaktadır. Yukarıda
belirtilen mevzuat hükümlerine göre, yoklama kaçakları ve bakayalar askerlik işlemlerini yaptırmazsa işverenleri sorumlu tutulmaktadır. İşverenler hakkında 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu uyarınca adli soruşturma yapılmaktadır. İşverenler hakkında “asker
kaçağı” çalıştırmak suçundan 1632 sayılı kanun hükümleri gereğince hapis
cezası kararı verilmektedir.
Milli Savunma Bakanlığınca işyerlerine yoklama kaçağı/bakaya olarak
aranan yükümlüler konusunda uyarı yazısı gönderilmeye başlandığı yazılı
ve görsel medyadan anlaşılmıştır. Söz konusu yazıda işyerinde yoklama
kaçağı/bakaya olarak aranan kişilerin çalıştırıldığı belirtilerek işverenlere
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sorumlulukları hatırlatılmıştır. Söz konusu kişilerin en yakın askerlik Şubesine başvurmasının ve işlemleri tamamladığına ilişkin belgenin işverene
ibraz edilmesinin sağlanması konusunda uyarı yapılmıştır. Bu işlemlerin
yerine getirilmemesi halinde Askerlik Kanununun 93. Maddesi ile Askerlik
Ceza Kanununun 75. Maddesi kapsamında asker kaçağı çalıştırmak suçundan soruşturma açılması hususunda Cumhuriyet Savcılıklarına ihbarda
bulunulacaktır. İşverenlerin gelen yazı doğrultusunda işlemlerini başlatmaları, yazı gelmese bile anılan mevzuat hükümleri bağlamında sorumluluklarını ve yükümlülüklerini bilmeleri ve yerine getirmeleri gerekmektedir.
4. SONUÇ:
İşçilerin, gazetecilerin ve gemi adamlarının muvazzaf askerlik de dahil herhangi bir askeri ya da kanuni ödev nedeniyle çalışma hayatından
ayrılmaları halinde işverenle olan iş ilişkileri hukukumuzda özel olarak
korunmuştur. Özellikle 4857 sayılı İş Yasası ile Basın İş yasasında önemli
düzenlemeler getirirmiştir. Söz konusu düzenlemelerin gerek işçiler, gazeteciler ve gemi adamlarınca gerekse de işverenlerce bilinmesi ve kanun
hükümlerine uygun hareket edilmesi çalışma barışı açısından önemlidir.
Muvazzaf askerlik ve kanuni ödev dolayısıyla işyerinden ayrılan işçilere bu yükümlülüklerinin sona ermesi ile birlikte tekrar eski işyerlerinde
çalışmaya başlayabilmeleri doğrultusunda bir hak tanınmış ve bir anlamda
işçilere iş güvencesi sağlanmıştır. Yasa hükümleri incelendiğinde işçinin
bu haktan faydalanabilmesinin koşulları ve sonuçları açıkça belirtilmiştir. İşverenlerin beklenmeyen maliyetlerle karşılaşmamak için söz konusu
yasa hükmüne uygun davranmaları uygun olacaktır.
Makalemizin başlığını oluşturan ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile
1632 sayılı Askerlik Ceza Kanunu hükümleri kapsamında dikkat çektiğimiz konunun da işverenlerimizce bilinmesi ve gerekli işlemlerin başlatılması yerinde olacaktır.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (12.07.1927). 1111 sayılı Askerlik Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (631 sayılı)
T.C. Yasalar (20.06.1952). 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla
Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun.
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Ankara : Resmi Gazete (8140 sayılı)
T.C. Yasalar (29.04.1967). 854 sayılı Deniz İş Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (12586 sayılı)
T.C. Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı İş Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (25134 sayılı)
T.C. Yasalar (04.02.2011). 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu. Ankara
: Resmi Gazete (27836 sayılı)
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İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ YANLIŞ MI YORUMLANIYOR?
*
Mehmet Uğur YAVUZ56

ÖZ
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 17. ve 18. Maddeler ile getirilen ilave istihdam teşvikiyle işverenlerin ilave istihdam ettikleri
ve şartları taşıyan sigortalıların her biri için aylık 773 TL tutarında destekten
yararlanılacağı belirtilmektedir. Ancak vergi mevzuatımız ile asgari ücret uygulamalarına yakından bakıldığında damga vergisinin işverene uygulanacak
destek tutarının hesaplanmasında yanıltıcı olacağı görülecektir.
GİRİŞ
2016 yılı itibarıyla ülkemizde 3 milyon 290 bin (http://www.tuik.gov.
tr/PreHaberBultenleri.do?id=21570) kişinin işsiz olduğunun anlaşılması,
politika yapıcıları işsizlerin çalışma hayatına dönüşlerini kolaylaştırmaya
dönük “Aktif İstihdam Poitikaları”na (Uşen, 2007) yöneltti. Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu›nun Konya’dan kamuoyuna duyurduğu “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı” yla atılmaya başlanan adımlar 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici
17. ve 18. Maddeler ile bir anlamda taçlandırılmış oldu.
1,5 milyon ilave istihdamı hedefleyen seferberlik programı doğrultusunda
hayata geçirilen tedbirler, işsizlerin çalışma hayatına katılmasına destek veren
işverenlerin üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltmaktadır. Özellikle 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlandığı 09 Şubat
2017 Tarihinden itibaren asgari ücretli için 773 liraya tekabül eden vergi kesintisi ve SGK primlerini devletin üstlendiği yönündeki beyanatların medyada
sıklıkla yer aldığına ülke olarak şahitlik etmekteyiz (http://www.sabah.com.tr/
ekonomi/2017/02/11/isverene-773-tl-devlet-destegi ).
Gerçekten de devlet ilave istihdamın sağlanabilmesi için şartları sağlayan her bir sigortalı için 773 TL teşvik sağlamaktadır. Fakat sağlanan
teşvikin tamamı işverenin hakkı mıdır? Yoksa Kanunun hatalı yorumlanması “işverene 773 liralık destek” ifadesinin bir galat-ı meşhur* haline mi
dönüştürmüştür?
*56 Sosyal Güvenlik Denetmeni Bayramiç Merkez Müdür V.

Makale Geliş Tarihi:
30.03.2017
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 03.03.2017
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İş sözleşmesi ile çalışan işçilerin asgari ücretleri “Asgari Ücret Tespit
1 . Komisyonun belirlediği asgari ücreti
Komisyonu” tarafından belirlenir57
işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işverenlerse cezai yaptırımla kar2
şılaşırlar58
. 01/01/2017 - 31/12/2017 tarihleri için açıklanan asgari ücretin
günlük tutarı 59,25 Türk Lirasıdır(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161230-22.pdf). Aylık olarak 1777,50 TL olan asgari ücretin net hesabı Tablo 1’ de gösterilmiştir.
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)( http://www.csgb.
gov.tr/home/Contents/Istatistikler/AsgariUcret)
ASGARİ ÜCRET

1.777,50

SGK PRİMİ% 14

248,85

İŞSİZLİK SİG. FONU% 1
GELİR VERGİSİ% 15
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
DAMGA VERGİSİ% 0,759
KESİNTİLER TOPLAMI
NET ASGARİ ÜCRET

17,78
226,63
-133,31
13,49
373,44
1.404.06

-TABLO1Brüt ücretten vergi ve sosyal güvenlik kesintileri gerçekleştirilerek net
ücrete ulaşılmaktadır. Bir başka ifadeyle brüt ücret; net ücret, ücrete uygulanan vergiler ve sosyal güvenlik kesintilerini kapsamaktadır. Dolayısıyla
asgari olarak belirlenen brüt ücretin de bahsi geçen değerleri kapsaması gerekmektedir. Ücretin muhasebeleştirilmesi de brüt ücretin hesaplanmasına
uygun olarak gerçekleştirilmek zorundadır. Buna göre yukarıda örneklenen asgari ücretlinin ücret tahakkuku ve tahakkuk eden tutarların ödenmesine ilişkin günlük defter kayıtları Tablo 2’ de gösterilen şekilde olacaktır.

157 İŞ KANUNU Madde 39
258 İŞ KANUNU Madde 102

230

MART - NİSAN

MALİ

Mad.
No
1

AÇIKLAMA

ÇÖZÜM

BORÇ

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
Brüt ücretler: 1.777,50
SSK işveren payı: 364,38
İşsizlik sigortası işveren payı: 35,55
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
Asgari Geçim İndirimi: 133,31

ALACAK

2.177,40
133,31

335 Personele Borçlar Hesabı
1. işçi: 1404,06
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
Gelir vergisi: 226,63
Damga vergisi: 13,49
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs
SSK işçi payı: 248,85
SSK İşveren payı: 364,38
İşsizlik sigortası işçi payı: 17,78
İşsizlik sigortası işveren payı: 35,55

1404,06
240,12
666,56

ücret tahakkuku
2

335 Personele Borçlar Hesabı

1404,06
100 Kasa Hesabı
1404,06

İşçinin ücretinin peşin ödenmesi
3

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
Gelir vergisi: 226,63
Damga vergisi: 13,49

240,12

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
Asgari Geçim İndirimi: 133,31
100 Kasa Hesabı

133,31
106,81

Asgari geçim indiriminin mahsup edilerek, Gelir ve damga vergisinin peşin ödenmesi
4

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs
SSK işçi payı: 248,85
SSK İşveren payı: 364,38
İşsizlik sigortası işçi payı: 17,78
İşsizlik sigortası işveren payı: 35,55

666,56

666,56
100 Kasa Hesabı
Sigorta primlerinin peşin ödenmesi

-TABLO25510 Sayılı Kanunun 81. Maddesi uyarınca maddede belirtilen diğer
şartları taşıyan özel sektör işverenlerinin, sigortaları primlerinden işveren
hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Kanun
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sayesinde ödemelerini düzenli gerçekleştiren ve kayıt dışı işçi çalıştırmayan işverenler tahakkuk eden sigorta primlerinin bir bölümünün ödeme yükünden kurtulmaktadırlar. Buna göre yukarıda belirtilen örnekteki ödeme
kaydı Tablo 3’ te gösterilen şekilde olacaktır.
1

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs
SSK işçi payı: 248,85
SSK İşveren payı: 364,38
İşsizlik sigortası işçi payı: 17,78
İşsizlik sigortası işveren payı: 35,55
100 Kasa Hesabı
602 Diğer Gelirler

666,56

577,81
88,75

5 Puanlık indirimli Sigorta primlerinin peşin ödenmesi

-TABLO3Bilindiği üzere kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun
(2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga
Vergisinden muaf tutulmaktadırlar. 2017 yılında kapıcılar için asgari ücretin hesabı Tablo 4’ te gösterilmiştir.
KAPICILAR İÇİN NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI
(http://www.csgb.gov.tr/home/Contents/Istatistikler/AsgariUcret)
ASGARİ ÜCRET

1.777,50

SGK PRİMİ% 14

248,85

İŞSİZLİK SİG. FONU% 1
KESİNTİLER TOPLAMI
NET ASGARİ ÜCRET

17,78
266,63
1.510,87

-TABLO4Yukarıda örneklenen kapıcılar için asgari ücretlinin ücret tahakkuku ve
tahakkuk eden tutarların ödenmesine ilişkin günlük defter kayıtları Tablo
5’ te gösterilen şekilde olacaktır
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AÇIKLAMA
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
Brüt ücretler: 1.777,50
SSK işveren payı: 364,38
İşsizlik sigortası işveren payı: 35,55

BORÇ

ÇÖZÜM

ALACAK

2.177,43

335 Personele Borçlar Hesabı
1. işçi: 1.510,87

1.510,87

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
Hs
SSK işçi payı: 248,85
SSK İşveren payı: 364,38
İşsizlik sigortası işçi payı: 17,78
İşsizlik sigortası işveren payı: 35,55

666,56

ücret tahakkuku
2

335 Personele Borçlar Hesabı

1.510,87
1.510,87

100 Kasa Hesabı
İşçinin ücretinin peşin ödenmesi
3

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
Hs
SSK işçi payı: 248,85
SSK İşveren payı: 364,38
İşsizlik sigortası işçi payı: 17,78
İşsizlik sigortası işveren payı: 35,55
100 Kasa Hesabı
Sigorta primlerinin peşin ödenmesi

666,56

666,56

-TABLO54447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 17. Madde “
31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak
üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya
ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar
dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten
itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık
prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak
tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı
hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek
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ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır” demektedir. Bu ifadeye
göre yukarıda belirtilen örnekteki ödeme kaydı Tablo 6’ da gösterilen şekilde olacaktır.
1

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs
SSK işçi payı: 248,85
SSK İşveren payı: 364,38
İşsizlik sigortası işçi payı: 17,78
İşsizlik sigortası işveren payı: 35,55

666,56

666,56
602 Diğer Gelirler
4447/17 Sigorta primlerinin mahsup

-TABLO64447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18. Madde
“31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak
üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya
ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin
aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt
tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan
gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin
edilir” demektedir. Bu ifadeye göre yukarıda belirtilen örnekteki gelir vergisinin ödeme kaydı Tablo 7’ de gösterilen şekilde olacaktır.
2

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
Gelir vergisi: 226,63
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
Asgari Geçim İndirimi: 133,31
602 Diğer Gelirler

226,63

133,31
93,32

Asgari geçim indiriminin mahsup edilerek,
Gelir vergisinin terkin edilmesi

-TABLO74447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18. Madde damga vergisine ilişkin olarak: “ Bu madde kapsamında yapılan ücret ödeme-
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lerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari
ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez” demektedir. İşte bu “beyan edilmez ve ödenmez” ifadesi yazımızın
başında yer alan “işverene 773 liralık destek” ifadesini hatalı hale getirmektedir. Tıpkı kapıcıların ücretlerinde muaf tutulan verginin çalışanın
net ücretine eklenmesi benzeri; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa
eklenen geçici 18. Maddesi gereği beyan edilmeyen damga vergisi tutarı
da çalışanın net ücretine eklenmelidir.
Brüt ücreti formüle ettiğimiz ve Tablo 1’de yer alan değerleri formüle uyguladığımızda kastımız ve damga vergisi tutarının çalışana ödenmesi
gerekliliği daha da net anlaşılacaktır.
Brüt Ücret = (Net Ücret) + (Damga vergisi) + (Gelir Vergisi-AGİ) + (SGK İşçi Payları)
Brüt Ücret = (1.404.06) + (13,49) + (226,63-133,31) + (248,85+17,78) = 1.777,50
Damga vergisinin beyan edilmediği ve ödenmediği durumda brüt ücret hesaplanması:
Brüt Ücret = (1.404.06) + (-) + (226,63-133,31) + (248,85+17,78) = 1.764,01

Görüldüğü üzere ulaşılan tutar 2017 yılı için belirlenmiş olan asgari
ücretin aylık tutarının altında kalmakta dolayısıyla hatalı olmaktadır.
Uygulamada teşvikten yararlanılan işçi için tıpkı diğer teşvik tutarlarının mahsup edilmesinde olduğu gibi “602. DİĞER GELİRLER” hesabının
kullanılarak damga vergisi önce tahakkuk ettirilip sonra istisna edildiği görülmektedir. Kanun koyucu 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen
geçici 18. Maddesinde “ Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine
ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin
prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı terkin edilir” demiş olsaydı bu
uygulama doğru kabul edilebilirdi. Ancak mevcut durumda damga vergisi
hiç tahakkuk etmemektedir. Tahakkuku olmayan bir meblağın muhasebe
kayıtlarında yer alması mümkün değildir. Dolayısıyla tıpkı kapıcı ücretlerinde olduğu gibi damga vergisi tutarının çalışanın net ücretine eklenmesi
gerekmektedir.
4447 SAYILI KANUNUNA EKLENEN Geçici 17. Ve 18. MADDELERİNDEN YARARLANILANLAR İÇİN ÜCRET HESABI
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 17. ve 18. Maddelerinden yararlanılan asgari ücretlinin ücret tahakkuku ve tahakkuk eden
tutarların ödenmesine ilişkin günlük defter kayıtları Tablo 8’ de gösterilen
şekilde olmalıdır.
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Mad.
No
1

AÇIKLAMA

BORÇ

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
Brüt ücretler: 1.777,50
SSK işveren payı: 364,38
İşsizlik sigortası işveren payı: 35,55
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
Asgari Geçim İndirimi: 133,31

ALACAK

2.177,40

133,31

335 Personele Borçlar Hesabı
1. işçi: 1404
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
Gelir vergisi: 226,63

1417,52

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs
SSK işçi payı: 248,85
SSK İşveren payı: 364,38
İşsizlik sigortası işçi payı: 17,78
İşsizlik sigortası işveren payı: 35,55

666,56

226,63

ücret tahakkuku
2

335 Personele Borçlar Hesabı

1417,52
100 Kasa Hesabı
1417,52

İşçinin ücretinin peşin ödenmesi
3

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
Gelir vergisi: 226,63

226,63

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
Asgari Geçim İndirimi: 133,31
602 Diğer Gelirler Hesabı

133,31
93,32

Asgari geçim indiriminin mahsup edilerek, 4447/18 Gelir
vergisinin terkin edilmesi
4

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs
SSK işçi payı: 248,85
SSK İşveren payı: 364,38
İşsizlik sigortası işçi payı: 17,78
İşsizlik sigortası işveren payı: 35,55

666,56

666,56
602 Diğer Gelirler Hesabı
4447/17 Sigorta primlerinin mahsup edilmesi

-TABLO8-
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SONUÇ
İşsizlik oranının azaltılması hedefiyle, özel sektör işverenlerinin;
1/2/2017 tarihinden itibaren, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olup işe alınmadan önce en az ve kesintisiz üç ay süreyle işsiz kişileri, 2016 yılının Aralık
ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalı sayısına
ilave olarak istihdam etmesi koşuluyla(http://www.gib.gov.tr/sites/default/
files/fileadmin/mevzuatek/gelirvergisi_297taslak.pdf) gerçekten önemli
bir destek sağlanmaktadır. İşsizlik oranının azaltılması gayretiyle devletin
en üst yetkilileri tarafından yapılan “her işverenin yeni işçi alması” yolundaki çağrılar sağlanan desteklerle taçlandırılmakta, bu çağrılara işverenler
de olumlu yanıtlar vermektedir. Bu iyi niyetli adımların izleyen dönemlerde basit usul hataları nedeniyle cezaya dönüştürülmemesi için tedbirler alınmalıdır. Makalemiz perspektifiyle bakıldığında çalışanların ücretlerinde küçükte olsa bir artış meydana geleceği ve işverenlerin yanı sıra
çalışanların da teşvik yararlanıcılarına ekleneceği göz ardı edilmemelidir.
Hataların önlenmesi bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile
Maliye Bakanlığı bürokratlarının konuyu yazılanlara uygun bir perspektifle ele alarak hatalar oluşmadan yazılı görüş beyan etmelerinin yerinde
olacağı kanaatindeyim.
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