2000 YILI ZOR BİR YIL OLACAK
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
Depremi Unutmamalıyız
17 Ağustos gecesi tüm ülke Marmara Depremini yaşadı. Binlerce ölü, binlerce yaralı ve binlerce
yıkılan ev. Tüm ulus bu acıyı unutmaya ve yaraları sarmaya çalıştık. Acıyı unutmak üzereyken
Düzce depremini yaşadık. Sağ duyulu bilim adamları Ülkemizin deprem bölgesi olduğunu, her an
büyük depremleri yaşayabileceğimizi, bu nedenle deprem senaryoları oluşturarak önlemler alınması
gerektiğini açıkladılar. Yaklaşık aradan dört ay geçti. Bu konuda neler yapıldı, neler yapılmaktadır.
Bu soruyu hep birlikte hem sormalıyız, hem unutturmamalıyız, hem de takip etmeliyiz.
Deprem yardımları konusun da toplum olarak duyarlı olmaya çalıştık. Her zaman da olduğu gibi
yapılan yardımların yerine ulaşıp, ulaşmadığı konusunda tereddütlerimiz oluştu. Gerek bu konuda
oluşturulamayan şeffaflık, gerekse ek vergilerin yürürlüğe girmesi söylentisi, yapılan bağışları hızla
durdurdu. Özellikle yapılan bağışların nereye harcandığı, konusunda tüm oda üyelerimizin ücretsiz
olarak yapabileceği denetim talebine itibar edilmemesi de bir hayli düşündürücüdür.
Vergi Yasaları Kuşa Çevrildi
Hatırlarsanız eski Maliye Bakanı Zekeriya Temizel zamanında yıllar sonra vergi reformunun
yapılması gerektiği gündeme getirilmişti. Uzun süre vergi yasaları tartışıldı, uzlaşma sağlanmaya
çalışıldı. Hepinizin bildiği gibi 4369 sayılı yasa yürürlüğe girdi. Bu yasa ile neler değişmişti:












Gelirin tanımı değişmişti.
Vergi oranları indirilmişti.
Teşviklere yeni avantajlar getirilmişti.
3 aylık geçici vergi uygulaması getirilmişti.
Harcama ve tasarruflara nakit sınırlama getirilmişti.
Binek otomobillerin giderlerinin tamamının indirimi getirilmişti.
Alacaklarımızın geç ödenmesi durumunda devlet tarafından gecikme faizi ödenmesi getirilmişti.
Bağış yapma gerçekçi bir konuma getirilmişti.
Hayat standardı esası kaldırılmıştı.
Aile reisi beyanı kaldırılmıştı.
Günlük kasa ve kambiyo senedat defteri kaldırılmıştı.

Dünyadaki yaşanan ekonomik kriz bahane edilerek, yeni vergi yasalarının ülkeyi felakete götürdüğü
iddia edilerek :




Gelirin tanımı 4 yıl ertelendi.
Geçici vergi 6 ayda bir verilmeye dönüştürüldü
Faiz beyanname dışı bırakıldı.

Yaşadığımız depremin yarattığı ekonomik kayıplar ve verilen tavizler sonucunda vergi gelirlerinde
toplanması beklenen hedefler de ciddi sapmalar oluştu. Bunun sonucunda ek vergiler yürürlüğe
girdi. Önümüzdeki yıl vergi gelirlerinin toplanmasında daha büyük sapmalar oluşacaktır.
Vergi çok hassas bir konu. Genellikle gönül rızası ile verilmez, zorla alınır. Bu yükü de hep kayıt
içinde olanlardan almaya çalışırsanız, sosyal patlamalarla da karşı karşıya kalırsınız. Bu nedenle

acilen adaleti sağlayacak yeni vergi yasalarını biran evvel oluşturmak zorundayız. Bu konuda
göstermelik bir konsensüs değil, toplumun tüm kesimlerinin bir araya geldiği toplumsal
mutabakatın sağlanması şarttır.
Mesleki Dayanışmaya büyük ihtiyacımız var,
Yaşadığımız acı deprem, bütçe açıkları, ek vergiler 2000 yılının ekonomik yönden sıkıntılı
geçeceğine işaret etmektedir.
Müşterilerimiz; parasını ödemezse mal alamamakta, ücretini ödemezse çalıştıracak personel
bulamamakta, vergisini ödemezse gecikme zammı ödemekte ama iş muhasebe ücretini ödemeye
gelince çok rahat davranarak ödesem de olur, ödemesem de olur diyebilmekte, birbirimizi çok rahat
bir şekilde haksız rekabetin içine çekebilmektedir. Bu nedenle bu zor günlerde mesleki
dayanışmaya çok ihtiyacımız var. Odamızın yayınladığı ücret tarifelerine sahip çıkılmasını
diliyorum. Bildiğiniz gibi Maliye Bakanlığı 1999 yılı için yeniden değerleme oranını %52.1 olarak
açıkladı. Bunun anlamı 1999 yılının başında almış olduğumuz ücretleri en az bu oran kadar
arttırmamız demektir. Eğer biz önümüzdeki yıl enflasyon %25 olacak diye bu oran üzerinden
ücretleri arttırırsak büyük oranda emeklerimiz, alın terlerimiz yok olacaktır.
2000 DAHA ÇOK EĞİTİMİN YAPILACAĞI YIL OLACAKTIR
21. yüzyıla girerken en önemli hedefimiz meslekte kalite ve eğitimdir. 1990 yılından beri
başlattığımız eğitim çalışmalarımızı yakından takip ediyorsunuz. İlk yıllarda eğitime kimse itibar
etmez iken özellikle Tekdüzen Uygulama Tebliğinden sonra eğitime büyük talepler olmuştur. Bu
yıl oda dershanelerinde yapılan sektörel bazda eğitim çalışmalarına 1000 in üzerinde, ekim ayında
Maslak Princess Otelde yapılan sosyal güvenlik seminerine 1500 ün üzerinde, Kasım ayında The
Marmara Otelinde yapılan Dönem Sonu İşlemleri Seminerine 1000 in üzerinde meslektaşımız
katılmıştır. Bu katılım bizlere moral veriyor, gelecekle ilgili umut veriyor. Biliyoruz ki mesleki
saygınlığımız, meslekteki kalite, eğitimden geçmektedir.
2000 yılına girerken
 TÜRMOB Mali Genel Kurulunda Kabul edilen Sürekli Eğitim projesinin uygulamaya konması,
 Muhasebe mesleği kalite standartları merkezinin oluşturulması,
 Tüm üyelerimizin elektronik posta (e-mail) adresine sahip olması,
 Tüm üyelerimizin İnternetle bütünleşmesi, hedeflerimizden bazılarıdır.
2000 yılında;
 Doğal afetlerin bir daha yaşanmaması,
 Çetelerin yargı önüne çıkartılıp hak ettikleri cezalara çarptırılmaları,
 Güneydoğu sorunun çözümlenmesi,
 Ekonomik ve siyasette istikrarın oluştuğu bir sürecin yaşanması dileğiyle yeni yılınızı ve
bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim.

ÖZEL GİDER İNDİRİMİ SİSTEMİ VE VERGİ İADESİ (ÜCRETLİLER)
Yahya ARIKAN
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Özel Gider İndirimi Sisteminin Özellikleri
Özel gider indirimi ile ilgili olarak kanunda beş önemli husus sayılmıştır.1
1- Özel gider indirimi sadece ücretlilerin yararlanabileceği bir indirim olup, harcamaya göre
hesaplanacak tutar matrahtan indirilecektir.
2- Harcama Türkiye'de yapılmış olacak ve vergiye tabi gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinden alınmış belgelerle tevsik edilecektir.
3- Özel gider indirimine sadece eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamaları konu
edilecektir.
4- İndirim tutarı kanunda belirtilen harcamalar toplamının 1/3'ü olarak hesaplanacaktır.
5- İndirim tutarı; harcamanın yapıldığı yıla ait ücretin yıllık vergi matrahının %35'ini
geçemeyecektir. Bakanlar kurulu %35 oranını sıfıra kadar indirmeye ayrıca, harcama konulan
harcama ve ücret tutan itibariyle farklı oranlar tesbit etmeye yetkilidir. Bakanlar kurulu; %35
oranını, 1998 yılı için aynen uygulama kararı almıştır.
Özel Giderler İndiriminden Kimler Yararlanacaktır
Özel gider indirimi sadece gerçek usulde tesbit edilen ücretlilere uygulanacaktır.
Aşağıda yazılı ödemelerde ücret sayılır.2
1-Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel
kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyeleri,
2- Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurları,
3- Bilirkişiler, resmi arabulucular, eksperler,spor hakemleri ve her türlü yarışma jürisi üyeleri,
4- Sporcular,
Özel Gider İndirimine Konu Olan Harcamalar
Gelir Vergisi Kanunu'nun 63. maddesine eklenen 5 nolu bendine göre;
Ücretlilerin kendisi, eşi ve çocuğu için yaptığı Eğitim, Sağlık, Gıda, Giyim ve Kira
harcamaları Özel Gider İndiriminin kapsama girer. Maliye Bakanlığının yayınladığı 176. seri
nolu tebliğe göre3, bu harcamaların neler olduğu ve harcamaların nitelikleri belirlenmiş
durumdadır. Buna göre;
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a) Eğitim Giderleri:
Eğitim ve öğretim kurumları ile anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan
ödemeler ile kurs ücretleri kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar, özel gider
indirimine esas alınacaktır.
b)Sağlık Giderleri:
Ücretlilerin yaptığı ilaç masrafı, sağlık malzemesi ve hastane giderleri ile muayene, tahlil,
fizik tedavi ve diş protez ücretleri, gözlük ve lens alımları gibi sağlık harcamaları özel gider
indirimine konu teşkil edecektir.
Ücretlilerin yaptığı bu harcamaların bir kısmının işverence karşılanması halinde, ücretlinin
kendisinin karşıladığı harcama tutarı özel gider indirimine konu olacaktır.
c)Gıda Giderleri:
Gıda giderlerinden, her türlü yiyecek ve içecek için yapılan harcamaların anlaşılması gerekir.
Ancak, içecek giderlerinden; sigara, alkollü içkiler ve bira bu kapsamda
değerlendirilemeyecektir.
Ayrıca, evlerde beslenen kuş, kedi, köpek gibi hayvanlar ile diğer hayvanların tüketimi için
alınan yem, mama ve sair gıda maddelerine dahil harcamalar gıda giderleri kapsamına
girmeyecek ve özel gider indirimine konu teşkil etmeyecektir.
d)Giyim Giderleri:
Giyim giderlerinden kumaş, hazır elbise, ayakkabı, şapka, iç çamaşırı, çorap, kemer gibi
giyime müteallik her türlü malların satın alınması için yapılan harcamalar ile bunlara ilişkin
dikim, tamir, onarım gibi harcamaların anlaşılması gerekmektedir.
e)Kira Giderleri
İkamet edilen konut için yapılan kira ödemesinin tamamının anlaşılması gerekir.
Bu uygulamada, kiranın defaten veya bir kaç aylık veya aylık dönemler itibariyle
ödenmesinin önemi bulunmamaktadır. Ancak, kira ödemesinin kapsadığı dönem belgede
belirtilecektir.
Özel Gider İndirimine Konu Olan Harcamalarda Aranacak Şartlar
Bu harcamanın özel gider indirimine konu olabilmesi için
1-Harcamaların mutlaka Türkiye'de yapılması,
2-Harcamaların Gelir ve Kurumlar vergisine tabi olan mükelleflerden alınan belgelerle tevsik
edilmesi şarttır.
3-Yapılan harcamanın ücretlinin kendisi medeni kanun hükümlerine göre aralarında evlilik
bağı kurulmuş eşi ve mükellefle beraber oturan veya mükellef tarafından bakılan (Nafaka
verilerek bakılanlar dahil) çocukları (yaş sınırı kaldırılmıştır) tarafından yapılması ve satın
alınan mal ve hizmetlerin bunlar tarafından tüketilmesi gerekmektedir.
Belgesi İndirim Konusu Yapılamayacak Kurum ve Kuruluşlar
Özel gider indirimine konu olan harcamaların gelir ve kurumlar vergisine tabi olmayan kişi,
kurum ve kuruluşlara yapılması halinde bu harca- malar özel gider indirimine konu teşkil
etmeyecektir.

Kurumlar vergisi kanunun 7. maddesi veya kendi özel kanunlarında yer alan hükümlerde
kurumlar vergisi muafiyeti tanınan kurumlardan yapılan harcamalar özel gider indirimine
konu harcama olarak kabul edilmeyecektir.
Ancak kurumlar vergisi kanunun 8. maddesinde yer alan istisnalardan yararlanan kurumlar ile
istisna uygulaması öteden beri devam eden eğitim ve sağlık kurumlarına yapılan harcamalar
özel gider indirimine konu olacaktır.
1-Ücretlinin yurtdışında yaptığı eğitim harcamaları, Türkiye'de yapılmadığı için, özel gider
indirimine konu olmayacaktır.
2-Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı hastanelerde yapılan sağlık harcamaları için, bu
hastanelerin döner sermayelerine ödenen paralar özel gider indirimine konu olmayacaktır.
3-Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okulların okul aile birliğine veya okul koruma derneğine
yapılan bağışlar da özel gider indirimine konu harcamalar kapsamına girmemektedir.
4-İçişleri Bakanlığı'na bağlı bazı görevlilere, bir bakanlık lojmanı tahsis etmiştir. Lojman kira
bedelleri lojmanlardan yararlanan personelin ücretlerinden kesilerek tahsil edilmektedir.
Ücretlilerin, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlara ödediği
kira bedelleri de özel gider indirimine konu edilmeyecektir.
Tüketim kooperatifi, Kurumlar Vergisi kanunun 7. maddesinin 16 numaralı bendinde
yazılı şartları taşıdığı için, kurumlar vergisinden muaf bulunmaktadır. Bu kooperatiften
yapılan giyim ve gıda harcamaları, kooperatifin kurumlar vergisi mükellefi olmaması (muaf
olması) nedeniyle indirime konu teşkil etmeyecektir.
6-Ordu Yardımlaşma kurumu 205 sayılı Kuruluş Kanununu 35. maddesine göre Kurumlar
Vergisinden muaf olduğundan, bu kurum tarafından, işletilmekte olan ordu pazarlarından
yapılan harcamalar, özel gider indirimine konu edilmeyecektir.
Özel Gider İndirimine Girmeyen Harcamalar 4
1- Vekalet ücretleri,
2- Yolcu ve yük taşıma giderleri,
3- Otel, motel ve pansiyonlara ödenen konaklama ücretleri,
4- Tiyatro, sinema, konser salonu, plaj, yüzme havuzu gibi yerlere yapılan giriş ücreti
ödemeleri,
5- Ziynet ve süs eşyası alımları,
6- Temizlik madde ve malzemesi alımları,
7- Her türlü kadın ve erkek tuvalet ve itriyat madde ve malzemesi alımları,
8- Kozmetik maddelerin alımları,
9- Çiçek alımları,
10- Kuaför ve berberlere ödenen ücretler,
11- Fotoğraf filmi ve tab ücreti,
12- Fotokopi ücreti,
13- Ampul, floresan ampul ve pil alımları,
14- Plak, teyp ve video kaset alımları ile bunların kiralanması karşılığında ödenen ücretler,
4
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15- Konutların boya ve badana giderleri ile duvar kağıdı giderleri,
16- Elektrik ve su tesisatı için yapılan ödemeler,
17- Billuriye, züccaciye alımları,
18- Çocuk oyuncakları,
19- Havlu, çarşaf, nevresim alımları,
20- Plastik eşya alımları,
21- Çanta ve valiz alımları,
22- Noter giderleri,
23- Şehir şebekesi su giderleri
24- Sigara, alkollü içkiler ve bira için yapılan giderler,
25- Sıhhi tesisat malzemeleri,
26- Askeri ve okul kantinlerine yapılan harcamalar,
27- Yurtdışı eğitim ve öğretim harcamaları,
28- Kol ve duvar saati,
29- Her türlü hırdavat malzemesi,
30- Tüp gaz giderleri,
31- Genel bütçeye giren dairelere ait lojman giderleri
Özel Gider İndirimine Konu Olacak Harcama Belgeleri
Ücretliler özel gider indirimine konu olan harcamalarını Gelir ve Kurumlar Vergisi
mükelleflerinden alacakları şu belgelerle tevsik edeceklerdir.
1-Fatura,
2-Serbest meslek makbuzu,
3-Perakende satış fişi,
4-Ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi (yazar kasa fişi)
Özel Gider İndirimi Uygulaması
1-Ücretlilerin harcama belgelerini biriktirmesi ve işverene ibrazı:
Ücretliler, kendileri, eş ve çocukları4 adına düzenlenen harcama belgelerini
1 Ocak'tan başlayarak 31 Aralık tarihine kadar biriktireceklerdir. 1 Ocak 1998 - 31 Aralık
1998 arasında toplanan belgeler
a- Gıda, giyim, kira, sağlık ve eğitim olarak gruplandırılacak
b- Zarfın arkasına sıra numarasına göre yazılacak
c- Herhangi bir zarfın ön yüzüne masraf gruplarına icmal yapılarak hesaplama
yapılacaktır.

Eğer bir belgede birden birden fazla harcama cinsi varsa en yüksek harcama hangisi ise fişin
toplamı o cins kabul edilerek tasnif yapılacaktır.
Örneğin; süper marketten alınan bir belge ile 2.000.000.- TL gıda, 4.000.000.-TL. giyim ve
3.000.000.-TL kırtasiye malzemesi alınmışsa, bunların toplamı olan 9.000.000.-TL giyim
eşyası olarak dikkate alınacaktır.
Ücretliler bir yıl boyunca biriktirdikleri özel gider indirimine konu harcama belgelerini,
ertesi takvim yılının 20 Ocak tarihinin mesai saati sonuna kadar "Özel Gider İndirimine Ait
Bildirim" ile işverenlerine beyan edeceklerdir.
Bu bildirimde ücretliler, harcamaların toplam tutarını ve bu tutarın 1/3’nü hesaplayarak,
göstereceklerdir.
2- İşverenlerce Yapılacak İşlemler:
İşverenler,ücretliler tarafından kendilerine verilen bildirimi ve harcama belgelerini
alacaklardır. İşverenler kendilerine ibraz edilen harcama belgelerinin geçerli belge olup
olmadığını, harcamanın özel gider indirimi kapsamına girip girmediğini ve harcama
toplamının ve bu toplamın 1/3’ünün doğru beyan edilip edilmediğini kontrol edeceklerdir .
Ücretlilerin, ücretlerinden hesaplanan gelir vergisi üzerinden mahsup edilen bu vergi, mahsup
işleminin yapıldığı ayda ücretliye nakden ödenmesi zorunludur.
İşverenler, kendilerine ibraz edilen özel gider indirimine ait bildirimlerde yer alan harcama
tutarlarını da dikkate alarak, “Özel Gider İndirimine Ait Bordro” yu Ocak ayı sonuna kadar
düzenlemek sorundadırlar.
Bordro muhteviyatından da görüleceği üzere işverenler, her bir ücretlinin yararlanacağı gelir
vergisi farkını, ayrı ayrı hesaplamak ve bordroda göstermek zorundadırlar.
Diğer taraftan, işverenler kendilerine ibraz edilen bildirim ve harcama belgelerini tarh zaman
aşımı süresi içinde saklamak ve istenildiğinde, vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz etmek
zorundadırlar.
3- Özel Gider İndiriminden Doğan Gelir Vergisi Farkının Ücretlilere Ödenmesi:
İşverenler, Ocak ayı sonuna kadar düzenleyecekleri özel gider indirimine ait bordroda yer
alan gelir vergisi farkını, 1 Şubat tarihinden itibaren ücretlilerine ödeyecekleri ücretlerin gelir
vergisinden mahsup edeceklerdir.
Bu mahsup işlemleri, her bir ücretliye ait mahsup edilecek vergi, diğer ücretlilerin vergileriyle
ilgilendirilmeyecektir.
Bu mahsup işlemi için işverenler ücretliler için düzenledikleri ücret bordrosunda, “Özel Gider
İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi” başlığı altında bir sütun daha açacak ve
mahsup ettikleri vergi tutarını bu sütunda göstereceklerdir. Bu sütunda gösterilen tutar,
ücretler üzerinden tevkif suretiyle kesilen gelir vergisinden mahsup edilecek ve kalan kısmı
muhtasar beyannameyle beyan edilerek ödenecektir.
Bu mahsuba rağmen arta kalan bir tutarın bulunması halinde, bu tutar ücretlilerin müteakip
aylara ait hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.
Özel Gider İndirimi Uygulamasına İlişkin Diğer Hususlar
1- Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılan veya Ölen Ücretlilere Uygulanacak Özel Gider
İndirimi
Emeklilik nedeniyle işinden ayrılan ücretliler ile ölüm nedeniyle işten ayrılan ücretlilerin
varislerinden bir tanesi 1 Ocak tarihinden başlayarak işlerinden ayrıldıkları tarihe kadar

biriktirdikleri özel gider indirimine konu olan harcama belgelerini yukarıda açıklanan esaslar
ve süreler dahilinde işverene bildireceklerdir.
2- Bir İşyerinde Çalışmakta İken İşten Ayrılan ve Başka Bir İşte Ücretli Olarak
Çalışmayanlar Hakkında Özel Gider İndirimi Uygulaması:
Bir işveren nezdinde çalışmakta iken bu işyerinden ayrılan bir daha ücretli olarak çalışmayan
ücretliler 1 Ocak tarihinden işten ayrıldığı tarihe kadar biriktirdiği harcama belgelerini ilgili
esaslar ve süreler dahilinde işverene bildireceklerdir.
3- İşveren Değiştiren Ücretlilerde Özel Gider İndirimi Uygulaması:
Bir işveren nezdinde ücretli olarak çalışmakta iken, bu işverenden ayrılarak başka bir işveren
nezdinde çalışan ücretliler, işveren değiştirdiği takvim yılına ait özel gider indirimine ait
bildirimi, en son çalıştığı işverene verecektir.
Ancak, bu ücretliler daha önce çalıştığı işyerinde kendilerine ödenen ücretlerin vergi
matrahını, bu matrahtan kesilen gelir vergisini ve bu vergilerin ilgili vergi dairelerine
yatırılmış olduğunu gösterir bir belgeyi alarak, bu belgeyi de en son çalıştığı işverene ibraz
etmek zorundadır. En son çalıştığı işveren bu belgeleri de dikkate alarak işlem yapacaktır.
4- Aynı Zamanda Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Özel Gider İndirimi
Uygulaması:
Ücretlilerin aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverene özel
gider indirimine ait bildirimi vermesi mümkün bulunmaktadır.
Her bir işveren kendi ödediği ücretlerin vergi matrahlarına, yukarıda açıklanan esaslara göre
özel gider indirimi uygulayacaktır.
5- Üç Ayda bir Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yanında Çalışan Ücretlilerde
Özel Gider İndirimi Uygulaması:
Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunun 98. maddesinde, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10
ve daha az olan işverenlerin, muhtasar beyannamelerini önceden bildirmek kaydıyla her ay
yerine Şubat, Mayıs, Ağustos, ve Kasım aylarının 20. günü akşamına kadar verebilecekleri
hükme bağlanmıştır.
Üçer aylık dönemlerde muhtasar beyanname veren işverenler, Kasım, Aralık ve Ocak aylarına
ait muhtasar beyannamelerini 20 Şubat akşamına kadar verecekler ve halen çalışmakta olan
hizmet erbabının özel gider indirimine ilişkin vergi farkını; emekli olan, işten ayrılan ve
ölenlere ait özel gider indiriminden doğan vergi farkının iadesi gibi, 20 Şubat akşamına kadar
vereceği muhtasar beyanname ile beyan edilecek vergiden mahsup ederek ücretlilere iade
edeceklerdir. İadeden sonra kalan kısmın varolması durumunda ise, bu fark Mayıs muhtasar
beyannamesi beklenilmeksizin, Şubat Mart ve izleyen dönemlerde hak sahiplerine iade
edilecek ve Mayıs 20'de verilecek muhtasar beyannamede vergilerden mahsup edilecektir.5
6- Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Özel Gider İndirimi Uygulaması:
Gelir Vergisi Kanunun 95. maddesinde aynen aşağıdaki hükme yer verilmiştir.
"Aşağıda yazılı hizmet erbabının ücretleri hakkında vergi tevkif usulü cari olmaz:
a- Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı;
b- 16. madde de yazılı istisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve
hizmetlileri;
5
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c- Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile ildirilmesinde zaruret görülen ödemeler.
Bunlar gelirlerini, " yıllık beyanname ile bildirirler.
Ücretlerinden vergi tevkif usulü cari olmayan ve bu nedenle ücretlerini yıllık beyanname ile
beyan etmek zorunda olan ücretliler de özel gider indirimi bunların yıllık beyanname ile
beyan etmek zorunda oldukları ücretlerin vergi matrahlarına, yukarıda açıklanan esaslara göre
hesaplanarak uygulanacaktır.
Ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerin verdikleri yıllık gelir
vergisi beyannamesine tevkif suretiyle vergilendirilen ücretleri ile diğer kazanç ve iratlarını da
dahil etmeleri halinde, özel gider indirimi sadece vergi tevkifatı cari olmayan ücretlerin vergi
matrahına uygulanacaktır. Bu nedenle, toplam matrah içindeki bu ücretlere ait matrah kısmı
ayrılacaktır.
Özel Gider İndiriminin Uygulamasına İlişkin Örnek:
A )Muhtasar Beyanname Vermeyen İşverenlerde:
Gelir Vergisi Kanunun 100. Maddesine göre genel bütçeye dahil olan daire ve müesseseler
yaptıkları Gelir Vergisi tevkifatı için muhtasar beyanname vermemektedirler.
(A) Bakanlığında çalışan ücretli (B) nin 01.01.1999 tarihinden 31.12.1999 tarihine kadar
biriktirdiği 870 adet harcama belgesinde yer alan özel gider indirimine konu tutarı
2.400.000.000.- TL dir.
Bu ücretli, 31.12.1999 tarihine kadar harcamaların toplamı olan 2.400.000.000.-TL’yi
“Özel Gider İndirimine Ait Bildirimi” ile işverenine beyan etmiş ve harcama belgelerini,
bildirimine eklemiştir.
İşveren (A) ücretlinin kendisine bildirdiği harcama tutarını da dikkate alarak Özel Gider
İndirimine ait Bordro’yu 2000 yılının Ocak ayı sonuna kadar aşağıdaki şekilde
düzenleyecektir.
Ücretli (B) nin 01.01.1999-31.12.1999 tarihleri arasındaki Vergi matrahı toplamı
Ücretli (B) den 1999 yılı içinde tevkif suretiyle kesilen Gelir Vergisi
01.01.1999 tarihinden itibaren özel gider indirimine konu olan harcamaların tutarı
Özel Gider İndirimine esas olacak harcamaların tutarı (2.400.000.000/3)
1999 yılı matrahının özel gider indirimi yapılacak kısmı (3.120.000.000 x %35=)

3.120.000.000.TL
524.000.000.-TL
2.420.000.000.-TL
800.000.000.-TL
1.092.000.000.-TL

Özel Gider İndirimi tutarı (Getirilen belge tutarının 1/3 ü ile Vergi Matrahının %35 inden küçük olan)
800.000.000.-TL
Vergi matrahının özel gider indiriminden sonra kalan kısmı (yeni matrah) (3.120.000.000-800.000.000=)
2.320.000.000.-TL
Özel Gider İndirimi düşüldükten sonra kalan matrahın gelir vergisi (Yeni GV)

364.000.000.-TL

Nakten veya hesaben iade edilecek (524.000.000-364.000.000)

160.000.000.-TL

Muhtasar beyanname vermek zorunda olmayan bu işveren, 160.000.000 lira olarak hesap
edilen gelir vergisi farkını, 15.02.2000 tarihinde ödeyeceği ücretli (B) nin ücretinden tevkif
edeceği vergiden mahsup edecektir. Diğer bir ifade ile işveren, 15.02.2000 de ödenecek
ücretten mahsup edilen vergi tutarı kadar ücretli (B) ye daha fazla ücret ödeyecektir. Ücretli
(B) nin 15.02.2000 tarihinde ödenecek ücretinin vergi matrahı üzerinden hesaplanan gelir
vergisinin 50.000.000 lira olması halinde, bu ücretli bu ayda gelir vergisi ödemeyecek, net
ücreti 50.000.000 lira daha fazla ödenecektir. Mahsup işlemi sonunda arta kalan

(160.000.000-50.000.000) = 110.000.000. lira müteakip aylarda mahsup edilerek ücretliye
ödenecektir.
B)Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerde:
(C ) Anonim şirketinde çalışan ücretli (D) nin 1999 yılında elde ettiği ücretlerinin vergi
matrahı 4.350.000.000 liradır. Bu ücret üzerinden tevkif suretiyle kesilen gelir vergisi tutarı
770.000.000.Bu ücretlinin 01.01.1999 tarihinden 31.12.1999 tarihine kadar yaptığı özel gider indirimine
konu harcamaların tutarı 4.050.000.000.-liradır.
Ücretli (D) nin 01.01.1999-31.12.1999 tarihleri arasındaki Vergi matrahı toplamı
Ücretli (D) den 1999 yılı içinde tevkif suretiyle Kesilen gelir vergisi

4.350.000.000.-TL
770.000.000.-TL

01.01.1999-31.12.1999 tarihleri özel gider indirimine konu olan harcamaların tutarı

4.050.000.000.-TL

Harcamaların özel gider indirimine konu olan harcamaların tutarı

4.050.000.000.-TL

1999 yılı matrahının özel gider indirimi yapılacak kısmı (4.350.000.000 x 0,35)

1522.500.000.-TL

Özel gider indirim tutarı

1.350.000.000.-TL

Vergi matrahının özel gider indiriminden sonra Kalan kısmı (yeni matrah) (4.350.000.000-1.350.000.000)
3.000.000.000.-TL
Özel gider indirimi düşüldükten sonra kalan (Matrahın gelir vergisi (yeni GV))

500.000.000.-TL

Nakten veya hesaben iade edilecek Gelir vergisi farkı (770.000.000-500.000.000)

270.000.000.-TL

Muhtasar beyanname vermek zorunda olan bu işveren 270.000.000 lira olarak hesap edilen
gelir vergisi farkını, 01.02.2000 tarihinden itibaren ücretli (D) nin ücretinden tevkif edeceği
vergiden mahsup edecektir. Diğer bir ifade ile işveren 01.02.2000 tarihinden itibaren
ödeyeceği ücretten mahsup edeceği vergiden arta kalan miktar takip eden aylarda mahsup
edilerek ödenecektir.
UYGULAMA SIRASI
(RAKAMSIZ)
1-12 aylık vergi matrahını toplayacaksınız, bu meblağ “yıllık gelir vergisi matrahınız”
olacaktır.
2- Bulduğunuz yıllık gelir vergisi matrahını %35 ile çarpacaksınız bulunan meblağ “Yıllık
vergi matrahından indirebileceğiniz tutar” dır.
3- Bu indirimi yapabilmeniz için indirebileceğiniz tutarın 3 katı kadar belge toplayacaksınız.
(kümüle vergi matrahının %5 fazlası)
4- Aylık olarak kesilen gelir vergilerinin 12 aylık toplamını alacaksınız bu tutar “Yıllık vergi
matrahı” olacaktır.
5- Yıllık gelir vergisi matrahından, getirdiğiniz belgenin 1/3’ ünü düşeceksiniz. Bu meblağ
“yeni vergi matrahı” olacaktır.
6- Yeni vergi matrahını; dilime giren vergi oranı ile çarpacaksınız, bu “ yeni verginiz”
olacaktır.
7- “Yıllık kesilen gelir vergisi toplamından” hesaplanan “yeni vergiyi” çıkardığınız zaman “
iade edilecek vergi iadesini” bulursunuz.

ÖRNEKLER
AYLIK
NET ÜCRET
ASGARİ ÜCRET



TOPLANABİLECEK
BELGE TUTARI

İADE ALINACAK
TUTAR

741.135.150

37.056.757

100.000.000

1.271.991.724

63.599.587

150.000.000

2.017.074.863

100.853.743

200.000.000

2.806.527.549

173.970.546

250.000.000

3.601.053.450

240.070.230

300.000.000

4.411.176.943

294.078.463

350.000.000

5.184.500.889

345.633.393

400.000.000

6.056.386.628

442.158.472

450.000.000

6.881.184.437

536.421.079

500.000.000

7.671.744.862

626.770.842

600.000.000

9.402.598.984

783.549.915

Yukarıdaki ücretler TTF kesintisi olmayan çıplak net ücretler içindir.

 Asgari ücretteki dönemsel değişiklikler ile SSK tavan ve tabanındaki değişiklikler dikkate
alınmıştır.


Hesaplama getirilebilecek en fazla belge tutarı baz alınarak yapılmıştır.



Yukarıdaki ücret dışında gelir vergisine tabi ek ödemeler hesaba katılmamıştır.

YENİ YATIRIM PROJELERİNDE MALİ ANALİZLER
Ahmet AKIN
Yeminli Mali Müşavir
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Yeni yada genişleyen bir kuruluşun mali analizlerinde genellikle bilinen oranlarda
yararlanılır. Bunlar, finansmanın planlanması için hazırlanan tahmini bütçeler, net gelir - gider
tablosu ve nakit akım tablosu verilerinden faydalanarak çıkarılabilinir. İşletmelerde, salt
finansman kaynaklarını bulma yeterli değildir. Finansaman kaynakları ve satış kazançlarından
elde dilen fonların kuruluşa akışının zamanlaması, yatırım harcamalarını, üretim giderleri ve
diğer harcamaların dışarıya akışıyla sekronize edilmektedir. Aşağıda açıklanan oranlar çok
kullanılmakla birlikte daha başka oranlarda vardır. Oranlar salt matematiksel biçimde
uygulanmamalı, mevcut finansman durumunu değerlendirici enstrümanlar olarak
düşünülmelidir.
Uzun Vadeli Borç - Öz Kaynak Oranı
Kredili fonlarla öz kaynakları karşılaştıran bu oran, yeni projenin karşılaştığı mali
riskin göstergesidir ve temkinli finansmancılar bu oran için bazı normlar benimsemişlerdir.
Orta ve büyük boyutlu pek çok projede genellikle 50 - 50 borç - öz kaynak oranı benimsenir
ancak bu oran standart bir ölçü değildir. Her proje kendine özgü özellikler ve koşullar
taşıdığından genelleştirme yapılamaz. Borç - öz kaynak oranı aynı zamanda yatırımcı kaldıraç
ölçeği olarak işlev göreceğinden, öz sermaye ne denli düşük olursa, her pay senedi birimine
düşen gelir o denli yüksek olacaktır. Bu nedenle sermaye sahipleri borç - sermaye oranının
yüksek olmasını yeğlerler. Yatırım bankaları sağlam bir borç - sermaye oranı isterler. Çünkü
öz sermayenin en büyük bölümü arsa, bine ve donanım gibi iflas halinde çok zorlukla yada
zararla tasfiye edilebilecek varlıklara bağlanmıştır.
Cari Oran
Cari oran, cari aktifleri cari pasiflere bölerek elde edilen bir likidite göstergesidir.
Şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücü çok kabaca belirtilir. Bu oran öylesine kaba
taslak tahmindir ki, örneğin stoklar nakit karşılığı satılamıyorsa “başarılı” bir cari oran
yanıltıcı olabilir. Bunu önlemek için, cari oranla birlikte likidite oranı hesaplanır. Likidite
oranı, kasa artı pazarlanabilir kıymetler ve indirgenmiş alacakların cari pasiflere bölünmesi ile
elde edilir. Stoklar ve önceden ödenmiş harcamalar elimine edilir. Cari oran için (2.0 - 1.2) ve
likidite oranı için ise (1.2 - 1.0) oranlar kullanılabilir.
İşletmenin Başarısı ve Karlılığı
İşletmenin başarısı, net kar (vergi ve faiz çıkarıldıktan sonra) satışların yüzdesi olarak
gösterilmek yoluyla ölçülür. Bu yüzde oranı belirli bir sanayi sektöründeki geçerli piyasa
koşullarına göre değişebilir. En iyi değeri belirtmek olanaksızdır. Basit iç karlılık oranının
sermaye piyasasında geçerli faiz oranından yüksek olması ve girişimci emek ve riskini
yansıtması gerektiği söylenebilir. Yine en iyi değerleri verebilmek zordur. Girişimci açısından
yatırım kriteri, yatırdığı sermayenin mali kazancı yani kardır. Dolayısıyla yatırım karlılık
analizi temelinde, kar ile yatırım yapılan sermaye arasındaki oranı saptamaktan oluşur.
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Yaratılan Kaynaklar
Önemli bir göstergede projenin bir yılda yarattığı kaynaklardır. Net kar, amortisman ve
borç ödemeleri olarak ifade edilebilir.
Uzun Vadeli Borçların Faiz ve Ana Para Ödemeleri
Tüm uzun vadeli borçlar ve bunlara ilişkin mali harcamaların kararlaştırılan yıllık
taksitlerde, şirketi gerekli fonlardan yoksun bırakmadan ödeneceğini garantilemek için uzun
vadeli borç karşılanma oranına bakılmalıdır. Yaratılan kaynakların uzun vadeli borçların faiz
ve ana parasını ödeme gücüne bölünmesi, borç ödeyebilirlik oranını saptar 1.5 - 3.0 arası
oranlar makul ölçülerdir. Uzun vadeli kredilerin faiz ve ana parası giderek azaldıkça, yeni
borçlanmada planlanmıyorsa, bu oran yükselir.
Geri Ödeme Süresi ve Basit Karlılık Oranı
Geri ödeme süresi projenin elde ettiği karlarla başlangıçtaki harcamalarını karşılama
süresi olarak tanımlanır. “Kar” vergiden sonraki net kara finansman giderleri ve
amortismanların eklenmesi ile bulunan kardır. Geri ödeme süresi hesaplanırken, başlangıç
yatırımlarının yapıldığı inşaat dönemi ile işe başlanır. Basit karlılık oranı yöntemi, işletme
hesaplanırına dayanır. Tam kapasite ile üretim yapılan normal bir yılda elde edilen karın
başlangıç yatırım tutarına (sabit değerler, üretim öncesi sermaye giderleri ve net işletme
sermayesi) bölünmesi ile bulunur.
Diğer Oranlar
projenin mali yönden bağımsızlığı, borçlar ile öz sermaye ve kalıcı sermaye toplamını
karşılaştıran çeşitli oranlarla da ortaya konulabilir. Net alacakların brüt satışlara oranı ve
stokların brüt satışlara oranı belirli sanayi sektörlerinde kullanılmaktadır. Mamul stok devir
hızı (satılan malın maliyeti / ortalama mamul stoku) çok kullanılan bir orandır. Bunlar belirli
sanayi sektörlerine özgü olduklarından genel bir değer önermek olanaksızdır.
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DAMGA VERGİSİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Nuri DEĞER
E. Gümrük Müsteşar Yrd.
Toprak Holding Grup Başkanı

I- GİRİŞ
Vergi sistemlerini oluşturan vergilerden bir kısmı Devlete önemli miktarda gelir sağlamalarına karşılık, diğer vergi kanunlarının bu niteliği bir hayli düşüktür. Başka
bir değişle ülkenin vergi sistemleri mali açıdan irili ufaklı bir sürü vergilerden oluşur.
Bu durum, esas itibariyle Devletin gelir ihtiyacından meydana gelmektedir. Ülkeler yarattıkları milli gelir düzeyi bakımından kalkınmış, kalkınma yolunda veya az gelişmiş
kategorilerde yer alsınlar. Hazineler nakit ihtiyacı içerisindedir. Hazine yönetimleri,
gelir-gider dengesini sağlayabilmek için büyük bir çaba göstermek zorundadırlar.
Devlete az gelir temin eden bu vergiler, bazen reformist yaklaşımlarla bir araya
getirilerek yeni bir isim altında birleştirilmektedirler. Örneğin, 1984 yılında katma değer vergisinin yürürlüğe konulması ile birlikte, imalat ve tüketim üzerinden alınan 8
adet vergi kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Ama ne var ki, bu düzenlemelerden sonra
yine böyle düşük hasılatlı vergi veya benzeri düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir.
Tarihi gelişim içerisinde, ülkelerin bugün artık vergi gelirlerini katlayacak düzenlemeler yapma imkanları kalmamıştır. Zira ortada bu denli bir vergi potansiyeli de
bulunmamaktadır. Bundan böyle, yapılacak iş, vergi adaletini sağlamak için vergi kayıp ve kaçakları ile mücadele etmek, iktisadi kalkınmayı sağlamak bölgeler arası gelir
dağılımı adaletsizliğini gidermek ve çağa ayak uydurabilmek için gerekli teknolojik
yatırımları desteklemek amacıyla, gerekirse bazı gelirlerden vazgeçmektir.
Çok zorunlu bazı hizmetler için yeni getirilecek vergileri de vatandaş olumlu
karşılamaktadır. Örneğin eğitim, sağlık vb. gibi.
Gelir fonksiyonu düşük olan vergiler, uygulamada önemsenmekte ve yeterince
bilinmedikleri için hatalı işlemlerin yapıldığı görülmektedir. Bu çerçevede üzerinde
durmak istediğimiz vergi çeşitli ise damga vergisidir.
II- DAMGA VERGİSİNİN UYGULAMA ALANI
Damga vergisi üretimden tüketime kadar uzayan süreç içerisinde mal, hizmet
ve servetlerin el değiştirmesi nedeniyle yapılan işlemlere hukuki bir nitelik kazandırtmak gayesiyle düzenlenen evraklar - kağıtlar- üzerine konulmuş bir tüketim vergisidir.
Günümüzde kişiler arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkiler bir hayli artmış, çeşitlenmiş ve milli sınırları dahi aşmıştır. Bu özelliği nedeniyle damga vergisi geniş bir
uygulama alanına sahiptir. Diğer bütün vergi türlerinin mükelleflerini ilgilendirdiği gibi, hiçbir vergi mükellefıyeti olmayanların dahi bazı hallerde karşı karşıya geldiği görülür.
Damga vergisinin uygulama alanının yaygın olması yanında, konu edindiği kağıtların mutlaka resmi kuruluşlarda düzenleme mecburiyetinin bulunması, gizleyebilme ve hatta yok edilebilme ihtimallerinin bulunması nedeniyle bu verginin tarhiyat ve
tahsilat şekillerinin diğer vergilerden farklı olması sonucunu doğurmuştur.
III- DAMGA VERGİSİNİN ÖZGEÇMİŞİ
Damga vergisinin bir hayli uzun bir geçmişi vardır. Kişiler arasındaki ticari
ilişkilerde sözleşme ve senet gibi evrakların düzenlenmesi ve bu belgelerin de Devlet
tarafından belirli şekillerde bastırılması gereksinimi dolayısıyla ortaya çıkmıştır. Bu
vergi ilk defa bir nevi değerli kağıt şeklinde uygulanmıştır.

Damga vergisinin yine Devletçe belirli şekilde bastırılan ve damga pulu dediğimiz kağıda evraka yapıştırılması şeklinde tahsil edilmesi ise, bu zorunluluğun ihdasından sonra ilk defa Hollanda'da uygulanmıştır. Bu tarihten sonra İngiltere, Fransa ve
diğer Avrupa Devletlerinde kullanılmaya başlanmıştır.
Damga vergisi, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne intikal
etmiştir. Halen uyguladığımız vergilerin en eskisidir. İlk defa 1845 yılında Devlet gelirleri arasında yer almış ve 1862 yılında “Varakai Sahiha Nizamnamesi” ile yazılı
hale getirilmiştir. Aradan geçen sürede, bu verginin konu edildiği kağıt türleri, verginin
ödeme usulleri verginin miktarı ve kontrolü gibi konularda önemli değişiklikler geçirmiştir.
IV- DAMGA VERGİSİ KANUNU’NUN TEMEL PRENSİPLERİ
A- DAMGA VERGİSİNİN KONUSU
Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesi aynen: “Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir.
Bu 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 belgeleri ifade eder” hükmünü amirdir.
Yukarıda alınan Kanun hükmüne göre, bir kağıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için, aşağıdaki şartları taşıması zorunludur.
1- Kağıdın Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda yer alması gerekir. Bu
tablo kapsamına girmeyen kağıdın vergilendirilmesi mümkün değildir.
2- Yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak süretiyle düzenlenmelidir.
İmza, bir kimsenin bir belgede yazılı şeyi bildiğini, gördüğünü ifade eder. İmza
bilmeyenler ise düzenlemek mecburiyetinde oldukları kağıtlara imza yerine mühür veya parmak izlerini basmaları gerekir.
3- Bir hususu ispat veya belli etmek amacıyla ibraz edilebilecek nitelikte olması gerekir.
Adliye, icra dairesi veya herhangi bir resmi daire veya gerçek ve tüzel kişiler
nezdinde bir aktin mevcudiyetini veya bir işlemin yaptırılmasını sağlamak amacıyla,
ibraz edilebilecek kağıtlar (1) sayılı tabloda yazılı bulunduğu takdirde vergiye tabi tutulurlar. Kanunda geçen ibraz kelimesi, bir hakkın var olduğunun ispat ve belli edilmesi için kağıdın resmi daireye gösterilmesini ifade eder.
Kanunda vergileme için kağıdın ibraz edilebilme niteliğinin mevcudiyeti yeterli görülmüş, ibraz edilmiş olması şartı aranılmamıştır. Şu halde düzenlenen kağıt resmi dairelere ibraz edilmezse bile, vergiye tabi tutulacaktır.
Bilindiği üzere (1) sayılı tabloda bilanço, işletme hesabı hülasası ve vergi beyannameleri gibi bir kısım kağıtların vergilendirilmesi için resmi dairelere ibraz edilmiş olması
lazımdır. Başka bir deyimle bu kağıtlar resmi dairelere ibraz edilmedikleri sürece vergiye tabi tutulamazlar. Bu durum yukarıda belirtilen vergileme için, “Kağıdın ibraz
edilebilme niteliğinin mevcudiyeti vergileme için yeterlidir.” ilkesi ile çeliştiği intibaını verebilir. Bu kağıtların nitelikleri gözönüne getirildiğinde, ibraz edilmemeleri halinde vergiye tabi tutulmaları gerektiği sonucuna varılır. Çünkü tek taraflı olarak düzenlenen bu kağıtlar, banka veya resmi dairelere ibraz edilmedikleri takdirde, işletmenin dahili işlemlerle ilgili belgeler durumunda olup, bir hususu ispat veya belli etme
özelliğini taşımazlar. Dahili işlemlerle ilgili kağıtların ise vergiye tabi tutulamayacakları konusuna aşağıda değinilecektir.

Yukarıda sayılan 3 şartın tamamını bir arada taşımayan herhangi bir kağıt damga vergisinin konusu dışında kalacak ve dolayısıyla vergiye tabi tutulmayacaktır.
Kağıtların Yabancı Memleketlerde veya Yabancı Devletlerin Türkiye'de Elçilik
ve Konsolosluklarında Düzenlenmesi
Damga vergisi, Türkiye Cıımhuriyeti hudutları dahilinde düzenlenen ve Kanunun kapsamına giren kağıtlardan alınır. Kağıdı düzenleyenlerin ikametgahları veya tabiyetlerinin vergilendirmede hiçbir önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle Türkiye
Cumhuriyeti tabiyetinde bulunanların yabancı ülkelerde düzenledikleri kağıtların vergilendirilmesi mümkün değildir.
Yabancı memleketlerde düzenlenip Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahiline
gönderilen kağıtların üzerine aşağıda belirteceğimiz işlemlerden birinin yapılması halinde vergi konusuna gireceklerdir.
1- Bu kağıt resmi bir daireye ibraz edilmelidir. Daha önce açıklandığı gibi, bu kağıt ile
bir resmi dairede bir hakkın ispat veya belli edilmesini veya bir işlemin yaptırılmasını
istemek lazımdır.
2- Kağıt üzerine devir ve ciro işlemleri yapılmalıdır.
3- Kağıdın hükmünden herhangi bir suretle faydalanılması gereklidir.
Hükmünden faydalanılması terimini en geniş manada anlamak gereklidir. Kanunda herhangi bir sınır getirilmemiştir. Mutlaka para ile ifade edilebilen bir menfaatin
sağlanılması şart değildir. Örneğin yabancı bir ülkede düzenlenen bir kağıdın noterde
tercüme ettirilmesi veya suretlerinin çıkarılması kağıdın hükmünden faydalanılmayı
ifade eder. Noter resmi daire olmadığından burada ibraz edilme söz konusu değildir.
Ancak bu işlemin kağıdın hükmünden istifade edilmek amacıyla yapıldığı açıktır.
Yabancı memleketlerde düzenlenip Türkiye'ye gönderilen kağıtlar için yukarıda
belirtilen 3 şarttan birisi gerçekleşmediği takdirde vergiye tabi tutulamazlar. Başka bir
deyimle kağıdın Türkiye'ye gönderilmesi vergilendirilmesi için yeterli değildir.
B- DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞIDIN ÖZELLİKLERİ
“Damga Vergisinin Konusu” başlığı altındaki bölümde belirttiğimiz gibi,
damga vergisi, kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı bulunan ve genellikle ticari ve medeni işlemlerde düzenlenen kağıtlar üzerine oturtulmuş bir vergidir. Damga vergisi uygulamasının bel kemiği bizatihi kağıtlar olduğundan, kağıdın özelliklerinin iyice tespit
edilmesinde fayda vardır.
Damga vergisi uygulamasında kağıt şu özellikleri taşır.
1- Damga Vergisinin Konusu İşlemler Değil Kağıtlardır
Damga vergisinin konusu belirli işlemler olmayıp, bu işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtlardır. Başka bir deyimle damga vergisinin konusu soyut işlemler olmayıp, somut belgelerdir. Şu halde kişiler arasında kanunda yazılı bir kağıdın kapsamına
giren bir işlem yapıldığı halde, kağıt düzenlenmediği takdirde, herhangi bir vergi söz
konusu olmayacaktır. Buna karşılık bir muamelenin icrası için; birden fazla kağıt düzenlemesi halinde, içlerinden yalnız bir tanesini vergilendirilip, diğerlerinin vergilerinden vazgeçilmesi de mümkün değildir. Her biri kanunda öngörülen miktar veya nispette ayrı ayrı vergiye tabi tutulacaktır.
Örneğin bir sermaye şirketinin bir malı satın almak için açtığı ihaleye kişiler tarafından verilen teklifnameler, şirketin aldığı ihale kararı ve verdiği emre muharrer senet, yaptıkları mukavele ayni işlem için düzenlendiği halde, ayrı ayrı vergiye tabidirler.
2- Dahili İşlemlerde Düzenlenen Kağıtlar Vergiye Tabi Değildir

Damga vergisi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek belgelerden alınan bir vergidir. Kağıdın bir hususu ispat veya belli edebilmesi için ya karşı
tarafın imzasını taşıması veya bizatihi karşı tarafça düzenlenip verilmiş olması gerekir.
Başka bir deyimle herhalükarda resmi dairelere bir hakkın dermeyanı için ibraz edilebilecek nitelikte olması gerekir.
Bu şartları taşımayan örneğin bir işletmenin hammadde, mamul madde ve nakit
alımları hareketleri gibi dahili işlemlerini göstermek için düzenleyenin ve işletme yetkililerinden başkasının imzalarını taşımayan ve bu nedenle bir hususu ispat veya belli
etmek için ibraz edilmeleri söz konusu olmayan kağıtlar damga vergisine tabi değildir.
3- Akdin Kanunen Muteber Sayılmaması Damga Vergisinin Ödenmemesi İçin
Neden Teşkil Etmez
Bazı akitlerin geçerli olabilmesi için, bunların ilgili kanunlarında belirtilen şekillere uyularak yapılması gereklidir. Belirlenen şekle riayet edilmeden yapılan bu akitler muteber olamazlar. Başka bir deyişle hüküm ifade edemezler, dolayısıyla hükümlerinden kişiler istifade edemezler. Örneğin gayrimenkul mallarda mülkiyeti nakleden
akitlerin tapu memurunun huzurunda ve onun düzenleyeceği senetle yapılması zorunludur.
Kanunla öngörülen şekle riayet edilmeksizin yapılan bu akitlerin, vergi karşısındaki durum konusunda, kanunda bir açıklık bulunmaktadır. Ancak bu şekilde düzenlenen kağıt dahi bir husus ispat ve belli etme konusunda ibraz edilebilecek nitelikte
olmaması nedeniyle vergiye tabi tutulması gerekir. Esasen Damga Vergisi Kanununun,
kapsamına aldığı kağıtları müstakilen ele almakta ve onların sıhhati geçerliliği üzerinde durmamaktadır.
4- Damga Vergisinin Ödenmemiş Olması Akdin Sıhhatini Etkilemez
Damga vergisinin ödenmemesi veya eksik olarak ödenmiş olması akdin geçersizliğine yol açmaz. Başka bir deyimle verginin ödenmemiş olması, kağıdın bir hususu
ispat ve belli etme özelliğini ortadan kaldırmadığı gibi, ibraz ettirilmesine de mani değildir.
Akdin sıhhati kanunda öngörülen şekilde düzenlenmesine bağlıdır. Damga vergisinin bu hususta hiçbir önemi yoktur. Ancak bu durum ödenmeyen veya noksan ödenen damga vergisinin cezası ile birlikte mükelleften veya sorumlulardan tahsilini gerektirir.
5- Kağıdın Hükümlerinin Uygulanmaması Vergi İadesini Gerektirmez
Usulüne uygun olarak düzenlenmiş bulunan fakat hükümleri uygulanmayan kağıtlara ait damga vergisinin iade edilip edilmeyeceği konusu uygulamada önem arz etmektedir. Kağıdı düzenleyenlerden bir tarafın veyahut da hepsinin kusur, ihmali veya
temerrüdü gibi bir sebeple kağıtta öngörülen konuların kısmen veya tamamen yerine
getirilmemesi, damga vergisinin kısmen veya tamamen iadesini gerektirmez.
Daha önce açıklandığı gibi damga vergisi işlemler üzerine konulmuş bir vergi
olmayıp, kağıtların düzenlenmesini esas alan bir vergidir.
Başka bir deyimle damga vergisinde vergi doğuran olay kağıdın düzenlenmesiyle doğmakta, böylece vergi tahsili gerekli hale gelmiş olmaktadır.
İmzalanmak suretiyle tekemmül eden bir kağıdın daha sonra hükümlerinin uygulanmaması o kağıdın bir husus ispat veya belli edebilecek özelliğini ortadan kaldırmadığı gibi, kağıdın asıl düzenleniş amacı olan ibraz edilme fonksiyonunu yerine getirmesine imkan vermektedir. Kağıt bütün hukuki özelliklerini taşımaktadır. Tarafların
ilgili mercie başvurmaması da neticeyi değiştirmez. Şu halde kağıdın hükmünden yararlanılmaması veya tarafların kağıtla öngörülen işleri yapmaktan vazgeçmeleri ödenen

verginin iade edilmemesi, vergi ödenmemiş ise vergi idaresinin bu verginin takibine
başlaması kanun gereğidir.
6- Kağıtların Terk Edilmesi Verginin Alınmasına Engel Teşkil Etmez
Damga vergisi alacağı, kağıtların düzenlemesiyle doğmaktadır. Kağıtların hamili tarafından terk edilmesi örneğin yırtılıp atılması veya kullanılmaktan vazgeçilmesi
olayın icaplarına göre kağıt düzenlenmesi zorunlu olduğu hallerde, kağıdın mevcudiyeti fiilen tespit edilmese bile vergileme yapılır. Aksinin ispatı mükellefe düşer Kanun’un 28. maddesi terk durumunun ayrıca vergi cezasının alınmasına engel teşkil
edemeyeceğini de hüküm altına almıştır.
C- KANUN KAPSAMI
Kanun’un 1. maddesiyle damga vergisine tabi bulunan kağıtlarının isimleri zikredilmek suretiyle gösterilmiş bulunmaktadır. Bu kağıtlardan başka bir kısım kağıtların
da damga vergisinin konusuna girdiği 2. maddede hüküm altına alınmıştır. Esasen bir
kısım yazarlar Damga Vergisi Kanunu’nun 1 ve 2. maddelerinin hükümlerini bir arada
açıklamaya çalışmışlardır. Bazı vergi kanunlarımızda da konu ve kapsamın bir maddede ele alındığını biliyoruz. Ancak biz kanunun madde sıralamasına uygun olarak açıklamalarda bulunmayı ve yeri geldikçe maddeler arasında ilişkileri belirtmeyi uygun
bulduk.
Kanun’un 2. maddesi hükmüne göre;
1- Vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan,
2- Veya onların yerini alan,
3- Veyahut bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhler dahi damga vergisinin konusuna dahil edilmiştir.
Madde incelendiğinde, Kanun koyucunun kişileri kağıdın ismini saptırmak suretiyle vergi dışı kalmayı önlemeyi amaçladığı görülür. Maddenin konuluş amacını belirttikten sonra, maddede geçen bazı deyimleri açıklamak istiyoruz.
D- DAMGA VERGİSİNİN MÜKELLEFİ
Damga vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Esas kural budur. Ancak
mükellefın tayininde düzenlenen kağıdın türüne göre bazı farklılıklar görülür. Şöyle ki,
1- Eğer düzenlenen kağıt mahiyeti icabı tek imzalı ise borç senedi gibi imza eden şahsın kağıttan hükmünden istifade edip etmemesine bakılmaksızın mükellef olacaktır.
Ancak sadece resmi daireler ve vergiden muaf kuruluşlar tarafından imzalanıp, kişilere
verilen kağıtların vergisinden kişiler sorumlu olacaktır.
2- Düzenlenen kağıtta imza sayısı birden fazla ise, bu durum alınacak vergi miktarının
artması sonucunu doğurmaz. Ancak kağıdın damga vergisinden, imza edenlerin tamamı mükellef olurlar. Bunlardan bazılarının vergiden muaf bulunması veya resmi daire
olması halinde, kağıda ilişkin vergiden tamamından muaf olmayan kişilerin ödemesi
gerekir. Taraflardan birinin vergiden muaf bulunması, damga vergisinin eksik ödenmesine yol açmayacaktır. Bu durumda vergiden muaf olmayan kişiler, karşı tarafın da
vergisini ödeyecektir.
Yukarıda da belirtildiği gibi, damga vergisi mükellefinin kağıda imza edenlerin
olduğu belirtilmiştir. Burada kişilerin mükellefiyetin nispeti hakkında bir ölçü bulunmamaktadır. Ancak Kanun’un 7/2. maddesinde nisbi vergiye ve birden fazla kişinin
imzasını ihtiva eden makbuz ve ibra senetlerinde her imza sahibine ait olan pay ayrıca
belli edilmiş ise, vergi paylara göre ayrı ayrı ödeneceği genel kurala bir istisna olarak
hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan Kanunun vergi ve ceza sorumluluğuna ilişkin 124. maddesinde,
kağıtların vergisinin hiç ödenmemesinden veya noksan ödenmesinden dolayı alınması
gereken vergi ve cezadan mükelleflere rücu hakkı olmak üzere kağıtları ibraz edenlerin
sorumlu olduğu belirtilmiştir.
E- VERGİLEME ÖLÇÜLERİ VE NİSPET
Damga vergisi nisbi veya maktu olarak alınır.
1- Nisbi Vergi
Damga vergisine tabi kağıtların vergi ve mahiyetlerine göre, tabi olduğu vergi
nispetinin, bu kağıtlarda yazılı bulunan belli para miktarı ile çarpılması suretiyle hesap
edilir. Ancak her bir kağıt için hesaplanacak en yüksek vergi tutarı 200 milyar lirayı
aşamaz. 1998 yılında damga vergisine eklenen bu hüküm ile büyük rakamlara ulaşan
damga vergisi miktarlarına bir sınırlama getirilmiş ve vergiden kaçınmaların azaltılmasının amaçlandığı görülür. Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılan bu miktar 1999 yılı için 355.600.000.000 Türk Lirası olarak
uygulanmaktadır.
Kanuna getirilen azami sınırın tespitinde Kanun’un 6. maddesinin dikkate
alınması gerekir. 34 seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği’nde belirtildiği gibi, bu
sınır her kağıt için ayrı ayrı uygulanacaktır.
2- Maktu Vergi
Maktu vergide kağıdın mahiyetine bakılır. Bu kağıtlarda belli bir paranın yer
almış olması önemli değildir. Kağıtların mahiyetinin tayininde şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlar da üyelerindeki yazının
ifade ettiği hükme bakılır. Maktu vergi miktarlarının enflasyon karşısında erimesini
önlemek amacıyla Damga Vergisi Kanunu’na eklenen mükerrer 30. maddesiyle maktu
damga vergi miktarları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılır.
F- KAĞIT NÜSHALARININ BİRDEN FAZLA OLMASI
Damga Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinde; “Bir nüshadan fazla düzenlenen
bu kağıtların her nüshası ayrı ayrı miktar veya nispette damga vergisine tabidir.”
hükmü yer almaktadır. Bu hükmün uygulanmasında nüsha, suret ve fotokopinin birbirine karıştırılmaması gerekir.
Nüsha kavramını kanun tanımlamamıştır. Ancak genel kabul görmüş tanıma
göre nüsha; aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden fazla olarak düzenlenmiş
bulunan ve tarafların imzalarını taşıyan kağıtların her biridir. Suret bir örnek, fotokopi
ise delil olarak kabul edilmektedir.
Aynı Kanun maddesinin 2. bendinde ise; “poliçe ve emre yazılı ticari senetlerin (bono, varantiye senedi, taşıma senedi, konşimento, ipotekli harç senedi gibi...) emre yazılı olduğu taktirde birden fazla nüsha düzenleseler bile, sadece tedavüle çıkarılan nüshaların vergiye tutulacağı” genel kuralın bir istisnası olarak
kanunda yer almaktadır.
G- BİR KAĞITTA BİRDEN FAZLA AKİT VE İŞLEM BULUNMASI
Kağıtta birden fazla akit ve işlem bulunması halinde, ne şekilde vergiye tabi tutulacağı Kanun’un 6. maddesiyle aşağıdaki şekilde tayin edilmiştir.
1- Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu taktirde
bunların her biri ayrı ayrı vergiye tabi tutulur.

2- Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları
taktirde, damga vergisi en yüksek vergi alınmasını gerektiren işlem veya akit üzerinden
alınır.
3- Kağıttaki akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka üçüncü bir şahsın eklenen
akit ve işlemleri de ayrıca vergiye tabidir. Örneğin; bir gayrimenkulün kiralanması dolayısıyla mal sahibi ile kiracı arasında düzenlenen sözleşmeye üçüncü bir şahıs kiracıya kefil olarak imza koysa, kira mukavelesi ve kefalet senedi ayrı ayrı vergiye tabi tutulur.
V- SONUÇ
Halen uygulanmakta olan vergi kanunlarımız içinde en eskisi olan damga vergisi, başlangıçta Devlet gelirleri arasında önemli bir yere sahip olmasına karşılık, ekonomide iç ve dış ticaret hacmi arttıkça, fert başına düşen milli gelir arttıkça, Devlet gelirleri içindeki payı artacağına azalmaktadır. Halen vergi gelirlerinin % 2,6’sını sağlamaktadır. Bunun nedeni şöyle sıralanabilir:
1- Bu vergi bahanesi ile mükellefler kağıt düzenlemek istememektedir. Böylece Devletin
kaybı daha fazla olmaktadır. Faturanın kanun kapsamından çıkarılması buna örnek gösterilebilir.
2- Ülkeye yabancı sermayeyi çekmek ve yatırımlarıyla ihracatı teşvik etmek amacıyla
bu kapsamdaki işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar vergiden müstesna tutulmuştur.
3- Tüketimin vergilendirilmesine ilişkin vergilerde, son yıllarda çok büyük gelişmeler
kaydedilmiştir. Hasılatı bol ve cari yılda kişileri fazla zorlamadan kamunun gelir ihtiyacı karşılandığından bu vergiye el atmak ihtiyacı daha az hissedilmiştir. Yapılan düzenlemeler daha çok bu vergiyi budamak şeklinde olmuştur.
4- Katma değer vergisi ile birlikte mükerrerlikten endişe edilmiştir.
Yukarıda sayılan olumsuzluklara rağmen, bu verginin yakın bir gelecekte yürürlükten
kaldırılması mümkün görülmemektedir. Devletin gelir ihtiyacı yanında, bu verginin
konusu gayet sağlamdır. Reel akımları değil, daha ziyade nakdi olayları vergilendirmeyi amaçlamaktadır. Uygulaması basittir. Vergi tahsil masrafı düşüktür.
Globalleşen ekonomilerin bir özelliği de insanların internet ortamında alışveriş yapmaları, kağıt imzalamamaları ve elektronik ticaretin yaygınlaşmasıdır. Gelişen şartlara göre, bu vergiye esnek bir yapı kazandırılmalı. Kağıt düzenlenmesini zorlaştırmamalı,
ama uygulanmasından vazgeçilmemelidir.

GAYRİMENKULDE FARKLI VERGİ MATRAHLARI UYGULAMASI

Hayreddin ERDEM
Yeminli Mali Müşavir
I- GİRİŞ
Vergi Kanunlarında yapılan son düzenlemelerle gayrimenkullerde vergi matrahı sorun haline gelmiştir.
4444 Sayılı Yasa ile Emlak Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle çeşitli vergilerin tahakkukunda beş ayrı matrah ortaya çıkmaktadır. Vergilendirmede farklı matrahlar aşağıda açıklanmıştır.
II- EMLAK VERGİSİ MATRAHI
4369 Sayılı Kanun’la emlak vergisi matrahı olarak, emlak vergisi genel beyan dönemi veya vergi değerini
tadil eden sebeplerin mevcudiyeti halinde beyan edilen vergi değerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen bir önceki yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılarak tespit edileceği belirtilmiştir.
4444 Sayılı Kanun’un 8. maddesi ile Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesi değiştirilmiştir.
4444 Sayılı Kanun’la, beyan edilen matrahın izleyen yıllarda bir önceki yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılmasından vazgeçilmiştir.
Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde yapılan değişiklikle genel beyan dönemi veya vergi değerini
tadil eden sebeplerin mevcudiyeti halinde emlak vergisi matrahı her yıl bir önceki yıl matrahının Vergi Usul
Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmak suretiyle bulunacaktır.
4444 Sayılı Yasa ile 29. maddede yapılan değişiklikler Yasa’nın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.
Dolayısıyla 1998 yılı emlak vergileri bu hükümlere göre değil, 4369 Sayılı Yasa hükümlerine göre tarh ve
tahakkuk edecektir. Çünkü emlak vergisi her takvim yılının başından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır.
1 Ocak 1999 tarihinde emlak vergisi tahakkuk etmiş olduğundan, 1999 yılı emlak vergisi matrahı 1998 yılı
beyan değerinin yeniden değerleme oranı olan % 77,8 oranında artırılmak suretiyle tespit edilecek ve vergi
bu matrah üzerinden alınacaktır.
Kaldı ki Emlak Vergisi Kanunu’na 4444 Sayılı Yasa ile eklenen geçici 18. maddenin son fıkrasında;
“Mükelleflerin 2000 yılı emlak vergisi matrahları, bu madde hükümleri de dikkate alınmak suretiyle bu
Kanuna değişik 29. maddesi hükmüne göre belirlenir.” hükmü yer almaktadır.
III- TAPU VE KADASTRO HARCINDA EMLAKIN MATRAHI
4444 Sayılı Kanun’un 10. maddesiyle Harçlar Kanunu’nun 63. maddesi 14.08.1999 tarihinden geçerli olmak
üzere değiştirilmiştir.
Tapu ve kadastro harcı uygulamasında harcın matrahı emlak vergisi vergi matrahından ayrılmıştır.
Bilindiği gibi emlak vergisi matrahı, beyan edilen vergi değerini izleyen yıllarda yeniden değerleme oranının
1/2’si kadar artırılması suretiyle bulunmaktaır. Harç uygulamasında ise genel beyan ve vergi değerini tadil
eden sebeplerin mevcudiyeti halinde mükellefiyetin başlangıç yılı için beyan edilen değer, harca tabi matrah
olacaktır.
Örneğin; 1998 yılı genel beyan döneminde 10 milyar TL beyan edilen bir emlakın 1999 yılında tapu ve kadastro harcı matrahı [ 10 + 10 (10 x 0,778) = ] 17.780.000.000 TL olacaktır.
IV- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE HARCIN MATRAHI
Veraset ve intikal vergisinin matrahı Kanun’un 10. maddesinde belirtilmiştir. Gayrimenkullerde veraset ve
intikal vergisinin matrahı Kanun’un 10. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde açıklanmıştır.

Bent hükümlerine göre;
“Gayrimenkuller ticari işletmeye dahil olsun veya olmasın emlak vergisine esas olan değerle değerlenir.”
Emlak vergisinin matrahının ne olduğu I. bölümde belirtilmiştir.
V- DEĞER ARTIŞ KAZANCININ TESPİTİNDE MATRAH
4369 Sayılı Kanun’la GVK’nın 80, 81, ve 82. maddeleri yeniden düzenlenmiştir. Bu hükümlerin uygulaması
ekonomik gerekler gerekçe gösterilerek 4444 Sayılı Kanun’la 4 yıl süreyle ertelenmiştir.
4444 Sayılı Kanun’un 3. maddesiyle GVK’ya eklenen geçici 56. madde ile 1999-2002 yıllarında uygulanmak üzere değer artış kazançları yeniden düzenlenmiştir.
Geçici 56. maddenin (F) bölümünün 9. fıkrasında gayrimenkul değer artış kazancının tespitinde;
“Değer artış kazancının hesaplanmasında; 1998 yılı emlak vergisi beyanname verme süresinin bitmesinden önce iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde, bunların maliyet bedeli olarak 1998
yılı genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değeri esas alınır.” denilmiştir.
Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 18. madde hükmüne göre 01.11.1999 - 31.12.1999 tarihleri arasında yeniden beyanda bulunan mükelleflerin beyan etikleri değerler değer artış kazancı yönünden dikkate
alınmayacaktır. Bunun yerine 1998 yılında beyan edilen değerler maliyet olarak kabul edilecektir.
Bu hususla ilgili 227 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 44. paragrafında aşağıdaki şekilde açıklama
yapılmıştır.
“1998 takvim yılı emlak vergisi genel beyanname verme süresinin bitmesinden önce iktisap edilen
gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde, bunların maliyet bedeli olarak 1998 yılı genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değeri esas alınacaktır. Bu durumda, 1998 yılı emlak vergisi beyanname verme süresinin sonuna kadar yeniden endeksleme yapılamayacaktır.”
VI- EMSAL KİRA BEDELİNDE MATRAH
Emsal kira bedeli bir vergi güvenlik müessesesi olarak GVK’nın 73. maddesinde yer almaktadır. 73. maddenin 1. fıkrasında bina ve arazide emsal kira bedeli;
“.... Bina ve arazide emsal kira bedeli yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş
kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen
vergi değerinin % 5’idir...” şeklinde belirtilmiştir.
73. maddede belirtilen vergi değeri ise Vergi Usul Kanunu’nun 268. maddesinde yer almaktadır.
VUK’un 268. maddesinde vergi değeri;
“Vergi değeri, bina ve arazinin rayiç bedelidir.” şeklinde tanımlanmıştır.
4444 Sayılı Kanun’la değiştirilen Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde vergi değeri;
“Vergi değeri emlak vergisinin mevzuuna giren bina ve arazinin rayiç bedelidir. Rayiç bedel, bina ve
arazinin beyan tarihindeki normal alım-satım bedelidir.” şeklinde belirtilmiştir.
Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesindeki hükümlerden hareketle emsal kira bedelinin emlak vergisine
esas matrahın anlaşılması gerekir.

ÖZÜRLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi
I- GİRİŞ
Özürlüler günümüzde birçok ülkede iş bulabilme ve buldukları işi ellerinde tutabilme olanakları
sınırlı kişiler olarak kabul edilirler. Çünkü özürlü kişiler çalışma yaşamına girebilme ve ona uyabilmede çeşitli önyargılar, yanlış bilgi ve koşullanmalar ve hatta yürürlükteki çeşitli kanunlar ile niteliklerinden kaynaklanan çeşitli engeller ile karşılaşırlar. Özürlüler; özürleri nedeniyle fiziksel ya da düşünsel kaynaklı bir yetmezlik, güçsüzlük içindedirler. Eğer tıbbi ve mesleki yönden eğitilip, rehabilite
edilmemişler, işe yerleştirilmeden önce gereği kadar korunulmamışlarsa normal yolları izleyerek bir iş
bulabilmeleri güçtür. Örneğin; yönünü bulamayan, ulaşım araçlarını kullanamayan, merdivenleri çıkamayan, okuma-yazma bilmeyen özürlülerin bu alanlarda karşılaşabilecekleri güçlükler açıktır. Ayrıca özürlülerin mevcut yeteneklerini kullanabilecekleri işlerde en az sağlam kişiler kadar başarılı
olabileceklerine duyulan kuşkularda çoğu kez özürlülere iş verilmesini engelleyebilmektedir. Bu ve
benzeri engellerin giderilmesine yönelik önlemler alınmadıkça özürlülerin çalışma yaşamı içinde yer
alabilmeleri ve uyum sağlamaları olanaksızlaşır. Bu nedenle de özürlü çalışma yaşamında iş mevzuatında yer alan özel hükümlerle korunarak yardım ve destek görmeleri gerekli olmanında
ötesinde bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
II- ÖZÜRLÜ TANIMI
Yasal düzenlemeler içinde özürlünün çeşitli tanımları yapılmıştır.
1475 sayılı İş Kanununun 25. maddesine istinaden çıkartılan Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzüğün 2. maddesi ile; “Bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle çalışma gücünün en az %
40’dan yoksun olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler, bu tüzük hükümleri bakımından sakat
sayılırlar” şeklinde tanımlanmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 53. maddesine istinaden çıkartılan, sakatların Devlet
Memurluğuna Alınma Şartları ile hangi İşte Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelikte, özürlülerin
memur olabilmeleri bakımından tanımı yapılmıştır. Yönetmeliğin 3. maddesine göre “sürekli olarak
çalışma gücünden en az % 40 oranında yoksun olanlar ve sakatlığın görevini yapmasına engel olmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenenler yönetmelik uygulaması bakımından sakat sayılmışlardır.”
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun, 3. maddesi özürlüyü
“Doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal
ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine uymama
durumunda olup, korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan
kişi” şeklinde tanımlamıştır.
III- ÖZÜRLÜLERİN KORUNMASI
Anayasamızın 49. maddesi; “Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet çalışanların hayat seviyesini yükselterek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır” ve 50. maddesinde
yer alan “Kimse... gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz... bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma
şartları bakımından özel olarak korunurlar.” hükümleri ülkemizde çalışma yaşamını düzenleyen iş
mevzuatı içinde özürlülerin özel olarak korunmalarına ilişkin düzenlemelerin temel kanuni dayanağı
olmaktadır.
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IV- ÖZÜRLÜLERİN İSTİHDAMI
Özürlülerin istihdamına ilişkin düzenlemeler 1475 sayılı İş Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer almaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesine istinaden hazırlanan “Sakatların Devlet
Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik” 27.07.1983
tarih ve 18117 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Sürekli olarak, çalışma gücünden en az % 40 oranında yoksun olanlar ve sakatlığının, görevini
yapmasına engel olmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenenler bu yönetmelik hükümlerinden
yararlanabileceklerdir (Madde 2).
Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri ve belediyeler, kanunla kurulan fonlar, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kuruluşları 657 sayılı Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında sakat personel çalıştırmak zorundadır (Madde 4).
1475 sayılı İş Kanununun 25. maddesi “Çalıştırma zorunluluğu” başlığı adı altında düzenlenmiştir.
25. maddenin (A) fıkrasına göre; işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde % 3
oranında özürlü kimseyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun bir işte çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il hudutları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenlerin çalıştırmakla yükümlü
olduğu özürlü sayısı toplam işçi sayısına göre hesaplanır. Çalıştırılacak özürlü sayısının tespitinde bu
kanuna tabi işyerlerinde çalışan işçilerin sayısı esas alınır. % 3’ün hesaplanmasında yarıma kadar olan
kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha fazla kesirler tama çıkarılır. İşyerinin işçisi iken sakatlanmış
olanlara öncelik hakkı tanınır. Bir işyerinde malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti
ortadan kalkan özürlü işçiler eski işyerlerine alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları boş yer
varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe o andaki şartlarla başka isteklilere tercih ederek almak zorundadır. İşveren çalıştırmak zorunda olduğu özürlü kimseleri İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile
sağlar.
Özürlü çalıştırmakla yükümlü bir işverenin işyerinde kaç özürlü çalıştıracağı, İş Kanununun, 25.
maddesinde açıklığa kavuşturulmuştur.
Buna göre işveren İş Kanununa tabi bir işyerinde;
- 50 işçi çalıştırıyorsa, 2 özürlü,
- 100 işçi çalıştırıyorsa, 3 özürlü,
- 200 işçi çalıştırıyorsa, 6 özürlü,
çalıştırmakla yükümlü bulunmaktadır.
V- İŞVEREN ÇALIŞTIRMAK
SAĞLAYACAKTIR?

ZORUNDA

OLDUĞU

ÖZÜRLÜLERİ

NASIL

İş Kanununun 25. maddesi işverenin çalıştırmak zorunda olduğu özürlüleri İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığıyla sağlanmasını öngörür. Ülkemizde, işgücü taleplerinin karşılanması ile çeşitli işler için
işçi bulunması Devlet eli ve denetimi altında İş ve İşçi Bulma Kurumunca sürdürülen hizmetler arasındadır. Özürlülerin işverenlerce nasıl işe alınacakları, 16.03.1987 tarih 19402 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük” ile belirlenmiştir.
Elli ve daha çok işçisi bulunan işyerlerinde çalıştırılması zorunlu sakatların nitelikleri, çalıştırılabilecekleri işler, genel hükümler dışında bağlı olacakları özel şartlarla ücret şartları, İş ve İşçi Bulma
Kurumunca mesleğe kazandırılmaları, işverenlerce nasıl işe alınacakları, bu Tüzükte gösterilmiştir
(Madde 1).
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Bu Tüzükte geçen; Kurum: İş ve İşçi Bulma Kurumunu, İşveren: Elli ve daha çok sayıda işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi, Sağlık Kuruluşu: Bünyesinde sağlık kurulu bulunan resmi sağlık kuruluşunu ifade eder (Madde 3).
İşverenler çalıştırmakla yükümlü bulundukları sakatları, yükümlülüğün doğmasından itibaren bir ay içinde niteliklerini de belirterek işyerlerinin bulunduğu bölgedeki Kurum ünitesinden isterler. Kurum her açık iş için durumu istemde belirtilen koşullara uyan kayıtlı en az 2
sakatı, niteliklerini belirten belgeler ve sakatlık raporları ile birlikte 15 gün içinde işverene
gönderir. İşverenler gönderilen sakatlardan işe alınan ve alınmayanları, alınmama nedenleri ile
birlikte 15 gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır. İşverenlerce talebin ilk gönderilenler arasından karşılanamadığının bildirilmesi veya bu durumun Kurumca belirlenmesi halinde, Kurumda bu
Tüzük kapsamında kayıtlı olanların niteliklerini içeren listelerle birlikte ikinci kez gönderme
yapılır. İşveren ikinci kez gönderilenler ya da listede yer alanlar arasında seçim yapmak ve istihdam etmek zorundadır. Kurum aracılığı olmadan sakat kimseyi işe alan işverenler, durumu en
geç bir ay içinde Kuruma bildirmek ve tescil ettirmek kaydıyla bu tüzük hükümlerine göre sakat çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır (Madde 8).
İşverence yapılacak seçimde sakatların işe alınmalarını güçleştirici uygulamalar yapılamaz. İşveren, nitelik belirlemesi için imtihan yapabilir (Madde 9).
Sakatlık, daha düşük ücretle çalıştırma sebebi olamaz. Sakat işçiler diğer işçilere yapılan
sosyal yardımlardan aynen yararlanırlar. Toplu iş sözleşmelerine sakat işçiler aleyhine konulamaz
(Madde 10).
Sakatların çalıştırılabilecekleri işler, Tüzüğe bağlı çizelgede gösterilmiştir. Bu çizelgede yer almayan sakatlıklarda sakatın çalıştırılabileceği işler sağlık kurulu raporunda gösterilir (Madde 11).
İşverenler, kendi işçisi iken sakatlanmış, ancak işyerinden ayrılmamış bulunanları, Tüzüğün 7.
maddesine göre işlem yapılmak ve sakat olarak kaydedilmek üzere Kuruma bildirirler (Madde 13).
İşverenler ay sonları itibariyle çalıştırdıkları daimi işçi ve sakat sayısını gösterir. 1 Kasım - 30
Ekim tarihleri arasını kapsayan listeyi, 8. maddedeki yükümlülüğe ilişkin Kuruma yaptıkları bildirimlerin birer örneğini de ekleyerek her yıl en geç Kasım ayının sonuna kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndermekle yükümlüdürler (Madde 19).
İşverenler herhangi bir nedenle hizmet akdi sona eren veya işten ayrılan sakatları, bir ay içerisinde
ayrılma nedenleri ile birlikte Kuruma bildirmek zorundadır (Madde 24).
İşverenler, istedikleri niteliği taşımadığı gerekçesiyle özürlü istihdam etme yükümlülüğünden kurtulabilirler mi?
Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzüğün 8. maddesi konuyu ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Tüzük
hükmü uyarınca işverenler “...Kurumda bu Tüzük kapsamında kayıtlı olanların niteliklerini içeren
listelerle birlikte ikinci kez gönderme yapılır. İkinci kez gönderilenler ya da listede yer alanlar arasında seçim yapmak ve istihdam etmek zorundardır.” işverenler bu hüküm uyarınca istihdam etme yükümlülüğünden kurtulamayacaklardır.
Kontenjan fazlası özürlü istihdam eden işverenler ise (24.10.1998 tarih ve 23503 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4382 sayılı Kanunun 3. maddesi ile değişik, 1475 sayılı İş Kanununun 98/C bendi
gereği) kontenjan fazlası özürlüler için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre ödemeleri gereken
işveren sigorta prim hisselerinin yüzde ellisini kendileri, yüzde ellisini de Hazine öder.
VI- ÖZÜRLÜ İSTİHDAM ETMEMENİN CEZASI
1475 sayılı İş Kanununun 25. maddesine göre 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde %
3 oranında özürlü kimseyi çalıştırmayan işveren veya vekiline aynı Kanunun 98/C maddesi gereği
çalıştırmadığı her özürlü ve çalıştırmadığı her ay için idari para cezası verilir.
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Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 4421 sayılı Kanun, 01.08.1999 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanunun 4. maddesinin (b) fıkrasına göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunup
da... 01.01.1994 tarihinden 31.12.1998 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para
cezaları sekiz misline çıkarılmıştır.
Özürlü çalıştırma yükümlülüğü ile ilgili para cezasını artıran 4382 sayılı Kanun 24.10.1998 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, 4421 sayılı Kanun ile yapılan artış gereği para cezası sekiz misli olarak
uygulanacaktır.
4421 sayılı Kanunun yürürlüğe giriş tarihi olan 01.08.1999 tarihine kadar idari para cezası 4382
sayılı Yasa gereği (01.01.1999 - 31.07.1999 tarihleri arası) 124.000.000 TL olarak uygulanmıştır.
01.08.1999 tarihinden itibaren 4421 sayılı Yasa gereği uygulanacak idari para cezası 124.000.000
x 8 = 992.000.000 TL olacaktır.
4421 sayılı Kanun’un 5. maddesi; “... Kanunlardaki para cezaları, her takvim yılı başından geçerli
olmak üzere o yıl için 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi
hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır” şeklindedir.
01.08.1999 - 31.12.1999 dönemi için uygulanacak idari para cezası miktarı 992.000.000
TL’dir.
İdari para cezası miktarı çalıştırılmayan her özürlü için ve her ay uygulanacaktır.
VII- SONUÇ
Ülkemizde 6 ile 10 milyon arası bir özürlü kitlenin varlığı dikkate alındığında bu kesimin sorunlarının tespiti ve çözüm yollarının aranması öncelik teşkil etmektedir. İstihdam öncesi özürlülerin tıbbi
ve mesleki yönden eğitilip, rehabilite edilmeleri gerekmektedir. Yönünü bulamayan ulaşım araçlarını
kullanamayan, merdivenleri çıkamayan, okuma-yazma bilmeyen özürlülere istihdam olanağı sağlamak
zordur.
Dünyadaki gelişmelere paralel nitelikte eğitim, sağlık, korunma, barınma, danışmanlık ve destek
hizmetleri ile topluma entegrasyonlarını sağlayıcı yönde projelerin hayata geçirilmesi gerekir.
Özürlü istihdamında yükümlülüğünü yerine getiren işverenlere çeşitli teşvik uygulamalarının getirilmesi, yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için de cezai yaptırımların uygulanması kanımca özürlü
istihdamını artırmada etkili olacaktır.
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ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ
Ramazan CENK
Maliye Bakanlığı
Gelirler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

I- GİRİŞ
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde, ücret ve ücret sayılan ödemeler
belirtilmiştir. Gelir vergisinden istisna ve muafiyet kapsamına giren ücret ödemeleri ile
merkezi Türkiye’de bulunan kurum veya kuruluşların yurt dışında çalışan personeline
ödenen ücretlerin yine kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan kurum veya kuruluşların Türkiye’deki personeline ödenen ücretlerin damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı konusunda bazı şartlar aranmakta olup, bu konu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalara göre işlem yapılması gerekir.
II- İSTİSNA VE MUAFİYET KAPSAMINA GİREN ÜCRETLERDE DAMGA
VERGİSİ
Gelir Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinde diplomat muaflığı, 16. maddesinde yabancı
elçilik ve konsolosluklarda çalışan ikinci ve üçüncü ülke tebalı personele yapılan ücret
ödemelerinin karşılıklı olmak şartıyla gelir vergisine tabi tutulmayacağı, 23. maddesinde müteferrik istisnalar, 24. maddesinde gider karşılıklarında istisnalar, 25. maddesinde tazminat ve yardımlarda istisnalar, 27. maddesinde teçhizat ve tayin bedellerinde
istisnalar, 28. maddesinde tahsil ve tatbikat ödemelerinde istisnalar ve 29. maddesinde
ise teşvik ikramiye ve mükafatlarda istisnalar belirtilmiştir.
Diğer taraftan, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun IV-I/ı fıkrasında “Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve
mesken bedeli, harcırah, tazminat vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine
tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar”ın binde 4,8 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmış, damga vergisinden istisna tutulan kağıtlarla muaf olan kurumların belirlendiği, Kanun’a ekli (2) sayılı tabloda, yapılacak ücret ödemeleri ile ilgili düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olacağına dair bir hükme yer verilmemiştir.
Yukarıda açıklanan kanun hükümlerinin incelenmesinden görüleceği üzere, istisna ve
muafiyet kapsamına giren ücret ve ücret kapsamı içinde mütalaa olunan diğer ödemelerin brüt tutarları üzerinden binde 4,8 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekir.
ÖRNEK 1
Türkiye’de bulunan Alman Konsolosluğu’nda, Türk ve İngiliz uyruklu personel
çalışmaktadır. Bu personelin ücretleri, Gelir Vergisi Kanunu’nun 16. maddesine göre
karşılıklı olmak şartıyla gelir vergisinden istisnadır. Ayrıca, bu personele doğrudan
doğruya yurt dışından kendilerine yapılan ödemeler damga vergisine tabi değildir. Karşılıklılık esası olmaması durumunda ise, personel bu ücretleri nedeniyle yıllık beyanname vereceğinden, damga vergisi yıllık beyanname üzerinden hesaplanacaktır.
Ancak, Alman Konsolosluğu’nda çalışan personele yurt dışından yapılan ödemeler
banka vasıtasıyla havale yapılıyorsa damga vergisine tabi olacaktır.

ÖRNEK 2
1475 Sayılı İş Kanunu’na tabi iken emekliye ayrılan bir işçiye ödenen kıdem tazminatının tamamı gelir vergisinden istisna edilmesine rağmen, bu tazminat tutarının damga
vergisine tabi tutulması gerekecektir.
Ancak 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’na bağlı (2) sayılı Tablo’nun "III Sayılı İşçiler, Çiftçiler ve Göçmenlerle İlgili Kağıtlar" bölümünün 3. fıkrasında “Toprak altı
işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün
işlerde çalışan işçilerin yer altında çalıştıkları günlere ait ücretleri ve primlerinin
ödenmesinde düzenlenen kağıtlar”ın damga vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.
Bu hükme göre, 1475 Sayılı İş Kanunu'nun 1. maddesinde tarifi yapılan ve toprak altı
işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili bütün işlerde
çalışan işçilerin sadece yer altında çalıştıkları günlere ait ücretleri ve primleri, gelir
vergisinden istisna edildiği gibi, bu ücretlerin ödenmesinde düzenlenen kağıtların
damga vergisinden de istisna edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, gelir vergisinden müstesna olan ücret ödemelerinde düzenlenen kağıtların damga vergisi ile ilgili olarak muhtasar beyanname verilmesine gerek bulunmadığından ilgilileri tarafından istisna kapsamına giren ücret ödemelerinde düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin söz konusu kağıda kanuni miktarınca damga pulu yapıştırılmak ve iptal edilmek suretiyle ödenmesi gerekmektedir.
III- YURT DIŞINDAKİ PERSONELE ÖDENEN ÜCRETLERDE DAMGA
VERGİSİ
Gelir Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinin 2 numaralı bendinde, “Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı
geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları....”nın tam mükellef sayılacağı ve bunlar adına, tahakkuk ve ödemesi Türkiye’de yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun ekli (1) sayılı tablonun "IVMakbuzlar ve Diğer Kağıtlar" bölümünün I/h fıkrasında, kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi dairelere verilen makbuz ve ibraz senetleri ve resmi daireler hesabına ödenen paralar hakkında müteaddit nüsha olarak bankalara verilen
makbuz senetlerinin mezkur dairelere ait nüshalarının binde 6, aynı tablonun IV-I/ı fıkrasında ise, maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek
ve mesken bedeli, harcırah, tazminat vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden ödenmeyerek kişiler
adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların binde 4,8 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.
Bu hükme göre, resmi daire ve müesseseler veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül
ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri
veya eğitim görmek amacıyla yurt dışına giden personel ile ilgili olarak söz konusu kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemelerin, tahakkuku Türkiye’de yapılmakta ve ilgililerine ödenmek üzere, merkez bankasına veya diğer bankalara yatırılmakta olduğundan, sözü edilen personele yapılan ücret niteliğindeki ödemelerde düzenlenen kağıtların, 488 Sayılı Kanun’a ekli (1) sayılı tablonun IV-1/ı fıkrasına göre binde 4,8 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekir.

IV- KANUNİ VE İŞ MERKEZİ YURT DIŞINDA BULUNAN KURUM VEYA
KURULUŞLARCA TÜRKİYE’DEKİ PERSONELE ÖDENEN ÜCRETLERDE
DAMGA VERGİSİ
Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde, “.... Bu Kanun’daki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçer bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve
herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade eder.
Yabancı memleketlerle Türkiye’deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen
kağıtlar, Türkiye’de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri
yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulur.” hükmü yer almıştır.
Bu hükme göre, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan kurum veya kuruluşlarca
Türkiye’deki personeline ödenen ücretlinin, tahakkuku, ödemesi veya hizmetin Türkiye’de ifa edilmiş veya edilmekte olması veya Türkiye’de değerlendirilmesi nedeniyle,
gelir vergisine dolayısıyla damga vergisine tabi tutulması gerekir.
Örneğin, kanuni ve iş merkezi Almanya’da bulunan (X) Şirketi’nin Türkiye’de irtibat
bürosu bulunmakta ve bu irtibat bürosunda Türk ve Alman personel çalışmaktadır. İrtibat bürosunun Türkiye’de ticari bir faaliyeti bulunmamakta ve tüm giderleri yurt dışından döviz olarak ödenmektedir.
Bu durumda, kanuni ve iş merkezi Almanya’da bulunan (X) Şirketi’nin Türkiye’deki
irtibat bürosunda çalışan personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesi gerekir. Damga vergisi yönünden ise, herhangi bir aracı banka veya Türkiye’deki sorumlusu vasıtasıyla ödenmeksizin doğrudan doğruya Türkiye’de çalışan personele gönderilmesi ve Türkiye’de hiçbir kağıt düzenlenmemesi durumunda damga vergisine tabi
olmaması gerekir. Ancak, sözkonusu ücret ödemelerinin, Türkiye’de bir banka veya
Türkiye’deki vergi sorumlusu aracılığı ile ödenmesi durumunda her ne kadar söz konusu ücretler gelir vergisinden istisna edilmekte ise de; damga vergisine tabi olacaktır.
Kaldı ki; bu ödemelerin gelir vergisine tabi olan bir ödeme olması durumunda da damga vergisi yönünden yukarıda belirtilen işlem geçerli olacaktır.
V- SONUÇ
Yukarıda da bahsedildiği gibi gelir vergisi ile damga vergisi mevzuatı birbirinden tamamen farklı olup, ücretlerin gelir vergisine tabi olup olmadığına bakılmaksızın damga vergisi; ücret ile ilgili olarak Türkiye sınırları içerisinde düzenlenen kağıtlara uygulanır. Bu nedenle kağıdın düzenleme yeri önemlidir. Kağıdın taraflarının Türkiye’de
bulunup bulunmaması önem taşımamaktadır. Yurt dışında bulunan ancak, Türkiye’ye
sonra getirilen ve vergiye tabi kağıtlar arasında bulunan kağıtlar, resmi daireye ibraz,
devir ve ciro veya hükümlerinden yararlanılması halinde vergiye tabi olacaktır. Ancak
söz konusu kağıtların Türkiye’ye getirildiği halde bu işlemlere tabi tutulmaması halinde ise, damga vergisi de alınmayacaktır.

SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA 4447 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Sezgin ÖZCAN
I- GİRİŞ
Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kanunları’nda 4447 Sayılı Kanun ile önemli değişiklikler yapıldı.
8 Eylül 1999 tarih ve 23810 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun’un 506 Sayılı sosyal Sigortalar
Kanunu’nda değişiklik yapan bazı maddeleri yayımı tarihinde, 63. maddesinde değişiklik yapan maddesi 1
Ekim 1999 yürürlüğe girmiş, bazı maddeleri ise 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Özellikle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda yapılan değişiklikler, kayıt dışı istihdamın ve prim kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik olarak yeni yükümlülükler getirmiştir.
Bu yazımızda Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 4447 sayılı Kanun ile değiştirilen ve 8 Eylül 1999 ve 1
Ekim 1999 tarihinden itibaren yürürlüğe giren hükümlerine ilişkin hususlar açıklanmaya çalışılacaktır.
II- İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ
4447 Sayılı Yasa’nın 1. maddesi ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun işyerinin Kurum’a bildirilmesi ile ilgili 8. maddesinin 1. fıkrasında değişiklik yapılmıştır.
İşyerinin tesciline esas olan “işyeri bildirgesi” yapılan değişiklikten önce sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde verilmekte iken, yapılan değişiklikle sözkonusu bildirgenin, sigortalı çalıştırılmaya başlanılmadan önce Kurum’a verilmesi veya iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi hükmü getirilmiştir.
Birçok kişinin kafasında soru işareti oluşturan, değişikliğin yürürlük tarihinden önce sigortalı çalıştırmaya başlayıpta, henüz işyeri bildirgesini Kurum’a vermemiş olan işverenlerin durumu, SSK Genel Müdürlüğü’nün 13.09.1999 tarihinde yayımlamış olduğu 16-195 Ek Sayılı Genelge ile açıklığa kavuşturulmuştur.
A- 08.09.1999 TARİHİNDEN ÖNCE SİGORTALI ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAYANLAR
8.09.1999 tarihinden önce sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler tarafından, değişiklik öncesi hükümlere göre bir aylık süre içinde verilmesi gereken işyeri bildirgeleri yine eskiden olduğu gibi bir aylık yasal
süre esas alınmak suretiyle verilecektir.
Örneğin 7 Eylül 1999 tarihinden itibaren sigortalı çalıştırmaya başlayan bir işverenin işyeri bildirgesini,
7 Ekim 1999 günü mesai saati sonuna kadar Kurum’a vermiş olması halinde bu işverene idari para cezası
uygulanmayacaktır.
B- 08.09.1999 TARİHİNDEN SONRA SİGORTALI ÇALIŞTIRACAKLAR
Yeni düzenleme, Kanun’un yayımı tarihinden itibaren hüküm ifade ettiğinden, yeni uygulama 08.09.1999
tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
Buna göre, 08.09.1999 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin, işyeri bildirgelerini
sigortalı çalıştırmaya başlamadan önce vermeleri gerekmektedir. İşyeri bildirgesinin sigortalı çalıştırılmaya
başlanılan tarihte veya daha sonraki günlerde verilmesi halinde, sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten bir
gün önceki tarihte geçerli olan asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
Söz konusu Genelge de 8 Eylül 1999 günü sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin işyeri bildirgesini
aynı gün Kurum’a vermeleri gerektiği, bildirgenin aynı gün Kurum’a verilmemesi durumunda idari para cezası tahakkuk ettirileceği belirtilmektedir.
Oysa Resmi Gazete’nin her yerde satılmaması ve basıldığı Ankara’da bile, abonelerin eline aynı gün zor
ulaştığı gerçeği karşısında, işverenleri Kanun’un yayımlandığı tarihte sorumlu tutmak doğru bir yaklaşım
olmamıştır. İşverenlerin bu değişikliklerden haberdar olabilmesi zaman almaktadır. Bize göre, değişikliğin
yürürlük tarihinin en azından Kanun’un yayımını izleyen aybaşı olarak belirlenmesi daha doğru olurdu.
C- POSTA İLE YAPILACAK BİLDİRİMLER
Sigortalı çalıştırılmaya başlanılacak tarihten önce taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS yolu ile postaya
verilen, ancak Kurum kayıtlarına sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten sonra intikal eden işyeri bildirge-

lerinin postaya veriliş tarihi, Kurum’a veriliş tarihi olarak kabul edilecek, dolayısıyla bu belgeler için idari
para cezası uygulanmayacaktır.
İşyeri bildirgesinin adi posta yoluyla gönderilmesi halinde ise bildirgenin Kurum kayıtlarına intikal ettiği
tarih esas alınacak ve idari para cezası uygulanıp uygulanmayacağı bu tarihe göre belirlenecektir. Sigortalı
çalıştırılmaya başlanılan tarih, bildirgenin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten sonra ise idari para cezası
uygulanmayacaktır.
III- İŞE ALINACAK KİŞİLERİN BİLDİRİLMESİ
Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 9. maddesinde yapılan değişiklikten önce işverenler, çalıştırmaya başladıkları sigortalıları, çalıştırmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde Kurum’a bildiriyorlardı.
Ancak yapılan denetimlerde, fiilen çalıştıkları halde sigortasız oldukları tespit edilen işçiler için bazı işverenler, yasal süre boşluğundan yararlanarak, sigortalı olmadığı tespit edilen çalışanın işe yeni başladığını,
bir aylık bildirim süresinin henüz dolmadığını ileri sürebiliyorlardı. Böylece sigortasız çalıştırıldığı halde
Kurum’a bildirimi yapılmayan sigortalılar için uygulanması gereken idari para cezasından kurtulabiliyorlardı.
Yapılan değişiklik ile işverenlerin, çalıştıracağı işçileri işe başlatmadan önce bildirmeleri zorunluluğu getirilerek, sigortasız işçi çalıştırılmasının, buna bağlı olarakta prim kayıp ve kaçağının önlenmesi amaçlanmıştır.
Söz konusu değişikliğe göre, öteden beri işçi çalıştıran işverenler, çalıştırmaya başlayacakları işçileri işe
başlatmadan önce kuruma bildireceklerdir.
Örneğin, 25.11.1999 tarihinde işe başlatılacak kimsenin, en geç 24.11.1999 günü mesai bitimine kadar
Kurum’a bildirilmesi gerekmektedir.
Yeni düzenlemeye göre, çalıştırılacak kimselerin işe başlatılmadan önce Kurum’a bildirilmesi esas olmakla birlikte, üç ayrı istisna söz konusudur. Bunlardan biri Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 9. maddesine daha önce 4410 sayılı Kanunla eklenen fıkra gereği, Dışişleri Bakanlığı’nın sigortalı olarak yurtdışı göreve
atadağı personelin bildirimine ilişkin istina, diğer ikisi ise 4447 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin istisnalarıdır.
Sözkonusu istisnai bildirim süreleri;
- İnşaat işyerlerinde işe başlatılacak kimseler için, işe başlatıldığı gün,
- İlk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde (ilk defa sigortalı çalıştırılacak işyerlerinde) işe alınan işçiler için, işe başlama tarihinden itibaren en geç bir ay,
- Dışişleri Bakanlığı’nın sigortalı olarak yurtdışında istihdam edeceği personel için, işe başladığı tarihten
itibaren üç ay,
Olarak belirlenmiştir.
Yukarıda belirtilen istisnai süreler içinde verilen işe giriş bildirgeleri süresi içinde Kurum’a verilmiş sayılacaktır.
IV- YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA KOŞULLARI
4447 Sayılı Kanun’un 08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren 6. maddesi ile, 506 Sayılı Kanun’un yaşlılık
aylığından yararlanma koşullarını düzenleyen 60. maddesinde yapılan değişiklikle emeklilik koşulları ağırlaştırılmıştır.
Yapılan değişikliğe göre, 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar;
- Kadın ise 58 yaşını doldurmuş olmak ve en az 7000 gün,
- Erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmak ve en az 7000 gün,
- Kısmi yaşlılık aylığında ise; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmak, 25 yıldan beri sigortalı
bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabileceklerdir.

Ayrıca, yine 08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren ve 506 Sayılı Kanun’a eklenen geçici 81. maddeyle de,
08.09.1999 tarihinden önce emeklilik hakkını kazananlarla, sigortalılık süresi 18 (dahil) yıldan daha fazla
olan kadın ve sigortalılık süresi 23 (dahil) yıldan daha fazla olan erkek sigortalıların değişiklikten önceki
hükümlere göre yaşlılık aylığına hak kazanmalarına ilişkin kazanılmış hakları korunurken diğer sigortalıların
yapılan değişiklikten hemen etkilenmelerini önlemek amacıyla on yıllık geçiş süreci öngörülmüştür.
Buna göre, Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce eski hükümlere göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak
kazananlar ile sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık ve 5000 gün prim
ödemiş olmak koşuluyla 38 yaşında, sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkekler 25 yıllık sigortalılık
ve 5000 gün prim ödemiş olmak koşuluyla 43 yaşında emekli olabileceklerdir.
Emekliliğine 3-5 yıl kalan sigortalıların emeklilik yaşları kadınlarda 3-7 yıl, erkeklerde 2-5 yıl arasında
kademeli olarak artmakla birlikte prim ödeme gün sayıları artırılmamıştır. Başka bir anlatımla emekliliğine 3
ila 5 yıl kalan sigortalılar için aranacak prim ödeme gün sayısı 5000 gün olarak kabul edilmiştir.
Mevcut sigortalıların Geçici 81. maddeye göre yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için yaş ve prim
ödeme günleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

HALEN ÇALIŞAN SİGORTALILAR NE ZAMAN VE NASIL EMEKLİ OLACAK?
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V- SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ORANI ARTIRILDI
Bilindiği üzere herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olduktan sonra çalışmaya başlayanlar,
sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle emekli aylıkları kesilmeksizin çalışabiliyorlar.

Sosyal Sigortalar Kanunu’nda 4447 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklikten önce; bayan sigortalılar 38, erkek sigortalılarda 43 yaşında emekli olabiliyorlardı. Ancak henüz çalışabilecek durumdayken emekli olan bu
kişiler, emekli aylıklarınında yetersiz olması nedeniyle tekrar çalışmaya başlıyorlar.
Emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlayan bu kişiler, düşük ücretlede çalışabildiklerinden, genç
işçilere veya kalifiye eleman oldukları halde işsiz kalan işçilere tercih ediliyorlar. Bu durum ise hem emek
maliyetinin rekabet unsuru olarak kullanılmasını körüklemekte, hem de işsizliğin artmasına neden olmaktadır. Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumu emekli olmamış sigortalılardan en az yüzde 33,5 oranında prim tahsil
edebilecekken, emekli olduktan sonra çalışanlara hem emekli aylığı ödemekte, hem de yüzde 33,5 yerine
yüzde 24 prim tahsil etmekteydi.
Kurumun gelir kaybına neden olan bu olumsuzluğu gidermek amacıyla, sosyal güvenlik destek primi
oranı 1 Ekim 1999 tarihinden itibaren yüzde 24’ten, yüzde 30’a çıkarılmıştır.
Buna göre, Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayıp da aylıkları kesilmeksizin sosyal güvenlik desek primine tabi tutulmayı tercih edenlerle, TC Emekli Sandığı veya Bağ-Kur’dan malullük veya emekli aylığı almakta iken sigortalı bir işte çalışmaya başlayanlar için
1 Ekim 1999 tarihinden itibaren yüzde 30 oranında sosyal güvenlik destek primi ödenecektir.
Prime esas kazançlar üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik destek priminin, 1/4’ü yani yüzde 7,5’i sigortalı hissesi, 3/4ü’ yani yüzde 22,5’i işveren hissesi olacaktır.
Yapılan değişikliğe göre örneğin, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak özel sektörde çalışan bir sigortalı için, prime esas kazancın alt sınırı olan 113 milyon 700 bin lira üzerinden ödenecek prim tutarı 34
milyon 110 bin lira olmaktadır. Bu tutar daha önce 27 milyon 288 bin liraydı.
Bu tutarın 1/4’ü olan 8 milyon 527 bin 500 lirası sigortalı, 3/4’ü olan 25 milyon 582 bin 500 lirası ise işveren hissesi olarak Kurum’a yatırılacaktır.
VI- AVUKAT VE NOTERLERDE DESTEK PRİMİ KAPSAMINA ALINDI
Sosyal Sigortalar Kanunu’nda yapılan diğer bir değişiklikte yaşlılık aylığı almakla birlikte çalışmalarını
sürdüren serbest avukat ve noterler ile ilgili.
506 Sayılı Kanun’un 63. maddesine eklenen hükme göre, yaşlılık aylığı almakta iken çalışmalarını sürdüren serbest avukat ve noterler, 1 Ekim 1999 tarihinden itibaren sosyal güvenlik destek primi uygulaması
kapsamına alındılar.
Söz konusu hükme göre, yaşlılık aylığı almakta iken serbest avukat veya noter olarak çalışmalarını sürdürenlerden, 1 Ekim 1999 tarihinden sonraki çalışmaları için, sosyal yardım zammı dahil, almakta oldukları
aylıklarından yüzde 15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılacaktır.
Buna göre, yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin belgelerle birlikte, ilgili Baro ya da Noter Odası’ndan
kaydının silindiğine veya ilgili vergi dairesinden tahsis talep tarihinden önce serbest avukat veya noter olarak faaliyetlerini ve vergi mükellefiyetini sona erdirdiğine dair onaylı bir belge ibraz edemeyen avukat ve
noterlere bağlanacak aylık ve sosyal yardım zammı toplamından;
- 01.10.1999 ve bu tarihten önce aylığı bağlanmış olan avukat ve noterler için, bu tarihten,
- 01.10.1999 tarihinden sonra aylığı başlayacak olan avukat ve noterler için de, aylığın başladığı tarihten,
itibaren % 15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.
VII- SİGORTALILARIN KENDİLERİNİ KURUM’A BİLDİRMELERİ
4447 Sayılı Kanun’un 16. maddesiyle Sosyal Sigortalar Kanunu’na eklenen Ek 40. Madde hükmüne göre, sigortalı olarak çalışmaya başlayanlara, çalışmaya başladıklarını, işe başlama tarihinden itibaren 30 gün
içinde Kurum’a bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Ancak bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen sigortalılar
için herhangi bir yaptırım öngörülmemiştir.
Sözkonusu uygulama 08.09.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Uygulamanın usul
ve esasları Yönetmelik ile belirlenecektir.

Ancak, söz konusu yönetmelik yayımlanıncaya kadar uygulama birliğini sağlamak amacıyla, SSK Genel
Müdürlüğü yayımlamış olduğu 10.09.1999 tarih ve 12-99 Ek Sayılı Genelge de, Genelge eki “Sigortalı Bildirim Belgesi” ile sözkonusu bildirimin yerine getirileceğini açıklamıştır.
Ayrıca sigortalıların kimlik bilgileri, sicil numarası, açık adresi ve imzası ile işverenin ünvanı ve adresi
kayıtlı dilekçelerle yapılan bildirimler de kabul edilecektir.
VIII- TEFTİŞ KONTROL VE DENETİM
Sosyal Güvenlik kuruluşlarının, özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu’nun temel sorunlarından biri de kayıt
dışı çalışmalardır. Kayıt dışı çalışmayla bir yandan kişiler ve aile bireyleri sosyal güvenlik sisteminin dışında kalarak, sosyal güvenlik haklarından mahrum kalmakta, diğer yandan Kurum’un prim kayıpları büyümektedir.
SSK’nın kaçak işçiliğin denetimi de dahil olmak üzere tüm denetim ve inceleme işlemleri yetersiz sayıda
sigorta müfettişleri tarafından yapılmaktadır.
Kurumun işyeri teftiş, kontrol ve denetim hizmetlerine işlerlik kazandırmak, prim kayıplarını asgari düzeye indirmek ve sigortasız çalışanları ve aile bireylerini sosyal güvenlik kapsamına almak amacıyla Sosyal
Sigortalar Kanunu’nun 130. maddesi yeniden düzenlenmiştir.
Yapılan düzenleme ile sigorta müfettişlerinin 506 Sayılı Kanun’un uygulamasına ilişkin olarak teftiş,
kontrol ve denetleme yetkileri saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu Kararı ile belli süreler için görevlendirilecek memurların sigorta işlemleri ile ilgili olarak işyerlerinde yoklama ve tespit yapmalarına olanak sağlanmıştır. Görevlendirilecek memurların nitelikleri ile çalışma esasları çıkarılacak bir yönetmelik ile düzenlenecektir.
Ayrıca, Kurum’un denetim elemanı sayısının yetersiz olması nedeniyle sigortasız işçi çalıştırılması ve
prim kayıplarının önlenmesi amacıyla genel ve katma bütçeli kuruluşların denetim birimlerine kendi mevzuatları gereğince işyerinde yapacakları her türlü denetim ve incelemeler sırasında çalıştırılanların sigortalı
olup olmadığını da tespit ederek, sigortasız çalışanları Kurum’a bildirme zorunluluğu getirilmiştir. Uygulamanın usul ve esasları ise çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenecektir.
Böylecek kaçak işçiliğin ve bundan doğan prim kaybının önlenmesi için binlerce kişiden oluşan bir denetim ordusu oluşturulmuştur.
Sigorta müfettişleri ve Kurum yönetim kurulu tarafından işyerlerinde yoklama ve tespit yapmakla görevlendirilen kurum memurları ile genel ve katma bütçeli kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının
işyerlerinde yapacakları tespitlere ilişkin tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerli olacak ve sigorta müdürlüklerince doğrudan işleme konularak, gerekli işlemler yapılacaktır.
Kaçak işçilikle mücadelede, kamu kurum ve kuruluşların denetim elemanlarından yararlanılmasına yönelik düzenlemenin kayıt dışı istihdamın önlenmesi ile buna bağlı olarak sigortasız çalışanların sosyal güvenlik
kapsamına alınmasında ve prim kayıplarının önlenmesinde fayda sağlayacağı kuşkusuzdur.
Özellikle Maliye Bakanlığı bünyesindeki yaklaşık 3 bin kişiyi bulan denetim kadrolarından bu konuda
etkin şekilde yararlanılabilecektir.
IX- SONUÇ
8 Eylül 1999 tarih ve 23810 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4447 Sayılı Kanunla, 506 Sayılı Sosyal
Sigortalar Kanunu’nda yapılan ve bugün itibariyle uygulaması başlayan değişiklikler makalemizde açıklanmaya çalışılmıştır.
Ancak uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek olan hususlarla ilgili olarak, çıkarılması gereken yönetmeliklerin bir an önce hazırlanarak yayımlanması, uygulamada çıkacak sorunları asgariye indirecektir.

