HAKSIZ REKABET MESLEK YAŞANTIMIZIN BİRİNCİ VE ÇÖZÜMLENMESİ
GEREKEN EN TEMEL SORUNUMUZDUR
Yahya Arıkan
İSMMMO Başkanı
Meslek yaşantımızın birincil sorununun haksız rekabet olduğu tüm meslektaşlar tarafından
onaylanmaktadır.
Mali Çözümün 52.sayısında; bu konunun çözümüne yönelik bir meslek kararının
hazırlanmakta olduğunu ,taslak meslek kararında neler olduğunu belirtmiştim.
Taslak meslek kararı; bildiğiniz gibi Türmob`un 11.Olağan Seçimli Genel Kurulun da 7
Odadan oluşan bir komisyonun yapacağı çalışmayı Türmob Yönetim Kurulunca
sonuçlandırması kaydı ile karar altına alınmıştır.Odamızın da içinde bulunduğu komisyon; 22
Kasımda Ankara da toplanarak taslak meslek kararının üyelerimizin de görüşü alınarak üç ay
içinde sonuçlandırılması planlanmıştır.
11 .yıllık mesleki örgütlülüğümüzde haksız rekabetin birincil sorun olmasının üç temel nedeni
vardır:
1.Yasa,yönetmelik ve meslek kararlarına sahip çıkılmaması.
2.İki ayrı ücret tarifesinin olması.
3.Dayanışma olmaması.
YASA,YÖNETMELİK VE MESLEK KARARLARINA SAHİP ÇIKILMAMASI
Aşağıdaki kural ve ilkelere sahip çıktık mı ?
MESLEK MENSUPLARININ
KURALLAR

UYMASI

VE

SAHİP

ÇIKMASI

GEREKEN

 MESLEK UNVANI İLE YETERLİLİK İLKESİ
Mesleki unvanları alarak, Kanunun belirttiği mesleki yeterliliği kanıtlamış olan meslek
mensupları meslek unvanlarının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket etmek
zorundadırlar.
Sahip olunan unvanların dışında başka unvanların kullanılmaması gerekmektedir.
 DÜRÜSTLÜK, GÜVENİLİRLİK VE TARAFSIZLIK
Dürüstlük, güvenirlilik ve tarafsız olma şartı mesleğin temelini oluşturur.
Meslek mensuplarının, mesleki konulardaki çalışmalarında başarıya ulaşmaları dürüstlük,
güvenilirlik ve tarafsız olmaları ile mümkündür.
Meslek mensupları çalışmaları sırasında çıkar çatışmalarından uzak kalırlar ve görevlerini
sürdürürken gereken mesleki özen ve titizliği gösterirler.
 SIR SAKLAMA
Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar mesleki faaliyetleri dolayısıyla
öğrendikleri bilgi ve sırları mesleki faaliyetlerine son verseler bile ifşa edemezler, çeşitli
kanunlarla muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden faydalanamazlar; ancak adli yargıya göre
suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması mecburidir.
Adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma birinci fıkra hükmünün dışındadır.

Tanıklık sırrın ifşası sayılmaz.
 SORUMLULUK
a) Sosyal Sorumluluk:
Meslek mensupları; mesleği ifa ederken toplum ve Devlete karşı sorumluluk taşırlar.
b) İşletme Sahip ve Yöneticilerine Karşı Sorumluluk:
Meslek mensupları, işletme sahip ve yöneticilerine, isabetli karar alabilmeleri için doğru ve
güvenilir bilgiler sağlarlar.
c) Meslektaşlara Karşı Sorumluluk:
Meslek mensupları, ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve mesleki eğitimde birbirlerine her
türlü bilgiyi vermek ve aktarmak sorumluluğunu taşırlar. Mesleğin gelişmesi ve sağlam
temellere oturtulması için aralarında gerekli dayanışmayı kurarlar.
Meslek mensupları hakkında ilgili kuruluşlara asılsız ihbar veya şikayette bulunulmaması
gerekmektedir.
d) Odaya Karşı Sorumluluk
Meslek mensupları yıllık maktu ve nisbi aidatlarını süresi içerisinde Odaya ödemeleri
gerekmektedir.
Meslek mensupları süresi içerisinde adres değişikliklerini Odaya bildirmeleri gerekmektedir.
e) Yasa ve Yönetmeliklere Karşı Sorumluluk
Meslek mensupları 3568 sayılı Meslek Yasasına,ilgili Yönetmeliklerine ve Meslek
Kararlarına uymaları gerekmektedir.
 HUKUKİ SORUMLULUK
Meslek mensupları verdikleri hizmet sırasında Vergi Usul Kanunu’nda yer alan iştirak, teşvik
ve yardım hükümlerine uyan fiilleri sebebiyle sorumludurlar. Kanun ve yönetmeliklerde
belirtilen ceza hükümleri ayrıca uygulanır.
Meslek mensupları beyanname imzalarken,denetim yaparken:ilgili yasal düzenlemelere,ilan
olunmuş norm ve standartlara uygun olarak hizmet vermeye özen gösterirler.
Meslek mensupları tarafından,iş sahiplerinin sahte veya içeriği itibariyle yanıltıcı belge
düzenlediği resmi kurum ve kuruluşlarca saptanması, Odalar ve Birlik tarafından ilanından
sonra bunların defterlerinin tutulmaması ve işlerinin görülmemesi gerekmektedir.
 BAĞIMSIZLIK
Meslek Mensupları, çalışmalarını kendi sorumlulukları altında tam bir bağımsızlıkla
yürütürler. Bağımsızlık mesleğin temeli ve vazgeçilmez bir unsurudur.
Meslek mensupları bağımsızlıklarına gölge düşürecek ilişkilerden ve davranışlardan
kaçınmalıdırlar.
 BÜRO EDİNME ZORUNLULUĞU
Her meslek mensubu mesleki faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu Oda bilgisinde iş yeri
açmak zorundadır.
Ortaklık bürosu veya şirket kurulması halinde de işyeri açılması mecburidir.
Şube açılabilir.Ancak; mesleğin gereği gibi yürütülmesini sağlayacak şekilde şubenin bağlı
olduğu Odanın çalışanlar kütüğüne kayıtlı sorumlu ortak görevlendirmeden ve bu ortak
sayısından fazla şube açılamaz.
Odaların çalışanlar listesine kayıtlı olmadan unvan kullanarak mesleki faaliyette bulunulamaz.
Çalışanlar kütüğüne kayıtlı olmadan birden fazla beyanname imzalanamaz.
Meslek mensupları sahip oldukları mesleki ruhsatlarını hiçbir koşulda kiraya veremez.
Yeminli Mali Müşavirler muhasebe bürosu açamaz ve muhasebe bürosuna ortak olamazlar.

Mesleki faaliyette bulunmayan meslek mensupları ikametgahlarının bulunduğu bölgenin
odasına kaydolurlar.
İşyerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık
büroları ve şirketler on beş gün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları odalara bildirmek
zorundadırlar.
 HAKSIZ REKABET
Meslek mensupları, mesleki dayanışma sorumluluğunun bilincinde olarak haksız rekabete
neden olacak durum ve davranışlardan kaçınırlar.
Meslek mensupları, başka bir meslek mensubu ile mesleki sözleşmesi devam eden gerçek ve
tüzel kişilere mesleki hizmet vermeye girişemezler.
Aynı şekilde ücret ve eleman temini gibi konularda meslek mensupları birbirlerine zarar
verecek davranışlarda bulunamazlar.
 TABELA ASMA ZORUNLULUĞU
Her meslek mensubu; işyerinin bulunduğu binanın herkesin kolaylıkla görebileceği biçimde
bir yerine, sadece adı ve soyadı ile meslek unvanını taşıyan bir tabela asmak zorundadır.
Birden çok meslek mensubu çalışmalarını ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştirdikleri
takdirde; tabelaya ayrıca ortaklık bürosu veya şirket unvanı yazılır. Ayrıca ortaklar ad ve
soyadları ile unvanlarını da tabelaya yazabilirler.
 BİLDİRİM MECBURİYETİ
Meslek mensupları hizmet verdikleri müşterilerini kayıtlı oldukları odalara 6 ayda bir
ilişikteki form ile bildirmek zorundadırlar.
Serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler teşebbüs veya işletme
sahiplerinin defterlerini kendi bürolarında tutarlar.
Serbest muhasebeci mali müşavirler Kanunun 2’nci maddesinin a ve b fıkralarında belirtilen
işleri bürolarında yapabilecekleri gibi teşebbüs veya işletme sahiplerinin işyerlerinde de
yapabilirler.
Serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler tuttukları defterleri ve bunlarla
ilgili belgeleri itinalı şekilde muhafaza altına almak zorundadırlar.
 TİCARİ FAALİYETTE BULUNAMAMA
Meslek mensupları, Türk Ticaret Kanununa göre (Ticari) veya (esnaf) sayılmalarını
gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar. Meslek mensupları kendi mesleki faaliyetleri dışında
serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar. Ticari mümessillik, ticari vekillik ve acentelik
yapamazlar. Adi ve kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak
olamazlar. Limited ve anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerinde
bulunamazlar.
 HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAMAMA
Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler gerçek
ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar.
 REKLAM YASAĞI
Meslek mensupları; iş elde etmek için, açık ve kapalı dolaylı veya dolaysız yöntemlerle
reklamlarını yapamazlar ve yaptıramazlar.
Meslek mensuplarının; tabelalarına, kartvizit, rapor ve bunlara benzer diğer yazışma
kağıtlarına; meslek unvanlarını, iletişim araçlarının numaralarını, açık adreslerini yazmaları
reklam sayılmaz. Bunlardan başka hususların yazılması reklam sayılır ve yasaktır.

Meslek mensupları, unvanlarını kullanarak mesleki konularda ve bilimsel nitelikte, gazete ve
dergilerde devamlılık arz etmemek üzere yazı yazabilirler. Yayıncılık yapamazlar.
Sadece iş tekliflerinde kullanılmak ve yazılı, sözlü ve görüntülü yayın araçları ile
yayınlanmamak üzere kendilerinin, ortaklık veya şirket kuruluşlarında görev yapan diğer
meslek mensuplarının öz geçmişlerini kapsayan tanıtıcı broşür bastırabilirler. Bu broşürlerde
evvelce veya halen iş yaptıkları müşteriler açıklanamaz.
Kendileri veya mesleki ortaklık veyahut şirketleri adına işin gerektirdiği ciddiyet ve boyutta
eleman arama ilanı verebilirler.
İş ilişkisinde bulunduğu firmalar adına bu ilanları veremezler.


MESLEK MENSUBUNUN MÜŞTERİ ADINA PARA ALIP, 3. KİŞİLERE
ÖDEME YAPAMAMASI (Mecburi Meslek Kararı 1)
1- Meslek mensupları müşteri adına üçüncü kişilere (Vergi Dairesi, SSK, BağKur ve benzeri kurumlara) ödeme yapmak üzere her ne isim altında olursa
olsun, Mali Değerler (para, Çek, Senet, Menkul Değerler ve benzerlerini)
alamazlar.
2- Emanet para makbuzu veya benzeri belge kullanamazlar.



MESLEK MENSUPLARININ KAŞE KULLANMA ZORUNLULUĞU (
Mecburi Meslek Kararı 3)
Çalışanlar kütüğüne kayıtlı meslek mensupları imzalamak durumunda bulundukları resmi
ve mesleki belgelerde Türmob tarafından darphanade yaptırılan kaşeleri kullanmak
zorundadırlar.
 İŞ KABULÜ
Meslek mensupları getirilen iş teklifini gerekçe göstermeden reddedebilirler, ret kararı iş
sahibine gecikmeden bildirilir.
İki meslek mensubu tarafından reddedilen iş sahibi ilgili odaya müracaat eder. Oda kendisine
meslek mensubu belirler.
Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan müşterilere bilerek iş önerilemez ve diğer
meslek mensubu hakkında olumsuz yorumlarda bulunulmaz.
 SÖZLEŞME YAPILMASI
Taraflar, mesleki konularda yapılacak işler için sözleşme yapabilirler.
Aşağıdaki çalışma konularında sözleşme yapılması zorunludur.
a) Defter tutmak,
b) Süreklilik arz eden müşavirlik hizmetinde,
c) İnceleme, tahlil ve denetim yapmak ve bunlarla ilgili, rapor ve benzerlerini
düzenlemek,
d) Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik işlemleri,
 ÜCRETİN BELİRLENMESİ
Meslek mensupları asgari ücretin altında iş kabul edemezler.
Ücret yönetmeliğine aykırı davrandığı için işi geri verilmiş ve Oda ve Birlikçe ismi
olunmuş iş sahiplerinin işleri kabul edilemez.
 SÖZLEŞMENİN FESHİ
Taraflar haklı nedenlerle veya karşılıklı rızaları ile, aralarındaki sözleşmeyi her zaman
feshedebilirler.
Bu takdirde alınmış olan defter ve belgeler sahiplerine geri verilir.

Tarafların tazminat hakları genel hukuk kurallarına tabidir.
 DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI VE İADESİ
Meslek mensupları kendilerine tevdi edilen defter ve belgeleri işlerinin gerektirdiği süre
içinde iyi niyetle muhafaza etmek ve işin bitiminde iade etmek zorundadırlar. Şu kadar ki
defter ve belgelerin geri alınması, sahibine yazı ile bildirmiş olduğu hallerde saklama
mükellefiyeti bildirme tarihinden itibaren bir ay içinde sona erer. İşin bitiminden itibaren bir
ay içinde sahipleri tarafından alınmayan defter ve belgeler bir yazı ile ilgililerin bağlı olduğu
vergi dairesine teslim edilir.
 ÇALIŞANLAR LİSTESİNDEN SİLİNMEYİ GEREKTİREN HALLER
Aşağıdaki hallerde meslek mensubunun adı çalışanlar listesinden silinir.
a) Meslek mensubunun, mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi veya
çalışma bürosunu kapatmış olması,
b) Çalışma bürosunu oda bölgesi dışına nakletmiş bulunması,
c) Kanuna göre meslekten çıkarmayı gerektiren cezalara çarptırılması,
d) Meslek mensubu olmak için Kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş olması,
e) Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının
sonradan tespit edilmiş olması.
 MESLEKLE VE MESLEK ONURU İLE BAĞDAŞMAYAN İŞLER
Meslek mensuplarının aşağıda belirtilen davranışlarda bulunmaları meslekle ve meslek onuru
ile bağdaşmayan hallerden sayılır.
a) Yanında çalıştırdığı kişilere karşı uygunsuz davranışlarda bulunmak,,
b) Aşırı içki ve kumar düşkünlüğü ile tanınmak,
c) Meslektaşlarına, müşterilerine ve kanunlara göre bilgi vermek zorunda olduğu kişi ve
kuruluşlara bilgi vermemek veya kasten yanıltıcı bilgi vermek,
d) Kanunlara göre yapılması yasak olan işlerden herhangi birini yapmak.
 MESLEKLE BAĞDAŞAN İŞLER
Aşağıda belirtilen işler meslekle bağdaşan işlerden olup yapılmasında bir sakınca yoktur.
b) Bilirkişilik, tasfiye memurluğu, hayri ve ilmi kuruluşların yönetim kurulu üyeliği
görevlerinde bulunmak,
c) Limited ve anonim şirketlerde ortak, komandit şirketlerde komanditer ortak olmak
veya murakıplık yapmak,
d) Meslek mensuplarının, üyesi oldukları ve kurumlar vergisinden muaf olan yapı,
kalkınma ve tüketim kooperatifleri ve yardım sandıklarının yönetim ve denetim
kurulları üyelikleri görevlerinde bulunmak,
e) Kadrolu olarak çalışmamak şartıyla öğretim ve eğitim amacı ile ders vermek,
f) Devamlılık arz etmemek kaydı ile gazete ve dergilerde yazı ve makale yazmak,
g) Seminer ve konferanslara katılmak.
MESLEK MENSUBUNUN UYMASI GEREKEN KURALLARLA İLGİLİ
DİSİPLİN CEZALARI


UYARMA CEZASI GEREKTİREN HALLER

a) Müşterilerin işlerine karşı, kayıtsız ve ilgisiz kalınması;
b) Birlikçe yayımlanan, genelge ve yönerge hükümlerine aykırı olarak, meslek disiplinini
bozucu hareketlerde bulunulması,

c) Aday meslek mensubunun, mesleğin vakar ve onuru ile, bağdaşmayan işler yapmasına
neden olunması veya bilerek izin verilmesi veya bu eyleme göz yumulması,
d) Diğer meslek mensubu hakkında, ilgili kuruluşlara asılsız ihbar veya şikayette
bulunulması,
e) Yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması,
f) Müşteri bildirim listelerinin odaya verilmemesi,
g) Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen sosyal sorumluluk hükümlerine uyulmaması,
h) En az iki kez yazı ile istenmesine rağmen, oda aidat borçlarının haklı gerekçe
olmaksızın ödenmemesi,
i) Adres değişikliklerinin, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir,
Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uygun olarak süresinde bildirilmemesi
j) Mesleğin yürütülmesi esnasında; görevi ile ilgisi olmayan konularda; çıkar
çatışmalarına taraf olunması,
k) Yukarıda sayılanlar dışında, mesleğin vakar ve onuruna aykırı davranışlarla, görevin
gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunulması


KINAMA CEZASI GEREKTİREN HALLER

a) Meslek mensuplarınca, sahip olunmayan unvanların kullanılması,
b) Yeminli mali müşavirlerce, kendisinin, eşinin (boşanmış dahi olsa) usul ve füruundan
birinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının veya
bunların ortak veya yönetiminde oldukları firmaların işlerine bakılması veyahut bu
yakınlıktaki akrabalarından olan Serbest Muhasebecilerin ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlerin baktığı işlerin,tasdik edilmesi,
c) Meslek mensuplarınca, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve
Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte
öngörülen yazılı hizmet sözleşmesi yapmadan iş kabul edilmesi.
d) Meslek mensuplarınca, sahte veya içeriği itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği resmi
kurum ve kuruluşlarca saptanan iş sahiplerinin (zorunlu olarak oda tarafından
görevlendirmeler hariç), odalar ve Birlik tarafından ilanından sonra defterlerinin
tutulması ve işlerinin görülmesi.
e) Meslek mensuplarınca, reklam yasağına uyulmaması,
f) Meslek mensuplarınca, asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin altında iş kabul
edilmesi,
g) Ücret Yönetmeliğine aykırı davrandığı için işi geri verilmiş ve oda ve Birlikçe ismi
tespit olunmuş iş sahiplerinin (zorunlu olarak oda tarafından görevlendirmeler hariç)
işlerinin kabul edilmesi.
h) Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan kullanarak, mesleki faaliyette bulunulması,
i) Yeminli Mali Müşavirlerce, kendi defterleri hariç, defter tutulması, muhasebe bürosu
açılması veya muhasebe bürosuna ortak olunması,
j) Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan müşterilere, bilerek iş önerilmesi ve
diğer meslek mensubu hakkında olumsuz yorumlarda bulunulması,
k) Aynı unvan sahibi meslek mensubunun sorumluluğundaki işlerle ilgili, görev ve
sorumluluk almadan, bir başka meslek mensubunun görüş bildirmesi, uygulamaları
hakkında iş sahiplerine karşı olumsuz eleştiriler yapması,
l) Mesleğin gereği gibi yürütülmesini sağlayacak şekilde; şubenin bağlı bulunduğu
odanın çalışanlar kütüğüne kayıtlı sorumlu ortak görevlendirmeden ve bu ortak
sayısından fazla şube açılması,

m) Meslek mensuplarınca, kasıt olmaksızın gerekli özen ve titizlik yeterince
gösterilmeden; yasal düzenlemelere ve ilan olunmuş norm ve standartlara aykırı olarak
beyanname ve bildirimlerin imzalanması, denetlenmesi ve tasdik edilmesi,
n) Oda ve birlik kurulları başkan ve üyelerinin; bu görevleri dolayısıyla kanun ve
yönetmeliklere aykırı davrandıklarının tespit edilmesi,
o) Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce; çalışanlar kütüğüne
kayıt olmadan birden fazla beyanname imzalanması,
p) Bu yönetmelikte yer almayan; 3568 sayılı Kanuna aykırı diğer eylemlerde
bulunulması ve Birlikçe çıkarılmış diğer yönetmelik hükümlerine ve zorunlu meslek
kararlarına uyulmaması.


GEÇİCİ
OLARAK
MESLEKİ
GEREKTİREN HALLER

FAALİYETTEN

ALIKOYMAYI

a) Çalışanlar listesinde kayıtlı bulunan meslek mensuplarınca sahip olunan unvanla
Kanunun 2.nci maddesinde yer alan işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel
kişilere bağlı ve onların işyerlerine bağımlı olarak açık veya gizli hizmet sözleşmesi
ile çalışılması,
b) Meslek mensuplarınca mesleği yapmaları yasaklanmış kişilerle işbirliği yapılması,
c) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması,
d) Meslek mensuplarınca, beyanname ve bildirimlerin imzalanması ve denetim ile ilgili
yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan olunmuş norm ve standartlara kasten
aykırı davranılması veya beyanname imzalama yetkisinin kasten gerçeğe aykırı olarak
kullanılması,
e) Yeminli Mali Müşavirlerce, tasdike ilişkin yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla,
ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykırı davranılması veya tasdik yetkisinin
kasten gerçeğe aykırı olarak kullanılması


MESLEKTEN ÇIKARMAYI GEREKTİREN HALLER

a) Mesleğin yürütülmesi sırasında, meslek dolayısıyla işlenen suçlardan dolayı ağır hapis
cezası ile cezalandırılmış olunması,
b) Meslek mensuplarının kasten vergi ziyaına sebebiyet verdiklerinin mahkeme kararı ile
kesinleşmesi,
c) Meslek ruhsatnamesinin bir başkasına kiraya verilmesi veya herhangi bir şekilde bir
başkasına kullandırılması,
d) Başka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak, beyanname düzenlenmesi
ve imzalanması,


DİSİPLİN CEZALARI İLE YASAKLARA UYMAMA

Meslekten çıkarılanlar, yeminli sıfatı kaldırılanlar ve geçici olarak mesleki faaliyetten
alıkonulanlar; bu yasakların gereklerini derhal yerine getirirler. Bu gerekleri yerine
getirmeyenler hakkında odalar veya Birlik tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusunda bulunulur.
İKİ AYRI ÜCRET TARİFESİNİN YÜRÜRLÜKTE OLMASI
1991 yılında Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen asgari ücret tarifesi Tesk` in tepkisi
sonucunda önemli oranda indirilmişti. Bunun üzerine odalar kendi ücret tarifelerini

hazırlayıp üyelerine göndermeye başladı.2000 yılında işletme esasında defter tutma ücreti
; Maliye Bakanlığının tarifesinde 6.700.000 TL olup, Odamızın tarifesinde ise 25.000.000
TL dır. 2001 yılında ise Maliye Bakanlığı 2000 yılı tarifesini % 10-15 oranında artırmayı
düşünmekte bu da 8.000.000 TL sına tekabül etmektedir,odamız ise 45.000.000 TL
önermektedir.22 Kasımda yapılan Oda Başkanları toplantısında Maliye Bakanlığına ücret
tarifesi önerilmemesi kararlaştırılmıştır.
İşte bu iki tarife nedeniyle; hizmetin kalitesi,teknik donanımızın yenilenmesi ve yaşam
standartımızın seviyesi göz önüne alınmadan birbirimizle acımasızca rekabet
yapmaktayız.
DAYANIŞMA OLMAMASI
Mesleki örgütlülüğümüzün 11. yılının sonunda meslektaşlar arasında dayanışmanın son
derece zayıf olduğunu görüyoruz.
Meslekleri meslek yapan; meslek bilinci ve dayanışmadır. Bu eksikliğimizi bir an evvel
gidermemiz gerekmektedir. Bunun için öteden beri mükellefiyeti devam eden bir müşteri
geldiği zaman gözü kapalı işi kabul etmek yerine gelen müşterinin işlerini yürüten
meslektaşımızı arayarak neden onu bırakmak istediğini öğrenmek zorundayız.
Örneğin;





Bu müşteriyi naylon fatura kullandığı için mi bıraktı?
Odanın ücret tarifesine uymadı mı?
Yapılan işin bedelini ödemiyor muydu?
Muhasebe sistemine önem vermiyor muydu?

Bu ve buna benzer soruların yanıtı mutlaka alınması gerekmektedir.
İşi bırakan meslek mensubunun işleri çok olabilir. Bu nedenle müşterisiyle ilişkisine son
verebilir. Bu son derece doğaldır. Ancak yukarıdaki sorunlardan dolayı işi bırakmışsa sizin
haliniz ne olacak, bunun düşünülmesi gerekmektedir.
Bunu yaptığımız zaman meslek dayanışması gerçekleşmiş olmaz mı?
SONUÇ:
Haksız rekabetin meslek yaşantımızın birincil ve çözümlenmesi gereken en temel sorun
olduğunu bildiğinizi biliyorum.
Haksız rekabetin önlenmesi ile ilgili meslek kararı olmadan; yukarıda altını çizdiğim
hususlara sahip çıkılırsa bu sorununun ortadan kalkacağına inanıyorum.
Gelin hep birlikte yasa ve yönetmeliklere sahip çıkalım, birbirimizle dayanışma içerisinde
olalım, haksız rekabeti yaratanlarla mücadele edelim.

HANGİ BÜTÇE
Nail SANLI
TÜRMOB Genel Sekreteri
İlkesel olarak bütçe, devletin bir yıl içinde kullanacağı ayni ve nakdi bütün kamu kaynaklarını
ve ilerideki yıllarda mali yükümlülükler doğuracak bütün tahahütleri içerir.
Bütçeler ekonomik kalkınma ve büyümede, alt yapının yenilenmesi ve geliştirilmesinde, gelir
dağılımı dengesinin sağlanmasında, sosyal adaletin bütün topluma yaygınlaştırılmasında en
etkili araçlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle bütçe giderlerinin gelişiminin
irdelenmesi, maliye politikalarının belirlenmesinde bu göstergelerin dikkate alınması büyük
önem taşımaktadır. Bu kadar önemli olan bu verilerin sağlıklı ve doğru bilgileride
yansıtmasıda amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli bir işlev taşımaktadır.
Hükümetlerin gelir toplama ve gider yapma yetkilerini yasama organından alması
parlamenter sistemin özünü oluşturmaktadır. Bu ilkenin hayat bulması şeffaflığın
gerçekleştirilmesiyle sağlanır. Meclis, bütçe ile hükümete gelir toplama ve gider yapma
yetkisi verir, bu yetkinin uygun kullanılmasını da bütçe sürecinin bir parçası olan kesin hesap
faaliyeti ile denetler.
Hesap verme ve sürekli denetime açık olması gereken bütçe uygulamalarında, eksiklik ve
yanlışlıklar, sorumsuz harcama ve işlemler çok önemli yanlışlık ve problemleride beraberinde
getirebilmektedir. Mevcut bütçe sistemimizin bu anlamda çok ciddi sorunlar içerdiği artık
saklanamaz bir gerçeklik haline gelmiştir.
Merkezi hükümetin gelir ve giderlerinde önemli bir büyüklüğü de bütçe dışında oluşturulan
kalemler oluşturmakta. Bunlar belirli ölçülerde denetim ve kontrol dışında bulunmaktadır.
Genel ya da katma bütçeli idarelerce gerçekleştirilen, ancak, bütçeye gelir ya da gider olarak
kaydedilmeyen bu kalemler bütçede yer almamaktadırlar.
Bu durum Sayıştay’ın raporunda net bir şekilde ortaya koyulmaktadır. Bu rapora göre; Devlet
borçlarının ödenmesi gereken faizleri yerine ya da hükümetin görev zararı borçlarına karşılık
olarak, alacaklı kuruluşlara tahvil verildiğinde gider kaydı yapılmamaktadır. Bu durumda net
borçlanma hasılatı bütçe açığından fazla olmaktadır. Kayıtdışı bütçe işlemleri, ‘mahsup
borçlanma’, ‘nakit dışı borçlanma’ veya ‘yarı mali işlem’ adı altında karşımıza çıkmaktadır.
Bütçeleştirilmeyen işlemler temel olara kamu açıklarını az gösterme ve sorumluluktan
kaçınma kaygısından kaynaklanmaktadır. Bu harcamaların gerçekleştirildiği dönem ile borç
ve gider kaydı yapılması gereken dönem arasında önemli süre farkı ortaya çıkabilmektedir.
Bu nedenle idareler, önceki dönemlerde yapılmış olan kamu harcamalarını kaydetmeye
yanaşmamaktadır.
Bütçe dışında harcanan bu tutarlarla hangi işlerin finanse edildiğini tam olarak tespit etmek
mümkün değildir. Mevcut sistem içinde bu giderler sadece kamuoyundan ve Meclis’ten
gizlenmekle kalmaz, bizzat uygulayıcılar da gerçek verileri elde etme olanağını yitirirler.
Bu şekilde bütçe açığı olduğundan az gösterilmektedir. Net borçlanma hasılatının sürekli
olarak bütçe açığından fazla olması, bütçe açıklarının eksik gösterildiğini açıkca ortaya
koymaktadır. Örneğin, 1997 yılında bütçe açığı 2,2 katrilyon lira iken net borçlanma hasılatı 3
katrilyon lira olarak gerçekleşti. Bu gerçek açığın 3 katrilyon lira olduğunu ortaya koymakta,
aradaki fark gizli bütçe açığını teşkil etmektedir.
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Yine Sayıştay verilerine göre 1971 yılından 1999 yılına kadar; bütçe açıkları toplamı 109
milyar dolardır. Borçlanma hasılatları toplamı da 225 milyar dolardır. Bu durumda bütçede
gösterilmeden harcanan kaynaklar toplamı ise 116 milyar dolar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
rakama görev zararları gibi kayıtdışı borçlanmalar da dahil değildir.
Görev zararı borçlarıda kayıtlarda gösterilmemektedir. Bu tutarın 1999 sonu itibariyle 13
katrilyon olduğu tahmin edilmektedir. Yani 13 katrilyonluk bir büyüklük Sayıştay Raporlarına
göre hiç bir şekilde kayıtlarda yer almamıştır.
1990’lı yılların Türkiye için bir temel özelliği de gerek toplam kamu kesiminin (DPT
tanımında) gerekse konsolide bütçenin dönem başı ve dönem sonu değerleri açısından önemli
sıçramalar göstermesidir. 1990 yılında toplam kamu kesiminin büyüklüğü GSMH’nın yüzde
28’ine karşılık gelirken bu oran dönem içinde sürekli artış göstererek 1999’da yüzde 38,4’e
çıkmış, 2000 yılında ise yüzde 42,3’e olarak programlanmıştır. Dönem başı ve dönem sonu
rakamlarındaki artış oranı yüzde 51.1 gibi önemli bir artışı ifade etmektedir. Konsolide
bütçenin aynı dönemde gösterdiği gelişme ise daha çarpıcıdır; 1990 yılında GSMH’nın yüzde
16,9 büyüklüğünde olan oran, 1999 yılında yüzde 33,8’e çıkmış, 2000 yılında ise 37,2 olarak
bütçeyle birlikte programlanmıştır. GSMH’ya oran olarak bütçenin gösterdiği artış yüzde
120’ye karşılık gelmektedir. Gerek kamu kesimi hesaplarıyla gerekse bütçeyle ilişkisi
kurulmayan veya sınırlı kurulan alanların varlığı da dikkate alındığında, bu rakamların
yukarıya doğru revize edileceği açıktır. Bu veri ve göstergeler bizleri ister istemez hangi bütçe
sorusu ile karşı karşıya getirmektedir.
Yasama organının hükümete gelecek dönem içinde ekonomiden gerek kamuya kaynak
aktarma gerekse bu kaynakları önceliklendirmiş projeler arasında dağıtma yetkisini verdiği
bütçe metinleri, aynı zamanda yasamanın yürütme üzerindeki siyasal denetimini yaptığı en
önemli araçtır. Vatandaşa karşı sorumlu olan ve ondan yetki alarak seçilen bir meclis, aynı
sorumluluğu belli kurallar dahilinde hükümete devretmektedir. Kurumsal (kavramsal) çerçeve,
siyasi sorumlulukla yönetsel sorumluluk ve hiyerarşik yapının ortaya konulması açısından çok
önemli olmaktadır. Kurumsal çerçevenin ortaya konması, parlamenter bir demokrasiyle
yönetilen bir devlette hizmetin üretilmesi sürecindeki yetki devrini ve kontrol mekanizmasını
göstermesi bakımından ayrıca önem taşımaktadır.
Siyaset rekabet sürecinde doğan yükümlülüklerin gerçekleşmesini bütçe sistemi düzenler. İyi
bir bütçe sistemi, makro ekonomik istikrarı sağlama, kaynak dağıtımında etkinliği ve hizmet
üretiminde verimliliği özendirme ve hesap verme hedeflerini içeren, bunun mekanizmalarını
kuran ve bu hedeflere ulaşan bir bütçe sistemidir. Türkiye’de bütçenin kapsamı oldukça dar
olup, kamu tarafından dağıtılan kaynakların sadece bir bölümünü kaydetmektedir. Ayrıca,
mevcut kapsam içinde dahi bütçenin anılan hedeflere ulaşmada yetersiz kaldığı görülmektedir.
Mevcut bütçe sistemimizin bugünkü işleyiş yapısı, 1980’den sonra yaşanan ekonomik ve
siyasi dönüşümleri kavrayacak bir yeniden yapılandırmaya geçememesinin olumsuz
sonuçlarını işleyişe somut bir şekilde yansıtmaktadır. Bu dönem süresince uygulanan
pragmatik kamu mali politikalarda bütçe sistemini daha karmaşık ve bilgi üretmeyen bir
yapıya dönüştürmüştür. Bu yüzden, bütçe niteliğinde olan veya bütçeden kaynak kullandığı
için bütçeyle ilgisinin kurulması gereken önemli miktardaki bir kamusal harcama büyüklüğü
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bütçe sistemi dışında şekillenmeye başlamış ve kamusal kaynaklar üzerindeki kontrol etkinliği
bütçenin dışına çıkmıştır.
Bütçe Dışı Dolaysız Harcamalar
1. Fonlar
1.1 Kısmi Bütçelenen Fonlar
1.2 Bütçe Dışı Fonlar
1.3 Özel Hesaplar
2. Döner Sermayeler
3. Mahalli İdareler
4. Bağımsız Bütçeli Kamu Kuruluşları
5. Vakıflar ve Dernekler
6. Yardım Sandıkları
Bütçe Dışı Dolaylı Harcamalar
1. Devlet Mal ve Taşınmazları
2. Yarı Mali İşlemler
2.1 KİT’lerden Doğan Görev Zararları
2.2 Merkez Bankasına Kur Farklarına Karşılık Verilen Tahviller
2.3 Tahkimlerden Kaynaklanan Tahviller
3. Koşullu Yükümlülükler
3.1 Garantili Dış Borçlar
3.2 Devirli Krediler
3.3 İç Kefaletler
3.4 Mevduat Sigortası
3.5 Yap İşlet/Yap İşlet Devret Projeleri
3.6 Yatırım Stoku
3.7 Diğer Koşullu Yükümlülükler
4. Vergi Harcamaları
5. Çeşitli Kanunlarla Getirilen Vergi ve Benzeri Düzenlemeler (Bütçeyle İlişkisi Kurulmayan
ve Doğrudan Kuruma Aktarılan Gelirler)
6. Dış Proje Kredisi Uygulamaları
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Bütçe, kapsadığı faaliyetler hakkında şu bilgileri içermemektedir:
1) Kamu faaliyetlerinin toplumsal refah üzerindeki etkisi
2) Kamu faaliyetlerinin ölçülebilir çıktıları
3) Faaliyetlerde kullanılan ayni kaynakları
Bu bilgilerin kapsanmaması şu anlama gelir:
1) Faaliyetlerin etkisinin bilinmemesi, etkinliğin hedeflenmediğini göstermektedir.
2) Faaliyet sonuçlarının ölçülebilir çıktılarla ifade edilmemesi, hizmette verimliliğin
hedeflenmediğini göstermektedir.
3) Ayni kaynakların maliyetinin bilinmemesi, bu kaynakların yönetilmediğini
gösterir.
Dolayısıyla, mevcut sistem bütçenin kapsadığı faaliyetlerde bile performans yönetimine
yönelik hiç bir işlevi yerine getirmemektedir. Bu durum politikaları hayata geçiren kamu
kuruluşlarının yöneticilerine göre büyük bir enformasyon avantajı sağlamaktadır. Bu ise,
kuruluşlara ve onların yöneticilerine geniş rant olanakları sağlamakta, yönetsel sorumluluğu
büyük ölçüde zedelemektedir. Türkiye’de bütçe sürecinde sadece nakdi bilgiler kullanılır. Bu
bilgilerle de bütçe sadece kısa vadeli makroekonomik istikrar tedbirleri almaya yarayabilir.
Bütçenin kapsamının dar olması bu işlevinde yerine getirilmesini kısıtlar.
Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel İhtisas
Komisyonu Raporuna göre Plan-Program-Bütçe Sisteminin Etkin Bir Şekilde Uygulamaya
Konulamamasının Nedenleri şöyle sıralanmaktadır;
Program bütçe sisteminin uygulamaya öngörülen düzeyde geçirilememesinin ve tekrar fiili
olarak klasik bütçe sistemine geçilmesinin nedenleri şu şekilde sıralanabilir;
1-Program bütçe sistemiyle ilgili olarak gerek teoride gerekse de sistemin uygulanması
sırasında ortaya çıkan (özellikle amaçlar, kullanılan araçlar ve sistemin işleyişi ile ilgili olması
gereken esaslar gibi) bir çok yaklaşım vardır. Sistemin uygulanma ve geliştirilme döneminde
bu anlamda bir tutarlı ve dinamik yapının kurulamamış olması en tepedeki problem olmuştur.
Aslında, genel anlamda kamusal mal ve hizmet üretiminin bütçe formasyonu içinde çeşitli
araçlar kullanılarak ölçülmeye ve belli bir disiplin altına alınmaya çalışılması, teoride bile çok
çeşitli tartışma konuları yaratmakta ise de en azında bu konuda orta vadede belli esasları olan
ve işleyen bir yaklaşıma sahip olunması gerekmekteydi.
2-Program bütçe sisteminde hizmet programlarının belirlenmesi ve bu hizmet programlarının
alt-program, faaliyet ve proje olarak sınıflandırılması süreci işleyişin ana noktası olup bu
modeli klasik bütçeden ayıran en önemli yapısal farklılıktır. Hizmet programlarını gereğince
tespit edebilen, kurumsallaşmayı bu boyut üzerinde inşaa eden ve bunların uygulanmasında
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fayda-maliyet ilişkilerini alternatifleriyle projelendirip ölçebilen bir bütçe yapısı kendisinden
beklenenleri bu anlamda yerine getirebilecektir.
3-Bir sistem analizi hüviyetini taşıyan program bütçe sistemi en azından orta vadeli bir plana
ve/veya programa ihtiyaç duymaktadır. Yine bu konu 1973 yılı program bütçe hazırlama
rehberinde şu şekilde ifade edilmiştir;
“Önceliklerin saptanması, yapılacak hizmetlerin bünyesine, politika hedefleri ile bağlantısına,
faaliyetlerin planlamasına ve maliyetlerine doğrudan doğruya bağlıdır. Bu husus 5 yıllık
kalkınma planlarının yıllık programları ile bütçe arasında uygun ve doğru bir bağlantı
kurulmasını gerektirir.”
Siyasi iradenin bir tasarrufu olan plan ve programlar devlet geleneğinde bütçe ile pratiğe
geçmektedir. Bizde de planlı bir ekonomik ve sosyal yapıya geçildiğinde bu eşgüdüm özellikle
teknik anlamda aranmış ve program bütçeye daha fazla ihtiyaç duyulmuştu. Ancak
uygulamada program bütçenin hazırlanması ile plan ve program arasında sürekli bir ilişkiyi
ve geçişi sağlayacak yapı kurulamamıştır. Bu konuda kurumsal yapı farklılığı gibi
nedenlerden çok bütçe hazırlanmasındaki geleneksel yapıdan gerek siyasi gerekse de
bürokratik alışkanlıklar sonucu kopulamaması neden olmuştur. Özellikle strateji belirlemede
bu ilişki kopukluğu bütçenin hazırlanmasında daha belirgin hale gelmiştir.
4-Hükümet faaliyetlerinin tümünü kapsayan fonksiyonel bir sınıflandırma tabanına daha
sonraki yıllarda varılması hedeflenmişti. Bugün bütçe yapımız bu yönüyle ele alındığında ufak
tefek bazı düzenlemeler dışında fonksiyonel sınıflandırmaya yönelik olarak pek bir şey
yapılmadığı görülmektedir. Özellikle yıllar arasında gerek bütçenin tümü üzerinde gerekse
kuruluşlar bazında sağlıklı bir bilgi akışının sağlanabilmesi için fonksiyonel sınıflandırma
gerekliyken.
Fakat hizmet programlarının belirlenmesi, bunların alt programlarının oluşması ve nihayetinde
faaliyetlendirilip projelendirilmesi aşamaları kendi içinde bile yoğun bir bilgi birikimini, insan
gücünü, çok iyi işleyen bir bilgi akışını ve teknik donanımı gerektirmektedir (hukuki yapı,
manyetik ortam, muhasebe sistemi, istatistik ve yöneylem çalışmaları ve projelendirme gibi).
Türkiye’de bütçenin kaynakları kullanma etkinliğine ulaşmaya çalışan sistem analizi
çalışmaları özellikle teknik açıdan çok yetersiz kalmıştır. Hizmet programlarının
oluşturulması, değiştirilmesi ve gerekiyorsa yenilerinin üretilebilmesi bütçenin etkinliğini ve
güncelliğini sağlayan en önemli içsel bir unsurdur. Belirlenen hizmet programının alt program
ve faaliyet-proje şeklinde formüle edilmesi ise bunu takip eden ikinci halkadır. Bugün
bütçenin hazırlanmasında hizmet programlarının etkinliği ve farklılığı nerdeyse ortadan
kalkmıştır. Çünkü sistem analizini formüle edecek çalışmaların bu süreçte olmaması en
azından bir süreklilik göstermemesi bütçelerin hazırlığını bir tekrar şekline dönüştürmüştür.
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Toplam kamu harcamalarının yüzde 40’ı Sayıştay tarafından, yüzde 40’ı başbakanlığa bağlı
Yüksek Denetim kurulu tarafından denetlenmektedir. Yüzde 20’lik bölümde ise hiç bir dış
denetim yoktur.
Ülkemizde denetimin bir meslek olarak yeterince gelişmemiş olduğu gözlenmektedir. Dünya
Bankası uzmanlarından Mourice Mould tarafından “Türkiye’de Muhasebe, Finansal
Raporlama ve Denetim Hizmetlerinin Gelişimi” başlığıyla hazırlanan rapor, TÜRMOB ve
Dünya Bankası’nın 12-14 Ocak 1994 tarihleri arasında ortaklaşa düzenlediği ve ülkemizin
muhasebe ve denetim ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı bir sempozyumda
tartışmaya açılmıştır. Sempozyumda ele alınan hususlar şu başlıklar altında toplanmıştır:
Sempozyum Türkiye’de muhasebe, finansal raporlama ve denetim hizmetlerinin gelişimi
konusunda önemli bir tartışma ortamı yaratmıştır. O tarihten bu yana geçen süre içinde
denetçilerin eğitimi, muhasebe ve denetim standartları konularında TÜRMOB bünyesinde
kayda değer adımlar atılmış olmakla birlikte bu gelişmeler Batıdaki standartlar düzeyinde
mesleğin gelişimini sağlayabilmekten uzaktır. Öte yandan kamu kesimindeki denetimi
bütünsel biçimde kavrayıcı girişimler de henüz başlatılabilmiş değildir.
Bağımsızlık kavramı denetimin en kritik meselelerinden birisidir. Ülkemizde bağımsızlığın
bütün boyutlarıyla yerleşmemiş olmasını denetimden istenildiği biçimde sonuç
alınamamasının önemli nedenlerinden biri sayılmaktadır.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nca hazırlanan “Yolsuzlukla Mücadeleye
Yardımcı Olmak Maksadıyla Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin İnceleme Raporu”nda “....
ülkemizde uluslararası denetim standartlarında belirtilen denetimde bağımsızlık ilkesine
gereği gibi uyulmaması, denetimin etkinliğini azaltan önemli nedenlerden biridir” saptaması
net bir şekilde ortaya konmuştur
Aynı Rapordaki “...denetim görevinin planlanması, programlanması ve yürütülmesinde adına
hizmet yapılan makamdan talimat almamak, denetlenecek hususların önceliklerini tespit
etmek ve yapılacak denetimlere uygun yöntemleri seçmekte serbest olmak, yetkili makamın
talebi üzerine yerine getirilecek işlerin nasıl yapılacağına karar vermek anlamında kullanılan
bağımsızlık, görevlerini meslek mensupları eliyle yerine getiren tüm denetim birimlerine
tanınması gereken statüdür” tespiti bağımsızlığın boyutları hakkında fikir verdiği gibi,
bağımsızlık kavramının ülkemizde tam anlamıyla algılanmadığının da ifadesi sayılmaktadır.
Tüm bu tespit ve saptamalar sonucunda ortaya çıkan “hangi bütçe” gerçekliğine yönelik
çözüm önerisi ise sistemin değiştirilmesinden geçmektedir. Bunun için devletin bir yıl içinde
kullanacağı ayni ve nakdi bütün kamu kaynaklarını ve ileriki yıllarda mali yükümlülükler
doğuracak bütün taahhütleri kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılmasıdır. Olayın ikinci
ayağını ise denetim oluşturmaktadır. Yasal statüsüne kavuşan Türkiye Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurulu’nun geliştireceği standartların tüm kesimlerce uygulanması, denetimde
çok başlılığın ortadan kaldırılması ile “hangi bütçe” sorusu ortadan kalkacaktır.
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YARARLANILAN KAYNAKLAR
-

2000 Mali Raporu, Sayıştay

-

Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyonu
Raporu, DPT

-

Kamu Mali Yönetimi Projesi (1995)

-

Atiyas, Sayın (1997)

-

2001 Yılı Bütçe Kanun Teklifi Gerekçesi, Maliye Bakanlığı

-

2000 Yılı Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı
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DÖNEM SONU İŞLEMİ
Ahmet KAVAK
Yeminli Mali Müşavir
1980’li yıllarda başlayan ve içinde bulunduğumuz yıl da dahil olmak üzere, hemen hemen her yıl
vergi yasalarında yeni düzenlemelerin yapılması adeta alışkanlık haline geldiği ve bu geleneğin
bozulmaması için mutlak bir gerekçe yaratıldığı hepimizce bilinmektedir.
2000 yılında da sözkonusu gelenek bozulmayarak, önümüzdeki günlerde yeni bir vergi düzenlemesi
ile karşı karşıya kalacağımız hiç tartışmasızdır. Bu düzenlemeyi, 4369 sayılı yasanın 31.12.2002
tarihine kadar ertelenen bir kısım hükümleri (mevduat faizlerinin, repo gelirlerinin beyan dışı
bırakılması gibi) nedeniyle kaybedilen vergi gelirlerinin telafisi gibi algılamanın yanlış bir
değerlendirme olmayacağı kanaatindeyim.
Ayrıca bu düzenlemelerde belirli amaçlar için konulan vergilerin alınmaya devam edilmesi,
yıllardan beri tartışılan ve 4369 sayılı yasa ile kaldırılan ve beyan esasıyla çelişen hayat standardı
esasının aynı biçimde temcit pilavı gibi tekrar ortaya konulması ve özellikle bunun 2000 yılı
kazançları hakkında uygulanmak istenilmesi gerçekten düşündürücüdür.
Hal böyle olmasına karşın bahsi geçen düzenlemeler dönem sonu işlemleri ile doğrudan ilgili
olmadığından bir önceki yılda yapılan dönem sonu işlemleri bu yılda aynen yapılması gerekecektir.
Ancak, vadeli mevduatlar ile repo işlemlerinde geçen sene yapılmak istenildiği üzere, vade
başlangıcından dönem sonuna kadar gerçekleştiği varsayılarak hesaplanan faizler gelir
yazılmayacak ve vergilendirilmeyecektir.
Zira bu konuda yayınlanan tebliği okuyunca otuz üç yıllık vergi eğitimi ve meslek yaşantımda böyle
anlamsız ve hukuk dışı bir tebliğle karşılaşmış olmaktan gerçekten üzüntü duydum.
Bir tebliğ yazılırken, herhangi bir yasa maddesinin yorumlanması, açıklanması yapılarak uygulama
birliği sağlanması amaçlanır. Dolayısıyla tebliğler kanunlara aykırı olamaz ve tebliğlerle vergi
alınmaz, matrah tayin edilmez ve vergileme alanı genişletilemez.
Bu cümleden olarak Gelir Vergisi Kanunu 40 yıldır, Kurumlar Vergisi Kanunu da 50 yıldır bu
tebliğde belirtilenin aksine uygulanagelmiş olması ve eğitim, seminer ve kısaca her türlü öğretimde
uygulama yönünde yapılmış olması tebliğin ne denli yanlış olduğunu ortaya koymaktadır. Zaten
Danıştay’da bu konuda son sözü söylemiş ve tebliğin uygulanmasını rafa kaldırmıştır.
Dönem sonu işlemleri ile ilgili olarak yukarıdaki uygulama dışında geçen yılda yapılanların tekrarı
mahiyetinde olacağı ve konuyu açıklayan biri TÜRMOB tarafından, biri de İstanbul SMMM Odası
tarafından hazırlanan ve sizlere sunulan iki eserin var oluşu nedeniyle bu defa yapılacak dönem
sonu işlemleri hatırlatma amaçlı olarak ana başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir.
1. Mevcut emtia fiilen sayılmak suretiyle değerlemesi yapılır.
2. Stok sayımında fiili durumla kaydi durum karşılaştırılır ve noksanlık veya fazlalık varsa nedeni
araştırılarak gerekli kayıtlar yapılır.
3. Stokların değerlemesinde bir önceki yıl son giren ilk çıkar yöntemi kullanılmış ise, beş yıl bu
yöntem değiştirilmeyeceği gözönünde bulundurularak aynı yöntemin kullanılmasına dikkat
edilir. Diğer değerleme yöntemleri serbestçe kullanılır.

4. Stok sayım ve değerlemesinden sonra satılan malın maliyeti tespit edilerek kayıtlara alınır.
5. Stoklarda varsa değer düşüklüğü bununla ilgili olarak takdir komisyona başvurup gerekli karar
alınmalıdır.
6. Yıl içinde A.T.İ.K. alınmışsa, bunların alımıyla ilgili olarak yılın sonuna kadar oluşan kredi
faizi, kur farkı, vade farkı vs. giderler ilgili iktisadi kıymetin maliyetine eklenir.
7. Yeniden değerleme yapılması düşünülüyorsa, V.U.K.’nun Mük. 298’inci maddesinde sayılan
iktisadi kıymetler ve aktifleştirilen giderlerin yeniden değerleme dışında bırakılmasına dikkat
edilir.,
8. Maliye Bakanlığı’nca belirlenen yeniden değerleme oranı üzerinde bir oran kullanılmaz ve
değerlemesi yapılan iktisadi kıymetler için önceki yıllarda varsa ayrılmayan amortismanlar,
değerleme sırasında ayrılmış gibi dikkate alınır.
9. Değerleme sonucunda bina, arsa ve araziler gibi gayrimenkullerin amortismanları ilk değerleri
üzerinden hesaplanıp gerekli kayıtlar yapılır.
10. Değerlemeler, amortisman defterlerinde veya amortisman listelerinde 151 seri nolu V.U.K.
genel tebliğinde belirtilen bilgileri ihtiva edecek şekilde gösterilmelidir.
11. Yıl içinde alınan binek otomobiller için kıst amortisman uygulamasına dikkat edilmelidir.
12. Yıl içinde satılan A.T.İ.K. ile ilgili amortismanlar ve varsa yeniden değerleme fonları ilgili
hesaplardan çekilmelidir.
13. Satılan A.T.İ.K. ile ilgili olarak oluşan kar, gerekli şartlar sağlanmışsa yenileme fonu hesabına
aktarılmalıdır.
14. Kıst amortismana tabi A.T.İ.K. ile ilgili olanların amortisman süresinin son yılında ayrılmayan
ilk yıla ilişkin amortisman tutarının gider kaydı yapılmalıdır.
15. Yıl içinde satılan iştirak hisseleri, gayrimenkuller ile A.T.İ.K. için G.V.K.nun 38’nci
maddesindeki şartlar dikkate alınarak maliyet artış fonu hesaplanmalıdır.
16. İlk tesis ve taazzuv giderleri ile özel maliyetler gibi aktifleştirilen giderlerin yıllık itfa payları
hesaplanıp gider yazılmalıdır.
17. Alıcılarla (müşterilerle) ilgili cari hesap mutabakatı yapılmalıdır.
18. Satıcılarla ilgili cari hesap mutabakatı yapılmalıdır.
19. Bankalarla gerekli mutabakatlar sağlanmalıdır.
20. Yukarıda sayılan her üç mutabakat sonucuna göre gerekirse ilgili kayıtlar yapılmalıdır.
21. Kasa sayımı yapılarak kaydi durumla fiili durum karşılaştırılmalı farklılık varsa gerekli
araştırma yapılıp kayıtlara alınmalıdır.

22. Döviz kasası T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru ile değerlenmeli ve gerekli kayıtlar
yapılmalıdır.
23. Bankadaki döviz hesapları T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru ile değerlenmeli ve kayıtları
yapılmalıdır.
24. Alınan çekler ve verilen çeklerin reeskonta tabi tutulması halinde oluşan gelir veya gider
tutarları vergilemede dikkate alınmamalıdır.
25. Alacak ve borç senetleri istenirse reeskonta tabi tutulur. Alacak senetleri reeskonta tabi
tutulması halinde borç senetleri de mutlaka reeskonta tabi tutulmalıdır. Senetlerde faiz oranı
belli değilse, %70 reeskont oranı uygulanır ve gerekli kayıtlar yapılır.
26. Yabancı para birimi üzerinden düzenlenen alacak ve borç senetleri de yukarıda belirtildiği
şekilde reeskonta tabi tutulabilir Senetlerde faiz belli değilse Londra bankalar arası faiz oranı
(LIBOR) esas alınır.
27. Kullanılan banka kredileri ile ilgili olarak dönem sonuna kadar oluşan faiz tutarı hesaplanıp
sözleşmeye dayanarak gider kaydedilmelidir.
28. Aktifte kayıtlı bulunan;
a) Hisse senetleri,
b) Fon portföylerinin %51’i Türkiye’de kurulu bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan
yatırım fonu katılma belgeleri,
alış bedeli ile değerlenmelidir.
c) Yukarıda sayılanlar dışındaki tüm menkul kıymetler borsa rayici, borsa rayici yoksa veya
muvazaalı oluşmuşsa bu takdirde alış bedeline vadede elde edilecek gelirin kur farkları dahil
iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye ilişkin kısmı eklenerek bulunan değer
dikkate alınmalıdır.
d) Ancak, borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve
değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler alış bedeli ile
değerlendirilmelidir.
29. Dava ve icra safhasına giren alacakları için karşılık ayrılıp gider kaydedilmelidir. Teminata
bağlı alacaklar bu safhaya gelse bile karşılık ayrılmamalıdır.
30. Mahkeme kararına veya kanaat verici bir belgeye dayanarak tahsil olanağı kalmayan alacaklar
kayıtlardan silinmelidir.
31. Ortaklara verilen borçlara adat hesaplanıp,
a) Şirket kredi kullanmışsa kredi faiz oranı,
b) Kullanmamışsa reeskont oranı,
üzerinden faiz hesaplanıp fatura düzenlenmeli ve %17 KDV uygulanmalıdır.

32. Dönem giderleri ile ilgili yansıtma kayıtları yapılmalıdır.
33. Gelir ve gider hesaplarının tamamı dönem kar veya zarar hesabına aktarılmalıdır.
34. Yıllık beyannameye eklenmek üzere yıl içinde tevkif yolu ile ödenen vergi ve fon payları ile
ilgili olarak tevkifat yapan kurum ve kuruluşlardan yıllık beyannameye eklenmek üzere yazı
alınmalıdır.
35. Bağışlar, beyan edilen gelirin %5’i ile sınırlı olduğundan, bu konuda gerekli hesaplamanın
yapılması uygun olacaktır.
36. Varsa yatırım indirimi ile ilgili olarak;
a) Fiili harcamalarda harcamaların tutar ve mahiyet itibariyle uygunluğu gözden geçirilmelidir.
b) Önceki yıllarda kar yetersizliği nedeniyle indirilemeyen yatırım indirim tutarını belirlemek için
yeniden değerleme oranında artırılması sağlanmalıdır.
c) 01.01.1999 tarihinden önce alınan yatırım teşvik belgelerine dayanan yatırımların
finansmanında kullanılmak üzere istenirse finansman fonu ayırabilecektir.
d) 01.01.1999 tarihinden sonra alınan yatırım teşvik belgelerine istinaden 2000 yılında yapılması
planlanan yatırım tutarının planlanan şekilde (%10 eksiğini aşmamak şartı ile) gerçekleşmiş
olup olmadığının gözden geçirilmesi ve %10 oranını aşan noksan gerçekleşmelerde düzeltme
beyanında bulunulması gerekir.
e) 01.01.1999 tarihinden sonra alınan teşvik belgelerine dayanılarak 2001
gerçekleştirilmesi planlanan yatırım tutarının olup olmadığı gözden geçirilmelidir.

yılında

f) Önceki yılda ayrılan finansman fonu varsa bunun beyannamede kurum kazancına eklenmesi
sağlanmalıdır.
37. Kanunen kabul edilmeyen giderler kontrol edilip tutarları gözden geçirilmelidir.
38. Serbest bölgelerden elde edilen gelirlerin döviz olarak getirildiği tevsik edilenleri tespit edilip
vergilemede istisna olarak dikkate alınması temin edilmelidir.
39. İştirak kazançları varsa miktar olarak belirlenip vergilemede istisna olarak dikkate alınmalıdır.
40. Emisyon primleri varsa istisnalar arasında yer verilmelidir.
41. Amortismanlarının ½’si gider olarak dikkate alınmayan binek otomobillerinin satışında,
amortismanların gider kaydedilmeyen kısmı beyanname üzerinden diğer indirimler kısmında
gösterilerek kazançtan indirilmelidir.
42. Diğer istisna kazançlarının var olup olmadığı araştırışmalıdır. Olanlar varsa bunlara
vergilemede istisnalar arasında yer verilmesi sağlanmalıdır.

43. Finansman gider kısıtlaması uygulaması durumunda, finansman giderlerinin toplamının tekrar
kontrol edilmesi ve belirlenen oran uygulanarak kanunen kabul edilmeyen gider kısmı doğru
hesaplanarak kazanca eklenmelidir.
44. Beyan edilen kazanca göre ödenecek vergi ve fonlarla ilgili karşılıklar ayrılıp bilanço ve gelir
tablosunda gösterilmelidir.
45. Geçici vergi uygulaması nedeniyle, geçici vergi dönemleri itibariyle,
a) Yeniden değerleme yapanlar dönem sonunda yeniden değerlemeden vazgeçebilirler.
b) Yeniden değerleme yapmayanlar dönem sonunda yeniden değerleme yapabilirler.
c) Amortisman ayıranlar dönem sonunda amortisman ayırmaktan vazgeçebilirler.
d) Amortisman hesaplamayanlar, dönem sonunda amortisman ayırabilir ve gider yazabilirler.
e) Son giren ilk çıkar yöntemi ile stok değerlemesi yapanlar beş yıl içinde bu uygulamadan
vazgeçemezler.
f) Alacak ve borç senetlerini reeskonta tabi tutmayanlar dönem sonu itibariyle reeskont
yapabilirler.
g) Alacak ve borç senetlerini reeskonta tabi tutanlar dönem sonunda reeskonttan vazgeçebilirler.

KARIN SERMAYEYE EKLENMESİ NEDENİYLE KİŞİLERCE ELDE EDİLEN KÂR
PAYLARININ BEYANI
Mehmet ALTINDAĞ
Baş Hesap Uzmanı
Ankara Gelirler Bölge Müdürü

I – Giriş
Gerçek kişilerce kurumlardan elde edilen kâr payları ve vergi alacağının vergilendirilmesi
01.01.1994’den sonra elde edilen kâr payları için söz konusudur. Daha önceki yıllarda kâr payları için
beyanname verilmemekte ve diğer gelirler için beyanname verildiği durumlarda ise kâr payları hiçbir
şekilde bu beyana dahil edilmemekteydi. 01.01.1994’den sonra gerçek kişilerce elde edilen kâr payları
ise Gelir Vergisi Kanununun 85. maddesinde yapılan değişiklikle belli şartların mevcutiyeti
durumunda , yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmek yada başka gelir unsurları nedeniyle
beyanname verilmesi durumunda bu beyannameye kâr paylarının dahil edilerek vergilendirilmesi
zorunlu hale getirilmiştir.
II - Kâr Payı Kavramı ve Türleri :
Gelir Vergisi Kanunumuzda "Kâr Payı" kavramı tanımlanmamıştır. Ancak, bu kavram Gelir
Vergisi Kanunu'nun 75. maddesinin 2. fıkrasının 1,2 (adi komandit şirketlerde komanditerlerin kâr
payları hariç) ve 3 numaralı bentlerinde belirtilen ve aşağıda açıklanan kâr paylarını ifade etmektedir.
 Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine
verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her
türlü ödemeler ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine
ödenen kâr payları dahil),
 İştirak hisselerinden doğan kazançlar (limited şirket ortaklarının, iş ortaklarının ortakları ve
komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu zümreye dahildir.
Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden doğan kârların ortaklara, kooperatifle yaptıkları
muameleler nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayılmaz.),
Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kâr payı, şirket kârının ilişkin bulunduğu takvim
yılında elde edilmiş sayılır.
 Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kâr payları.
Aynı fıkranın 12. bendinde, faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr ve zarar
ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma
hesabına ödenen kâr payları da menkul sermaye iradı sayılmıştır. Söz konusu menkul sermaye iratları
anılan bentte "kâr payı" olarak sayılmakla beraber, bu iratlar bir alacak hakkına dayanmakta
olduğundan vergi uygulaması bakımından faiz olarak kabul edilmekte ve faizlerin tabi olduğu
hükümlere göre vergilendirilmektedir. Dolayısıyla, bunlar kurumlardan alınan kâr payı kavramı içinde
değerlendirilmemektedir. Ayrıca Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesinin ikinci fıkrasının 13
numaralı bendinde "vergi alacağı" menkul sermaye iradı sayılmış ve 85, 86, 87. maddelerde yapılan
değişikliklerle kurumlardan alınan kâr paylarının bir unsuru olarak, kâr paylarının tabi olduğu esaslar
çerçevesinde beyan edilmesi ve vergilendirilmesi öngörülmüştür.
III- Kâr Paylarının Beyanı:
Mükelleflerce 2000 yılı içinde tam mükellefiyete tabi kurumlardan elde edilen ve vergi alacağı
dahil kâr payı tutarının 4.375.000.000.(dörtmilyarüçyüzyetmişbeşmilyon)lirayı aşmaması halinde
vergiye tabi başka bir gelirin de bulunmaması şartıyla toplama yapılmayacak ve beyanname
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verilmeyecektir. Bu haddin üzerindeki kâr payları (vergi alacağı dahil) için ise yıllık beyanname
verilmesi zorunludur.
IV- Kurumlardan Bedelsiz Alınan İştirak Hisseleri ve Hisse Senetlerinin Durumu:
A-Mevcut Uygulama:
Kurumlar tarafından iç kaynaklar kullanılmak suretiyle sermaye artırımına gidildiği durumda
artırılan sermayeyi temsil etmek üzere ortaklara bedelsiz iştirak hisseleri veya hisse senetleri
verilmektedir.
Bedelsiz iştirak hissesi veya hisse senedi verilmesine neden olan sermaye artırımları
kurumların iç kaynaklarını oluşturan sermaye yedekleri veya kâr yedeklerinden karşılanmaktadır.
Genel olarak kâr yedekleri; yasal, statü ve olağanüstü yedekler ile yedek niteliğindeki karşılıklar ve
özel fonlar gibi işletme faaliyetleri sonucu elde edilen kârların dağıtılmamış kısmını ifade eder.
Sermaye yedekleri ise hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları, iktisadi kıymetlerin
yeniden değerlenmesi veya maliyet artışına konu edilmesi sonucu oluşan fonlardan meydana gelir.
Dönem kârından ayrılan yedeklerin herhangi bir yılda sermayeye ilave edilmesi, ortaklara
fiilen dağıtılan kâr payları ile kurumun sermaye artırımına iştirak edilmesi ile aynı mahiyettedir. Her
iki halde de ortaklar, kurum bünyesinde oluşan kârlar üzerinde tasarrufta bulunma imkanına sahip
olmaktadır. Dolayısıyla, kâr yedeklerinden karşılanan sermaye artırımları sonucunda ortaklarca
bedelsiz iştirak hissesi veya hisse senedi iktisabı, kurum açısından kâr dağıtımı ve ortaklar açısından
kâr payı hükmündedir. Bununla birlikte, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geçici 28/a maddesi uyarınca
01.01.1999-31.12.2002 tarihleri arasında gayrimenkullerin ve iştirak hisselerinin satışından ve üretim
tesislerinin yeni kurulan bir şirkete ayni sermaye olarak konulmasından doğan ve sermayeye ilavesi
şartıyla vergilendirilmeyecek kazanç, esas itibariyle kâr yedeği mahiyetinde olmakla birlikte, bu kâr
payını elde eden gerçek kişilerin bu kâr paylarını hiçbir şekilde beyan etmeyecekleri hüküm altına
alınmıştır. Buna göre, anılan kazançların sermayeye ilavesi nedeniyle ortaklara verilecek bedelsiz
iştirak hisseleri veya hisse senetleri kâr payı kabul edilmekle beraber tutarı ne olursa olsun beyan
edilmeyeceklerdir.
Sermaye yedekleri ile sermaye artırımında bulunulduğu durumda ise sermaye yedeklerinin
mahiyeti icabı bir kâr dağıtımı söz konusu değildir. Zira, sermaye yedekleri kurumun vergiye tabi
kârından ayrılan bir unsur olmayıp, çeşitli değerleme farklılıkları nedeniyle sermayede meydana gelen
kayıpları karşılamak üzere kaiden oluşturulan fonları ifade etmektedir. Bunların sermayeye ilavesi ile
sermayede reel anlamda bir artış meydana gelmemektedir. Buna göre, sermaye yedeği olarak
nitelendirilen ve sermayeye ilavesi kâr dağıtımı, sermayeye ilave nedeniyle ortaklara bedelsiz iştirak
hissesi veya hisse senedi verilmesi kâr payı sayılmayan haller şunlardır;
- Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesi nedeniyle oluşan yeniden
değerleme fonlarının sermayeye ilavesi,
- İştirak hisselerinin, gayrimenkullerin ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışında,
maliyet bedellerinin artırılması sonucu oluşan maliyet artış fonunun sermayeye ilavesi,
- Kesilip satılmak üzere ağaç yetiştiriciliğinde aktifleştirilen giderlerin yeniden değerleme
oranında artırılması sonucu oluşan gider artış fonunun sermayeye ilavesi,
- Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse
senetlerinin itibari değerlerinin üzerinden elden çıkarılmasından sağlanan kazançların sermayeye
ilavesi,
Olağanüstü kâr yedekleri, önceki yıl kârları ve son yıl kârı gibi adlarla belirtilen kâr
yedeklerinin sermayeye eklenmesi nedeniyle ortaklarca iktisap edilen iştirak hisseleri mukayyet
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(muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap ) değerleriyle, hisse senetleri ise itibari(üzerinde yazılı)
değerleriyle ortakların kâr payını oluşturacaktır. Bu kâr payları kurumlardan elde edilen kâr paylarının
tabi olduğu genel esaslar çerçevesinde vergilendirilecektir. Söz konusu bedelsiz hisse senetlerine
ilişkin olarak ayrıca vergi alacağı hesaplanacaktır.
Kurumlarca sermaye artırımında bulunulduğunda, bu artırımın kaynaklarının ayrı ayrı
gösterilmesi gerekmektedir. Kurumlar sermaye artırımı nedeniyle ortaklarına bedelsiz iştirak hissesi
veya hisse senedi verdikleri sırada, sermaye artırımının kaynaklarını yazılı olarak ortaklarına
bildireceklerdir. İstanbul Menkul Kıymetler borsasında işlem gören hisse senetleri ile ilgili olarak bu
mecburiyet, bedelsiz hisse senedi iktisabında aracılık eden borsa aracı kurumları vasıtasıyla yerine
getirecektir.
Diğer yandan tam mükellef gerçek kişilerin yabancı memleketlerde elde ettikleri kâr payları
elde edildiği yılda mutlaka beyan edilecek, bunlar için vergi alacağı hesaplanmayacaktır.
Serbest bölgelerde faaliyet gösteren tam mükellef kurumlardan kâr payı elde edilmesi halinde ise
vergi alacağı eklenerek hesaplanan tutar 2000 yılı için 4.375.000.000 lirayı aşarsa mutlaka beyan
edilecektir.
B-Danıştay’ın Konuya İlişkin Yaklaşımı:
Maliye Bakanlığı’nın 231 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yeralan
“ Karın sermayeye ilave edilmesinin kar dağıtımı sayılmayacağına ilişkin olarak Gelir Vergisi
Kanununun 94. maddesinde yeralan hükmün bu madde uyarınca yapılacak tevkifat açısından
geçerli olduğu, gerçek kişi ortak tarafından karın sermayeye ilavesi suretiyle elde edilen kar
paylarının menkul sermaye iradı olarak Gelir Vergisi Kanununun 85 ve 86. madde hükümleri
çerçevesinde beyan edileceği”
şeklindeki düzenleme Danıştay nezdinde ihtilaflı hale getirilmiştir. Danıştay 4. Dairesi ise
12.10.1999 tarih ve E. No:2000/3269 sayılı Kararı ile,
“ Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin birinci fıkrasının 6/b-i numaralı bendinde karın
sermayeye ilavesinin açıkça kar dağıtımı sayılmayacağının belirtilmesi karşısında ortaklar
açısından da elde edilmiş bir kar payından da söz edilemeyeceği”
gerekçesiyle, söz konusu tebliğin belirtilen bölümünün yürütmesinin durdurulmasına karar
vermiştir. Öte yandan, Danıştay 4. Dairesi konuyu 06.12.2000 tarihinde esas yönünden incelemiş
olup, söz konusu tebliğin ilgili bölümünü iptal etmiştir.
Ancak, Danıştay 4. Dairesinin sözü edilen kararı nihai bir karar olmadığından, konu
hakkında vergi idaresince yapılacak düzenlemenin beklenilmesinde yarar vardır.
V- SONUÇ:
Gerçek kişilerin karın sermayeye ilavesiyle elde ettikleri kar paylarının menkul sermaye iradı
olarak gelir vergisi kanununun 85 ve 86. maddeleri uyarınca beyan edilip edilmeyeceği hususunda
vergi idaresinin görüşünün beklenilmesinde yarar vardır.
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YATIRIM İNDİRİMİ STOPAJI KONUSUNDA SON GELİŞME
Garip AYAZ
Erdal SÖNMEZ
Hesap Uzmanı Hesap Uzmanı
1. GİRİŞ
Son iki yılın vergicilikteki en popüler tartışma konusu yatırım indiriminin stopaja tabi olup olmadığıdır.
Aslında yatırım indiriminin stopaj karşısındaki durumu, geçirdiği süreç ve niteliği açısından bu ilgiyi
fazlasıyla hak ediyor.
4369 sayılı Yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde düzenlenen, kurumlar vergisinden
müstesna kazanç ve iratların stopaja tabi olduğunu hükme bağlayan yasa maddesinin yatırımı indirimini
kapsamadığı; zira, yatırım indiriminin bir istisna değil indirim olduğu; stopajı düzenleyen hükümlerde ise
indirim tabirinin yer almadığı; bu itibarla yatırım indiriminin stopaja tabi tutulamayacağı yönündeki
görüşler son Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararına kadar vergi yargısı tarafından da kabul
edilmişti.
2. İHTİLAF NASIL BAŞLADI?
İhtilaf, kurumlar vergisi istisnalarında stopaj oranlarını düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararı’nda yatırım
indiriminin de stopaja tabi olduğu yönündeki hükmün dava konusu yapılması ile yaratıldı.
Bundan sonraki süreçte Danıştay 4. Dairesi söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının yatırım indirimi
stopajı ile ilgili kısmının yürütmesini durdurdu. Maliye Bakanlığı’nın itirazı üzerine Vergi Dava
Daireleri Genel Kurulu’nda yürütmenin durdurulmasının kaldırılmasına ilişkin talep görüşüldü ve
reddedildi.
Daha sonra Danıştay 4. Dairesi esasa ilişkin kararında da yatırım indiriminin stopaja tabi olmadığı
yönünde karar verdi ve ilgili BKK’nın konuya ilişkin düzenlemesini iptal etti. Bunun üzerine Danıştay
Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Maliye Bakanlığı’nın yaptığı temyiz başvurusunu görüşmeye başladı
ve yatırım indiriminin stopaja tabi olduğu yönünde 8’e karşı 9 oyla Maliye Bakanlığı lehine karar verdi.
Karara karşı Danıştay 4. Daire’nin direnme hakkı bulunmamaktadır.
3. KISACA YATIRIM İNDİRİMİNİN NİTELİĞİ
Bugüne kadar yazmış olduğumuz yazılarda yatırım indiriminin bir istisna olduğu ve stopaja tabi
bulunduğu yönündeki görüşleri savuna geldik. Zira, İstisna, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi
gereken vergi konularının, aynı kanun veya diğer kanunlarla kısmen veya tamamen vergi dışında
bırakılması olarak tanımlanır ve vergi konusuna yöneliktir.
Bizim vergi sistemimizde öteden beri yer alan veya yer almış istisnaları üç ana başlık altında toplamak
mümkün. Bunlar;
1. Kazanç unsuru olarak doğrudan istisna edilen kazançlar (örneğin iştirak kazançları),
2. Hasılata belli bir oran dahilinde uygulanan istisnalar (örneğin turizm hasılatı istisnası, navlun hasılatı
istisnası),
3. Harcamaların bir oranı olarak belirlenen istisnalar. Bizim sistemimizde bunun tipik ve tek örneği
yatırım indirimidir.
Yatırım indirimi Gelir Vergisi Kanunu’nda “muaflık ve istisnalar” arasında düzenlenmiştir
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Gelir Vergisi Yasası’nın gerekçesinde tam ve dar mükellef kurumların indirim ve istisnalar üzerinden
dağıtılsın dağıtılmasın gelir vergisi stopajı yapacakları belirtilmiş ve örnek olarak da yatırım indirimi
gösterilmiştir.
Yasa maddelerinin yorumunda lafzın yeterli olmaması ve buna bağlı olarak uygulama sırasında ilgili yasa
maddelerinin kapsamı konusunda tartışma çıkması durumunda, değişikliğe ilişkin yasal gerekçeler
konunun açıklığa kavuşturulması bakımından önemli kaynaklardan biri olarak kullanılmak
durumundadır.
Zira yasa koyucunun ihdas ettiği yasa hükümlerini hangi amaçla ihdas ettiği, bu yasa hükümlerinin hangi
konuları ne derece kapsamına aldığı hususu çoğu kez ilgili yasa hükümlerine ilişkin gerekçelerden
hareketle açıklığa kavuşturulabilmektedir. Nitekim Anayasa Mahkemesi de çoğu kararında yasaların
Anayasaya uygunluğu denetiminde ilgili yasa maddelerinin gerekçelerini de yargılama sırasında bir
kaynak olarak kullanmıştır.
Öte yandan bu güne kadar devam eden yaklaşık 40 yıllık uygulamada yatırım indirimi daima bir istisna
olarak kabul edilmiştir.
Maliye Bakanlığı uygulamasında, Danıştay kararlarında, Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonu
kararlarında ve vergi uzmanlarının ortak görüşü yatırım indiriminin bir istisna olduğu noktasındadır. Bu
görüşlerin ortak yaklaşımı, Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonu’nun kararında çok özlü bir
şekilde ifade edilmiştir.
“Yatırım indirimi Gelir Vergisi Kanunu’nun “muaflık ve istisnalar” bölümünde düzenlenmiştir. İstisna
kelimesi kullanılmamışsa da indirim de bir istisnadır. Adının yatırım indirimi istisnası olmaması; yatırım
indiriminin istisna olma özelliğini değiştirmez. İndirim nedir? Matrahtan belli bir bölümün indirilmesi
ve vergilendirilmemesidir. Bu ne demektir? Bu, istisna demektir…”
Özetle yatırım indirimi, genel kalkınma planında ve yıllık uygulama programlarında öngörülmüş bulunan
sahalara özel sektör tarafından yapılacak yatırımları özendirmek ve kalkınmayı hızlandırmak amacı ile,
gerçekleştirilecek yatırımların belirli bir yüzdesine eşit kazancı, vergiden (gelir ve kurumlar
vergilerinden) istisna etmek üzere düzenlenmiştir. Ve özü itibariyle istisnadır.
Bizim vergi sistemimizde halen yer alan istisnaların belirli özellik taşıyanlarının tamamı stopaja tabidir.
Stopaja tabi olmayan iştirak kazancı, emisyon primi, serbest bölgelerden elde edilen kazançlar ve risturn
istisnalarının kendine özgü özel durumları vardır.
İştirak kazancı özü itibariyle elde edildiği kurumda vergilendiğinden; emisyon priminin gelir niteliği
tartışmalı ve ticaret mevzuatı açısından ortaklara dağıtılamadığından; risturn istisnası kooperatiflerin
ortakları ile yaptıkları işlemler ve amaçları nedeniyle; serbest bölgelerden elde edilen kazançlar ise
tamamen vergi dışı olmalarından dolayı stopaja tabi tutulmamaktadır. Diğer tüm istisnalar stopaja tabidir.
Ayrıca yatırım indiriminin Kurumlar Vergisi Kanunu’nda bulunmaması da hiçbir şekilde stopaj
yapılmaması için gerekçe olamaz.
Diğer taraftan bir istisna mükellefler arasında eşit uygulanmalıdır. Gelir vergisi mükellefi olan ticari ve
zirai kazanç sahipleri de yatırım indiriminden yararlanabilirler. Gerçek kişilerin yatırım indiriminden
yararlanmaları halinde stopaj yapılmaz. Bu durumda sağlanan vergisel avantaj %20 olur. Basit bir
mantıkla kurumlar vergisi yükü %33 olduğuna göre stopaj yapılmaması halinde %33 oranında bir
vergisel avantaj sağlanmış olacaktır. Bu durumun mükellefler arasında eşitsizliğe neden olduğu açıktır.
Kurumların yatırım indiriminden yararlanmaları halinde stopaj yapılmasının bir gerekçesi de bu olsa
gerekir.
4. YASAL DÜZENLEME YAPILMASINDA GEÇ KALINDI
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Tartışmanın özünü oluşturan 4369 sayılı Yasa Temmuz 1998’de çıktı. Akabinde bu konu vergi ile ilgili
çevrelerde tartışma konusu yapıldı. Hatta bazı yazarlar mükelleflere dava yoluna gitmeleri tavsiyesinde
bulundu. Daha sonra konu tartışma olmaktan da öte vergi uzmanlarınca vergi ile ilgili dergi ve gazete
köşelerinde tartışılmaya başlandı. Bu süreç 1999 yılının ikinci yarısından itibaren hız kazandı.
Olayın bu noktalara geleceği başlangıcından belli iken Maliye Bakanlığı’nın gelişmeleri izlemekle
yetinmesi ve konuyu Bakanlar Kurulu Kararı’nın bir hükmüne parantez içi hüküm olarak ilave etmesi
ikinci bir stratejik hata oldu. Bu düzenleme yeni bir düzenleyici işlem olarak algılandı ve BKK ile vergi
konulamayacağı savunuldu. Aslında Maliye Bakanlığı 1999 yılı sonuna kadar vergiye ilişkin 4444 ve
4481 sayılı Yasalara bir hüküm ekleyerek olayı çözebilecekken; bu yasalarla herhangi bir düzenleme
yapılmadı.
Hatta yatırım indirimi ile ilgili stopaj Mayıs ayı içinde yapılmasına rağmen Şubat 2000’de 4503 sayılı
Yasa’da da bir düzenleme yapılabilirdi. Ancak böyle bir düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından
geriye yürütüldüğü gerekçesi ile iptal edilme riski ile karşı karşıya kalabilirdi.
Bunların hiçbiri yapılmayınca 2000 yılı içinde yatırım indirimi üzerinden fon payı dahil %16,5
oranındaki gelir vergisi stopajı riske girmiş oldu. Söz konusu düzenlemenin zaaflarından dolayı
Hazine’nin yaklaşık 350-400 trilyon lira vergi kaybına uğradığı tahmin ediliyor.
Nihayet Maliye Bakanlığı geç de olsa en azından 2001 yılı ve devamında yapılacak stopajı yasal
düzenleme ile açıklığa kavuşturdu. Bu konudaki düzenleme 23.11.2000 tarih ve 4605 sayılı Yasanın 4.
maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/6-b-ii alt bendinde yapılan değişiklik ile gerçekleştirildi.
5. YARGISAL SÜREÇ BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Yatırım indiriminin stopaja tabi olmadığı yönünde vergi mahkemelerince verilen çok sayıda karar
mevcuttur. Vergi dairelerinin temyiz başvuruları ile her bir mükellefin açtığı davalar ayrı ayrı Danıştay 4.
Dairesi’nde ve 3. Dairesi’nde görüşülecektir.
Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun, yatırım indiriminin stopaja tabi olduğu yönündeki
Bakanlar Kurulu Kararının yasaya aykırı olmadığı yönündeki kararına rağmen, mükelleflerin kendi
uygulamaları ile ilgili olarak vergi yargısında başlattıkları yargısal süreç devam edecektir. Dolayısıyla
mükelleflerin vergi mahkemelerinde kazandıkları davaların Danıştay 4. Dairesi’nde de aynı yönde
sonuçlanması durumunda, bu kararlar kesinleşmiş olacaktır Yani Maliye Bakanlığı ihtilafı kaybetmiş
olacaktır.
Ancak Danıştay 4. Dairesinin, Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararı doğrultusunda görüş
değiştirmesi durumunda, vergi mahkemesi ilk kararında ısrar ederse konu bu kez Vergi Dava Daireleri
Genel Kurulu’nda her bir mükellefin açtığı davalar ayrı ayrı görüşülmek üzere karara bağlanacaktır.
Sürecin bu noktaya gelmesi durumunda ise uyuşmazlığın mükellef aleyhine sonuçlanması söz konusu
olacaktır.
Şu ana kadar vergi mahkemelerince karara bağlanmamış olan ihtilafların, Vergi Dava Daireleri Genel
Kurulu kararı doğrultusunda mükellef aleyhine sonuçlanması durumunda mükelleflerin Danıştay 4.
Dairesinde kararı temyiz etmeleri söz konusudur. Temyiz sonucunun mükellefin lehine çıkması
durumunda, bozma kararı karşısında vergi mahkemesinin ilk kararında ısrar edip etmemesi sonucu
belirleyecek. Vergi Mahkemesi Danıştay 4. Dairesi’nin kararına uyarsa mükellef ihtilafı kazanacaktır.
Netice itibariyle Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun son kararı ile Maliye Bakanlığı de mükellefler
ile birlikte kazançlı çıkma noktasına geldiği söylenebilir.

ÖNGÖRÜLEN YATIRIM HARCAMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ MÜCBİR
SEBEPLERE BAĞLANABİLİRMİ ?
Necati PERÇİN
Gelirler Başkontrolörü
Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Başkanı
1- GİRİŞ
Bilindiği üzere 4369 sayılı Kanunun 30’uncu maddesiyle Gelir Vergi Kanunu’nun
1’nci maddesinde yapılan değişikle; 01.01.1999 tarihinden sonra alınan yatırım teşvik belgesi
kapsamında müteakip vergilendirme döneminde yapılması öngörülen ve yatırım indiriminden
faydalanılması kabul edilmiş bulunan “öngörülen yatırım harcamalarının” cari yılın gelir
veya kurumlar vergisi beyannamesinden peşin olarak indirim konusu yapılmasına olanak
tanımıştır.
Yapılması öngörülen yatırım harcaması tutarının izleyen yılda gerçekleştirilememesi
durumunda zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler yönünden yapılacak uygulama ise yine
Gelir Vergisi Kanunu’ nun Ek 4’ncü maddesinde hüküm altına alınmıştır.
Bu yazımızda öncelikle yapılması öngörülen yatırım harcamasının yapılamaması
durumunda zamanında tahakkuk ettirilemeyen vergiler yönünden uygulanacak
müeyyidelerin neler olacağı, daha sonra ise yatırım indirimi konusunda Vergi Usul
Kanunu’ nun mücbir sebepler ile ilgili hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı
üzerine görüşlerimiz açıklanmıştır.
II- YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN YATIRIM HARCAMALARININ YAPILAMAMASI
DURUMUNDA UYGULANACAK HÜKÜMLER
Yapılması öngörülen yatırım harcaması tutarının izleyen yılda gerçekleştirilememesi
halinde zamanında eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler yönünden yapılacak işlem konusunda
Gelir Vergisi Kanunu’ nun Ek 4’ncü maddesinin son fıkrasında aşağıdaki hükme yer
verilmiştir.
“Teşvik belgeli yatırımlarda yapılması öngörülen ve önceki hesap dönemi
kazancına ilişkin olarak yatırım indirimine konu edilen yatırım harcamalarının
öngörülen tutarın yüzde 10’unu geçen bin oranda düşük olması halinde, eksik yapılan
yatırım harcaması dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48.maddesine göre belirlenen
tecil faizi ile birlikte cezasız tahsil olunur”
Söz konusu fıkra hükmünden de anlaşılacağı üzere; öngörülen yatırım harcamasının
gerçekleştirilip gerçekleştirilememesi durumu göz önünde bulundurularak bir düzenleme
yapılmamıştır.1
Dolayısıyla öngörülen yatırım harcamasının, hangi nedenle olursa olsun; öngörülen
harcamanın % 10’nundan daha az bir tutarda eksik gerçekleştirilmesi durumunda,
Yatırım indirimi ile ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz. “Yatırım İndirimi Vergilendirme Rehberi, N. Kemal
GÜNDÜZ, Necati PERÇİN , Vergi Sorunları Dergisi, Ekim, 1999 Özel Ek”
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gerçekleştirilemeyen harcama tutarı üzerinden hesaplanarak indirim konusu yapılan yatırım
indirimi nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergi faizsiz ve cezasız olarak tahsil
edilecektir.
Yatırım harcamasının yapılması öngörülen harcamanın % 10’nundan daha fazla bir
tutarda eksik gerçekleştirilmesi durumunda ise;
-Gerçekleştirilemeyen harcama tutarının öngörülen harcama tutarının %10’una kadar
olan kısmı üzerinden hesaplanarak indirim konusu yapılan tutar nedeniyle zamanında
tahakkuk ettirilmeyen vergiler faizsiz ve cezasız olarak;
-Gerçekleştirilemeyen harcama tutarının öngörülen harcama tutarının %10’unu aşan
kısmı üzerinden hesaplanarak indirim konusu yapılan yatırım indirimi nedeniyle zamanında
tahakkuk ettirilmeyen vergilerin ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 487 inci maddesine göre belirlenen tecil faizi ile birlikte cezasız olarak,
tahsil edilmesi gerekmektedir.
III-

ÖNGÖRÜLEN YATIRIM HARCAMALARININ YAPILAMAMASI MÜCBİR
SEBEPLERE BAĞLANABİLİR Mİ ?

Bilindiği üzere mücbir sebep konusu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’un 13’ncü
maddesinde hüküm altına alınmış olup, madde hükmü aşağıdaki gibidir.
“Mücbir sebepler”
1- Vergi Ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak
derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk,
2- Vergi Ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve
su basması gibi afetler,
3- Kişinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden
çıkmış bulunması,
Gibi hallerdir.”
Diğer taraftan aynı Kanunun 15’nci maddesi ise “Mücbir Sebeplerle Gecikme”
başlığını taşımakta olup;
“13’ncü madde de yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde
bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu taktirde tarh zaman aşımı
işlemeyen süreler kadar uzar.
Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer
tarafından ispat ve tevsik edilmesi lazımdır.”
hükmüne amirdir.
Yasal hükümlerin tetkikinden de anlaşılacağı üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda
düzenlenmesini bulan mücbir sebep hükümleri mükellef tarafından vergi ödevlerinin yerine

getirilmesi açısından hüküm ifade etmektedir. Mükellefin ödevleri konusu da yine bilindiği
üzere aynı Kanunun 153 ve müteakip maddelerinde düzenlenmiştir. Yatırım indirimi müessesi
ise mükellefleri yatırıma teşvik amacı taşıyan, yapılan ve yapılması öngörülen yatırım
harcamalarının belli bir oranının kazançtan indirilmesine olanak tanıyan bir düzenlemedir.
Dolayısıyla bir vergi ödevi niteliği taşımayan ve ayrıca mükellefler yönünden seçimlik bir hak
olan yatırım indirimine mevcut yasal hükümler nedeniyle Vergi Usul Kanunu’ nun mücbir
sebeplere ilişkin hükümlerinin uygulanması mümkün görülmemektedir.
IV-SONUÇ
4369 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’ nun Ek 1’nci maddesinde yapılan
değişiklikle 01.01.1999 tarihinden itibaren alınan teşvik belgeleri kapsamında, ertesi yıl
yapılması öngörülen yatırım harcamalarının yatırım indiriminden yararlanabilecek kısmı cari
yıl gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinden indirim konusu yapılabilecektir.
Öngörülen yatırım indirimine ilişkin harcamaların gerçekleştirilememesi durumunda
Gelir Vergisi Kanunu’nun Ek 4’ncu maddesi gereğince yatırım indirime konu edilen yatırım
harcamalarının öngörülen tutarın % 10’ nu geçen bir oranda düşük olması halinde eksik
yapılan yatırım harcaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler 6183 Sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 48’nci maddesine göre belirlenen
tecil faizi ile birlikte cezasız olarak tahsil olunacaktır. Ancak bu konuda mükelleflerin mücbir
sebebi gerekçe göstermeleri cari mevzuat gereğince mümkün bulunmamaktadır. Örneğin
deprem felaketi nedeniyle inşaat ruhsatı alınamaması ve öngörülen yatırımın yapılamaması
durumunda mükelleflerin mücbir sebepten yararlanmaları cari mevzuat gereğince mümkün
bulunmamaktadır. Bu durumun ise idare ile mükellefler arasında ihtilaflara neden olacağı ve
birçok mükellefi mağdur edeceği ortadadır. Dolayısıyla konunun Maliye Bakanlığı’ nın
yapacağı bir düzenleme ile çözülmesinde ve hakikaten bir mücbir sebep nedeniyle yatırımını
yapamayan mükelleflerin bu yasal hükümlerden yararlandırılmasında fayda vardır.

İŞTİRAK HİSSESİ VE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASINA İLİŞKİN OLAN
GELİR VERGİSİ TEVKİFATI KAÇ TAKSİTTE ÖDENECEKTİR ?
Hüseyin YALÇIN
Yeminli Mali Müşavir
Gelir Vergisi Kanununun tevkif edilen vergilerin ödeme sürelerine ilişkin olan 119. maddesi
hükmü aşağıdadır.
“Vergi Tevkifatının Yatırılması
Madde 119 – 94. madde gereğince yapılan vergi tevkifatı, vergi kesenler tarafından
beyanname verecekleri süre içinde 1 bağlı bulundukları vergi dairesine yatırılır. Ancak 94.
maddenin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendinde yazılı menkul sermaye iratlarının
dağıtılmaması halinde yapılacak vergi tevkifatı; biri beyanname verme süresinde, diğerleri
kurumlar vergisinin ikinci ve üçüncü taksitlerinin ödeme süresi içinde olmak üzere üç eşit taksitte
ödenir.”
İstanbul Defterdarlığı Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığının 22.05.2000 tarih ve
BK. BŞK. 4.34.00.54/02-C/KVK-GEÇ.28/71-2297 sayılı özelgesinde Kurumlar Vergisi Kanununun
Geçici 28. maddesine göre kurumlar vergisinden istisna olan iştirak hissesi ve gayrimenkul
satışından elde edilen ve kurum sermayesine eklenen kazançlardan yapılacak tevkifatın ödenmesi
ile ilgili olarak aşağıdaki görüşe yer verilmiştir.
“Yürürlük süresi 31.12.1998 tarihinde sona eren Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 23/a
maddesi 4444 sayılı kanun ile geçici 28. madde olarak yeniden düzenlenmiş ve yürürlük tarihi
21.12.2002 olarak belirlenmiştir. Geçici 23/a maddesinin üçüncü fıkrasındaki bu kazançların
sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz” hükmüne Geçici 28. maddede yer verilmemiştir.
Görüldüğü üzere Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28. maddesine göre istisnadan
yararlanılması kazancın sermayeye ilavesi şartına bağlıdır. Kazancın sermayeye eklenmesi kar
dağıtımı niteliğinde olduğundan, söz konusu kazancın kurumlar vergisi beyanname verme süresi
içinde sermayeye eklenmesi halinde stopajın muhtasar beyanname verme süresinde bir defada
ödenmesi gerekecektir.
Ancak 51 numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine göre kurumlar vergisi
beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar kurum yetkili organlarınca sermaye artırımına
karar verilerek ilgili Bakanlığa başvurulması ve sermaye artırım işleminin, satışın yapıldığı yıla ait
kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği hesap döneminin sonuna kadar yapılması da
mümkündür. Bu durumda kar dağıtım kararı alınmış karın dağıtımının kurumlar vergisi
beyannamesi verilme süresinden sonraki bir tarihte yapılmasına karar verilmiş ise genel kurul veya
yönetim kurulunca belirlenen dağıtım tarihine kadar kar dağıtılmamış olacağından üç taksit
imkanından yararlanılabilecektir. Ancak taksitlerin vadesi gelmediği halde sermaye artırımı işlemi
yapılması halinde kar dağıtımı yapılmış olacağından dağıtıma başlanıldığı tarihten itibaren tevkifat
tutarının 15 gün içinde ödenmesi gerekir”
İştirak hissesi ve gayrimenkul satışından elde edilen kazancın sermayeye eklenmesinin, 119.
maddede bahsi geçen kar dağıtımı olduğu yönündeki bu vergi dairesi görüşüne katılmıyoruz. 119.
maddenin bu konudaki hükmü “iradın dağıtılmamış olması” şeklindedir. Bu hükümden fiili bir
dağıtımın anlaşılması gerekmektedir. Geçici 28. madde kapsamına giren iştirak hissesi ve
1

Bu süre tevkifatın yapıldığı ayı izleyen ayın 20 günü akşamıdır.

gayrimenkul satışlarından elde edilen kazançların şirket sermayesine eklenmiş olması nedeniyle
fiilen dağıtılabilecek bir kazançtan söz etmek mümkün değildir.
Karın sermayeye ilavesi ortakların sermaye payının artmasına neden olmaktadır. Ancak bir
dağıtımdan bahsetmek mümkün değildir. Elde edilen kazanç şirket bünyesindedir. Bu işlem
nedeniyle şirketten ortaklara bir kıymet transferi yapılmamış sadece ortakların şirket
sermayesindeki artış kadar sermaye miktarları artırılmıştır
Kar Dağıtımı
Ayrıca, kar dağıtımından yapılacak gelir vergisi tevkifatını düzenleyen 94. maddenin 6
numaralı bendinin b/ı alt bendinde karın sermayeye ilavesinin kar dağıtımı sayılmayacağı
belirtilmiştir. Gelir Vergisi tevkifatına ilişkin hükümlerin yer aldığı 94. maddede karın sermayeye
ilavesi kar dağıtımı sayılmamışken, yapılan stopajın ödenmesi sırasında bu işlemin kar dağıtımı
olarak kabul edilmesi gelir vergisi kanunu sistematiğine uymamaktadır.
Bu konudaki sorunların nedeni; 4369 sayılı kanun ile gelir vergisi kanununda değişiklik
yapılırken 119. maddenin değiştirilmesinin unutulmuş olmasıdır. 94. maddenin 6 numaralı bendi
4369 sayılı kanun ile değiştirilmeden önce aşağıdaki şekildeydi.
“Dağıtılsın veya dağıtılmasın 75. maddenin 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye
iratlarından (yatırım fonları ve ortaklıları hariç)”
75. maddenin 4 numaralı bendi hükmü ise 4369 sayılı kanun ile değiştirilmeden önce
aşağıdaki şekildeydi.
“Kurumlar vergisi kanunu uyarınca yıllık ve özel beyanname veren kurumların indirim ve
istisnalar (Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinin 1 ve 6 numaralı bentlerine göre kurumlar
vergisinden müstesna tutulan kazançlar hariç) düşülmeden önceki kurum kazancından hesaplanan
kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısım”
Yukarıdaki hükümlerden de görüleceği üzere; 4369 sayılı kanun ile gelir vergisi kanununda
değişiklik yapılmadan önce, 75. maddenin 4 numaralı bendi ile menkul sermaye iradı sayılan iratlar,
dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın, 94. maddenin 6 numaralı bendi ile tevkifata tabi
tutulmuştu. Bu iratların dağıtılmaması halinde ise, 119. maddenin yukarıda yer alan hükmü gereği
yapılan tevkifatın 3 taksitte ödenmesi imkanı getirilmişti.
4369 sayılı kanun ile hem 75. maddenin 4 numaralı bendi, hem de 94. maddenin 6 numaralı
bendi hükmü değiştirilmiş, ancak 119. madde hükmünün değiştirilmesi unutulmuştur. 119. madde
de yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece; bu maddede bahsi geçen dağıtımın fiili bir dağıtım
olarak anlaşılması gerektiği, Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28. maddesi hükmü gereği,
kurumlar vergisinden istisna olan kazançlardan 94. maddesinin 6 numaralı bendinin b/ii bendine
göre yapılan gelir vergisi tevkifatının 3 eşit taksitte ödenmesinin yasaya uygun olduğu
görüşündeyiz.

KİRA GELİRLERİNİN BEYANINA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER
Erkan GÜRBOĞA
Gelirler Baş Kontrolörü

İ. Bahri BELEK
Gelirler Kontrolörü



Konutların kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirlerinin 630.000.000.- lirası Gelir
Vergisinden istisnadır.



Yıllık tutarı 630.000.000.- TL aşamayan konut kira gelirleri beyan edilmeyecektir.



Ticari, Zirai mesleki kazançlarını beyan etmek zorunda olanlar 630.000.000.istisnadan yararlanmayacaklardır.



630.000.000.- liralık istisna işyeri kira gelirlerine uygulanmayacaktır.



Birden fazla konuttan kira elde edilmesi halinde istisna kira gelirleri toplamına bir defa
uygulanacaktır.



Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde her bir ortak için 630.000.000.- liralık
istisna ayrı ayrı uygulanacaktır.



Bir konuta birden fazla, mirasçının sahip olması halinde her mirasçı için 630.000.000.liralık istisna ayrı ayrı uygulanacaktır.



Kira geliri elde eden aile üyelerinin her biri (karı, koca, çocuk) ayrı ayrı beyanname verecek
şartları taşımaları halinde her biri ayrı ayrı istisnadan yararlanacaktır.



Yıllık gayrisafi tutarı 4.375.000.000.- lirayı aşmayan ve vergisi tevkif sureti ile alınan kira
gelirleri için beyanname verilmeyecek. Diğer gelirler için beyanname vermişse dahi bunlar
beyannameye dahil edilmeyecektir. Ortak sahip olunan gayrimenkuller için 4.375.000.000TL ayrı ayrı dikkate alınacaktır.



Ticari işletmelere dahil gayrimenkullerin kiraya verilmesinde bunlara ödenen kira tutarları
üzerinden tevkifat, (stopaj) yapılmayacak elde edilen gelir ticari kazanç hükümlerine tabi
olacaktır.



Gelecek yıllara ait olarak peşin tahsil edilen kiralar, tahsil edildiği yılın değil, ilgili olduğu
yılları kira geliri olarak kabul edilerek beyan edilecektir.



Yabancı para ile tahsil edilen kiralar tahsilatın yapıldığı günün borsa rayici, bu rayiç yoksa
ödeme gününe ait Merkez Bankası Döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek
bulunan tutar beyan edilecektir.



Ayın olarak tahsil edilen kiralar, emsal bedeli ile Türk Lirasına çevrilerek bulunan tutar
beyan edilecektir.



Kira geliri elde edenlerden gerçek gider yöntemini seçenler;
- Aydınlatma, ısıtma, su, asansör giderleri,
- İdare giderlerini,
- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara şart olunan borçların
faizleriyle konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulun iktisap yılından

liralık

-



itibaren, 5 yıl süre ile iktisap bedelinin %5’ ini (iktisap bedelinin %5 tutarındaki bu
indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilemeyen kısım
gider fazlalığı sayılmayacaktır. 1995 yılından önce iktisap edilen konutlar için
indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır).
Emlak Vergisi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara katılma
paylarını,
Amortismanları,
Onarım giderlerini,
Kira ile bunları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer giderler,
Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konut veya
lojmanların kira bedeli (yurt dışında işçi olarak çalışan Türk vatandaşlarının yabancı
ülkelerde ödedikleri kira bedelleri hariç) gayrisafi hasıladan indirileceklerdir.

Ancak 630.000.000.- liralık istisnadan yararlanılması durumunda bu istisnaya isabet eden
yukarıdaki giderler indirim konusu yapılamaz.
İstisnaya isabet eden kısım (Vergiye tabi irat x Toplam gider ) formülüyle hesaplanacaktır.
Toplam Hasılat



Götürür gider yönteminin seçilmesi durumunda (hakları kiraya verenler hariç) kira
gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın %25’ i gerçek giderlere karşılık
olmak üzere indirilebilir.



Gayrimenkul sermaye iradı sahiplerinden, safi tutarın belirlenmesinde gerçek gider esasını
benimseyenler, gider fazlalığından doğan zararların, beş yılı geçmemek üzere müteakip
yıllar gelirlerinden indirebilirler. Ancak G.V.K.’ nun 74. maddesinin 4. bendine 4369 sayılı
kanunla eklenen ve konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulun iktisap yılından
itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin %5’ i ve aynı maddenin 10. bendinde yer alan
sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli
nedeniyle oluşan giderlerden kaynaklanan zararlar gider fazlalığı sayılmadığından, safi
irattan beyanname üzerinden zarar olarak indirilemeyecektir.



Mükelleflerin beyan edilen gelirlerinin %5’ inin ve her bir kişi için asgari ücretin yıllık
tutarını aşmamak şartıyla, şahıslarına, eşlerine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza,
hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigortalarının primleri (sigortanın
Türkiye’ de kain ve merkezi Türkiye’ de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş ve
gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olmak, beyannameye alınmış ücretler varsa bunların safi
iratlarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunmak şartıyla, eşlerin ve
çocukların kendi gelirleri için ayrı beyanname vermeleri halinde bunlara ait sigorta primleri
aile reisi gelirinden indirilmez) yıllık beyanname ile bildirilecek gelir vergisi
beyannamesinde safi irattan indirilebilecektir.



Genel bütçeye dahil dairelere Katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köy
tüzel kişiliğine, kamu menfaatlerine yararlı derneklere Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti
tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve
kuruluşlara, müzelere, sinema, tiyatro, opera, bale, klasik müzik, klasik Türk müziği ve
plastik sanatlar alanındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda kurulacak özel araştırma,
eğitim ve uygulama merkezlerine, Kültür Bakanlığınca da desteklenen veya desteklenmesi
uygun görülen uluslar arası organizasyonlara makbuz karşılığı bağış ve yardımlar ( bir
takvim yılı içinde yapılan bağış ve yardımların toplamı, o yıla ait beyan edilecek gelirin %5’
ini, kalkınmada öncelikli yörelerde %10’ unu aşarsa fazlası indirilmez) beyan edilen
gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı üzerinden indirilebilecektir.



01 Ocak 2000 – 30 Aralık 2000 dönemine ait beyana tabi gelirleri sadece kira gelirinden
ibaret olan mükellefler 2001 yılının Ocak ayı içinde beyannamelerini vereceklerdir.



2001 Ocak ayı içerisinde verilecek beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisi 2001
yılının Ocak, Nisan ve Temmuz aylarında 3 eşit taksitte ödenecektir.



Kira geliri dışında beyan edilmesi gereken başka geliri bulunanlar beyannamelerini 2001
yılının Mart ayı içinde vereceklerdir.



2001 yılının Mart ayı içerisinde verilecek beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisi
2001 yılının Mart, Haziran ve Eylül aylarında 3 eşit taksitte ödenecektir.



Mükellefler beyannamelerini bağlı olduğu vergi dairesine vereceklerdir. Mükellefler normal
olarak ikametgahlarının bulunduğu yerin vergi dairesine bağlıdırlar.



2000 yılında elde edilen kira gelirlerine uygulanacak Gelir Vergisi tarifesi aşağıdaki gibi
olacaktır.
-

2.500.000.000.- liraya kadar
6.250.000.000.- liranın 2.500.000.000.- lirası için 500.000.000.- lira, fazlası için
12.500.000.000.- liranın 6.250.000.000.- lirası için 1.437.500.000.- lira, fazlası
31.250.000.000.- liranın 12.500.000.000.- lirası için 3.312.500.000.- lira fazlası
62.500.000.000.- liranın 31.250.000.000.- lirası için 9.875.000.000.- lira fazlası
62.500.000.000.- liradan fazlasının 62.500.000.000.- lirası için 22.375.000.000.- lira fazlası

% 20
% 25
% 30
% 35
% 40
% 45



İş yeri kira gelirlerinden tevkif (stopaj) suretiyle kesilen vergiler hesaplanan gelir
vergisinden mahsup edilir. Tevkif edilen vergilerden gelir vergisine mahsup edilemeyen
kısım mükellefe reed ve iade edilir.



Kira gelirlerinin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, mükellefler konutlara
ilişkin 630.000.000.- liralık istisnadan yararlanamayacaktır.

ÖZEL GİDER İNDİRİMİ SİSTEMİ VE VERGİ İADESİ (ÜCRETLİLER)
Yahya Arıkan
İSMMMO Başkanı
Özel Gider İndirimi Sisteminin Özellikleri
Özel gider indirimi ile ilgili olarak kanunda beş önemli husus sayılmıştır.
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 konuları
harcama ve ücret tutarı itibariyle farklı oranlar tesbit etmeye yetkilidir. Bakanlar kurulu; %35
oranını, 2000 yılı için de uygulaması beklenilmektedir.
Özel Giderler İndiriminden Kimler Yararlanacaktır.
Özel gider indirimi sadece gerçek usulde tesbit edilen ücretlilere uygulanacaktır.
Aşağıda yazılı ödemelerde ücret sayılır.
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 kapsamına girer.
Maliye Bakanlığının yayınladığı 176. seri nolu tebliğe göre, bu harcamaların neler olduğu ve
harcamaların nitelikleri belirlenmiş durumdadır. Buna göre;
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 karşlanması 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 harcamalar özel gider indirimine konu teşkil
etmeyecektir.
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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 vegisi 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 kooperatifden 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
harcamlar, özel gider indirimine konu edilmeyecektir.
Özel Gider İndirimine Girmeyen Harcamalar
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,
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14- Plak, teyp ve video kaset alımları ile bunların kiralanması karşılığında ödenen
ücretler,
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- Tüpgaz 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
Ücretlilerin harcama belgelerini biriktirmesi ve işverene ibrazı:
Ücretliler, kendileri, eş ve çocukları adına düzenlenen harcama belgelerini
1 Ocak'tan başlayarak 31 Aralık tarihine kadar biriktireceklerdir.
Ocak 2000 – 31 Aralık 2000 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.
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Eğer bir belgede 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
göstereceklerdir.

bu tutarın 1/3'nü hesaplayarak,

UYGULAMA SIRASI
(RAKAMSIZ)
1- 12 aylık vergi matrahını toplayacaksınız, bu meblağ “yıllık gelir vergisi matrahı”nız
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 kesilen
gelir vergisi toplamı”dır.
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.
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ÖRNEKLER (2000)
AYLIK
NET ÜCRET

TOPLANABİLECEK
BELGE TUTARI

İADE ALINACAK
TUTAR

Asgari Ücretli
100.000.000.150.000.000.200.000.000.250.000.000.300.000.000.350.000.000.400.000.000.500.000.000.600.000.000.700.000.000.800.000.000.900.000.000.1.000.000.000.-

987.336.000
1.216.477.623
1.963.861.609
2.719.335.799
3.513.163.264
4.294.437.467
5.109.089.595
5.879.760.950
7.462.684.064
9.251.784.650
10.902.595.671
12.501.677.336
13.736.718.838
15.394.387.239

49.366.800
60.823.882
98.193.080
140.458.971
217.951.652
286.295,831
340.605.973
391.984.064
540.378.179
744.846.817
908.549.639
1.041.806.445
1.173.856.038
1.390.931.662



Yukarıdaki ücretler TTF kesintisi olmayan Haziran 2000 itibariyle işsizlik sigortası olan
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.
1999 YILINDA ALINAN VERGİ İNDİRİMİ
ÖRNEKLER
AYLIK
NET ÜCRET
ASGARİ ÜCRET
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
450.000.000
500.000.000
600.000.000

TOPLANABİLECEK
BELGE TUTARI

741.135.150
1.271.991.724
2.017.074.863
2.806.527.549
3.601.053.450
4.411.176.943
5.184.500.889
6.056.386.628
6.881.184.437
7.671.744.862
9.402.598.984

İADE ALINACAK
TUTAR

37.056.757
63.599.587
100.853.743
173.970.546
240.070.230
294.078.463
345.633.393
442.158.472
536.421.079
626.770.842
783.549.915
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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.

1998 YILINDA ALINAN VERGİ İNDİRİMİ
ÖRNEKLER
AYLIK
NET ÜCRET
(ÇIPLAK ÜCRET)
ASGARİ ÜCRET
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000
120.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000

TOPLANABİLECEK
BELGE TUTARI
320.925.780
669.217.819
829.506.234
993.350.577
1.175.948.730
1.331.602.467
1.516.798.206
1.872.467.799
3.358.966.433
4.316.790.329
5.345.173.344
6.399.774.201

İADE ALINACAK
TUTAR
23.602.808
53.068.670
62.437.247
74.769.221
102.576.922
108.000.119
138.225.766
185.694.572
411.720.503
556.894.382
749.942.303
952.796.234
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FİKRİ HAKLAR ve BUNLARIN TELİF KAZANCI İSTİSNASI KARŞISINDAKİ
DURUMU
Dr. Mehmet YÜCE
Uludağ Üniversitesi İİBF
1. GİRİŞ
Kamu gelirleri arasında özel bir yeri olan verginin, kamu harcamalarını finanse etmek olan mali
amacı yanında, ekonomik, sosyal ve siyasal içerikli diğer bazı amaçları da söz konusudur. Bu
çerçevede, devletin örgütlenmesindeki siyası yapı ile toplumsal ihtiyaçların öne çıkardığı bazı
faaliyetlerin belli bir kıvama gelebilmesi için, devlet, bu unsurlara ya gelir transferinde bulunarak
ya da hukuki alacağından vazgeçerek bir takım maddi ve manevi destek sağlayıp onları himaye
eder.
Günümüzün modern toplumlarını ayakta tutan temel dinamiklerin başında kuşkusuz "bilgi" unsuru
gelmektedir. Globalleşmeyle birlikte yaşanan köklü yapısal değişimde, endüstri toplumunun
stratejik kaynağı olan "sermeye" yerini "bilgi"ye terk ederken, "endüstri toplumu" yerini tamamen
farklı bir yapıda olan "bilgi toplumu"na bırakmaktadır. Yaşanan bu süreçte, dünyayı küçük bir
kasaba haline getiren, neredeyse beşeri maddi ilişkilerin tamamının sanal ortamda yürütülmesine
olanak sağlayan ve bunu insanoğlunun hizmetine sunan enformasyon toplumunun taleplerini
karşılamaya yönelik bilgi üreten ünitelerin giderek önem kazanmakta olduğu yadsınmaz bir
vakıadır. Bilhassa gelişmiş ülkelerde, bilgiyi üreten kişi ve kurumlar hükümetleri tarafından
titizlikle korunmakta ve çalışmalarının verimliliği konusu yeteri kadar destek görmektedir.
Bu bağlamda, ülkemizde Gelir Vergisi Kanunun 18.maddesinde yer alan, "müellif, mütercim,
heykeltıraş, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin" eserlerini vergiden bağışık tutan
düzenlemenin yetersizliği 4444 sayılı Kanunla giderilmeye çalışılmıştır. Söz konusu Kanun ile,
teknolojik gelişmeler dikkate alınarak, telif kazancı istisnası kapsamına bilgisayar yazılımı
programlarının alınması ve telif eserlerinin yayınlanacağı yerler arasına bilgisayar ve internet
ortamı ile CD ve disketin de eklenmesiyle geciken zaruriyetin telafisi sağlanmıştır. Kuşkusuz bu
düzenleme, elektronik köy haline gelen dünyamızda, kabiliyetli gençleri yeni ürün geliştirmelerini
teşvik edebileceği gibi yepyeni bir istihdam alanı da oluşturacaktır. Dolayısıyla, telif kazançları
istisnası ile Araştırma ve Geliştirme harcamalarında vergi erteleme uygulaması bir arada ele
alınarak, bilgi çağında Türkiye’ye rekabet etme olanağını verebilecek kişi ve kurumları gerçek
anlamda teşvik edilmesine ilişkin yasal düzenlemelere gidilmesinin kaçınılmazlığı ortadadır.
Bu çalışmada, öncellikle fikri haklarıyla ilgili genel bir bilgilendirmeden daha sonra, bu hakların
telif kazancı istisnası karşısındaki durumu ele alınmaktadır.
2. FİKRİ HAKLAR VE TELİF KAZANCI İSTİSNASI
Hukuk literatüründe yaratıcı çalışmaların sahiplerine, bu çalışma sonuçlarında üçüncü kişilerin
haksızca yararlanmalarını önlemek amacıyla fikri haklar1 tanınmıştır. Fikri hak, fikir ürünlerinden
sahipleri dışında diğer kimselerin haksız yararlanmalarını2
önlemek hakkı olarak
yorumlanmaktadır Fikri ürünleri, insan zekası ile ortaya çıkan; edebiyat, sanat eserleri, bilgisayar
programları, buluşlar, tasarımlar, vb. ürünleri kapsamaktadır. Daha kapsamlı bir ifadeyle, Fikri
emek ürünleri, modern hukuk sistemleri tarafından, fiziksel emek ürünleri gibi iktisadi değere sahip
olan, hukuki düzenlemelere ve işlemlere konu olabilecek "gayrimaddi bir mal" olarak tanımlanır.
Gayrimaddi mal ise, Medeni Hukuktaki menkul ve gayrimenkul mallar dışında, yaratıcı insan
zekasının ürünü olup, üzerinde cisimlendiği maddi mallardan ayrı bir hukuki varlığa ve iktisadi
değere sahip olan mallardır. Bu mallarda insan zekası ve sarf edilen fikri emek çok açık bir şekilde
kendini gösterir3. Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti arasında yapılan uluslararası bir
anlaşmaya göre, "gayrimaddi hak bedelleri", terimi sinema filmleri ile radyo ve televizyon
yayınlarında kullanılan bantlar dahil olmak üzere edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi telif
hakkının, her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim
yönteminin veya sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın veya sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye

dayalı bilgi birikiminin kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında yapılan her türlü ödemeleri 4
şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bağlamda gayrimaddi hakları , fikir ve sanat eserleri üzerindeki
haklar; İhtira ve İcat üzerindeki haklar ve Ticari haklar olmak üzere üç ana gruba ayırabiliriz. Zeka
ve düşünce ürünü olan bu mallar üzerinde, mucidine, hukuk düzenince tanınan haklar, mutlak hak
niteliğinde olup, herkese karşı ileri sürülebilir5 .
Fikri haklar arasında yer alan Telif hakkı, düşünce, sanat veya bilimsel bir eseri yaratan kişiye eseri
nedeniyle sahip olduğu ve yasalarla korunan hakların tümü olarak tanımlanabilir6. Bilindiği gibi,
fikri mülkiyet, telif hakkından daha geniş bir kavramdır ve telif hakları rejimi yanında, patent, ticari
marka ve ticari sırlar rejimlerini de kapsamaktadır. Telif hakları, kişinin yarattığı fikir eserleri
arasında yer almakla birlikte, mülkten çok kişiye ait düşünceye dayanır7. Telif Hakkı mutlak
haklardan olup, herkese karşı ileri sürülebilir. Böylece eser sahibi, Fikir ve Sanat Eserleri
Hakkındaki Kanun (FSEK) tarafından getirilen hukuki koruma yanında tamamlayıcı olarak diğer
kanunlarda öngörülen (Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu) mutlak haklarla ilgili
talep haklarını da sahiptir8.
Eser yaratmak, uzun süreli bir çalıştırmayı gerektirmesinin yanı sıra, o alanda belli bilgi birikimini
ve deneyimini gerektirmektedir. Kişinin sahip olduğu bu özelliklerin zaman zaman yaratıcılık yönü
ile de birleşmesi sonucu ortaya çıkan eserler yorucu ve sabırlı çalışmaların ürünü olmaktadır.
Ülkelerin ekonomik gelişmelerinde, yeniliklerin ve yeni buluşların sanayiye uygulanması büyük
önem taşımaktadır. Yenilikler ve buluşların sanayiye uygulanması ve sonuçta ekonomiye katkı
sağlamasında en önemli etken, buluş sahibinin ödüllendirilmesi ve buluş yapılmasının
özendirilmesidir. Diğer taraftan, "eserler gelecek nesillere bugünkü kültürün seviyesini gösteren
birer şahittirler. Yaratıcı fikir, eserlerde ebedileşir. Eserler kültür hayatının canlı taşıyıcılarıdır. Bu
nedenle, yaratıcı gücüne sahip kişilerin yetişmesini sağlamak; haklarını vermek, ekonomik
endişelerden uzak çalışma ortamını hazırlamakla" mümkündür 9.
İşte, ülkemizin sosyal, kültürel ve bilimsel alanda yapmak zorunda olduğu atılımlar göz önünde
bulundurularak, bu alanda faaliyet gösterenlerin korunması amacıyla getirilmiş bulunan serbest
meslek kazançlarındaki istisnalar ile eser sahipleri korunmak ve teşvik edilmek istenmiştir10. Bu
istisna ile sanat sahiplerinin ve kanuni mirasçılarının 11 serbest meslek kazançlarından telif hakları
ve ihtira beratları şeklindeki sınai haklardan elde ettikleri kazanç gelir vergisinden bağışık
tutulmuştur. Ancak, "telif hakkı" terimi dar kapsamlı olup diğer fikri haklar ile sınai hakları
çağrıştırmadığından, burada literatürde yaygın bir şekilde kullanılan "telif kazancı istisnası"12
yerine "fikri hak kazançları istisnası" teriminin kullanılmasının daha uygun olacağı kanısındayız.
Ancak burada kavram tartışması bir yana bırakılarak çalışmada her iki kavram da kullanılacaktır.
Patent, Faydalı Model, Ticaret ve Hizmet Markaları, Endüstriyel Tasarım, Ticaret Unvanı ve
İşletme Adı, Coğrafi işaretler (Menşe Adı ve Mahreç İşareti), Yarı İletken Ürünlerin Topografisi,
Yeni Bitki Türleri ve benzeri haklar gibi korunan fikir ürünleri, genel olarak, "Sınai Haklar"
kavramı içinde değerlendirilmektedir. Fikri haklar içinde önemli bir yer tutan sınai haklarının etkili
ve kendi içinde tutarlı uygulanması, verimlilik artışının ve teknolojik ilerlemenin ana faktörlerinden
birisidir.
Bilindiği gibi, telif kazançları sayısal bir tutarla sınırlı olmaksızın vergiden bağışık (tevkifat hariç)
iken, 4369 sayılı Yasa ile getirilen sınırlamayla kısmi bir istisnaya dönüşmüştü. Bu yasanın geçici
7. maddesine göre, 1.1.1999-31.12.2008 tarihleri arasında uygulanmak üzere o yılın gelir vergisi
tarifesinin birinci ve ikinci gelir dilimlerinin toplamını aşmayan (1999 yılı için 7 milyar lira) telif
kazançlarına istisna uygulanacak, bu miktarı aşan telif kazançları ise vergiye tabi tutulacaktı.
Beraberinde bir takım sorunları getiren bu uygulama yönelik olarak Vergi İdaresince çıkartılan
Gelir Vergisi 221, 223 ve 224 sayılı Genel Tebliğleri13 söz konusu sorunları çözmede yetersiz
kalması üzerine, 4444 sayılı Yasa ile 01.01.1999 tarihinden itibaren geçici 7.madde kaldırarak, telif
kazancı elde edenlerin herhangi bir sınıra tabi olmaksızın beyanname verme zorunluluğu kaldırmış
ve 01.01.2000 tarihinden itibaren serbest meslek kazançlarında telif istisnasının kapsamı
genişletilmiştir. Böylece, kamuoyuca hararetli bir şekilde tartışılan sorunlar yumağına nihai bir
çözüm getirilmiştir.

4444 sayılı Yasa ile GVK’nun 18. maddesi, "müellif, mütercim, heykeltıraş, bestekar, bilgisayar
programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel
araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo
ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo,
televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki
eserleriyle ihtira beratlarının satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek
veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisi’nden istisnadır" şeklinde değiştirilmiştir
Böylece teknolojik gelişmeler dikkate alınarak telif kazancı istisnası kapsamına bilgisayar
programcılarının bilgisayar yazılımı alınmış ve telif eserlerinin yayınlanacağı yerler arasına
bilgisayar ve internet ortamı ile CD ve disket de eklenmiştir.
3. TELİF KAZANÇLARI İSTİSNASINDAN YARARLANABİLMENİN ŞARTLARI
Telif kazancı istisnasının uygulanabilmesi için (GVK Gen. Teb. 135);
l -Gelir, serbest meslek erbabı durumunda olan, müellif, mütercim, heykeltıraş, bestekar, bilgisayar
programcısı ve mucitlerin ile bunların kanuni mirasçıları tarafından elde edilmiş olmalıdır. Ancak,
eser yarat işinin, genellikle, süreklilik arz eden bir faaliyet olmadığından, arızi olarak serbest meslek
kazancı elde eden söz konusu kimseler de bu kapsamda mütalaa edilecektir.
l -Kazançlar yukarıda açıklanan kişiler tarafından;
– Şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj,
karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerin gazete,
dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlanması,
– Kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleriyle ihtira beratlarının satmaları veya
bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmeleri veya kiralamak karşılığında elde
edilmiş olmalıdır.
l Yukarıda sözü edilen eserlerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkındaki Kanun hükümlerine
göre, eser niteliğinde olması ve ihtira beratlarının tescil edilmiş bulunması gerekmektedir.
4. TELİF KAZANCI İSTİSNASINDAN YARALANANLAR
Gelir Vergisi Kanunu 18. maddesinde, telif kazancı istisnasından yararlanabilecekleri, yazar,
mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ile mucitlerin ve bunların
kanuni mirasçıları (dar veya tam mükellef farkı olmaksızın) şeklinde tek tek sayılmak suretiyle açık
bir biçimde belirtilmiştir. Telif haklarının, müellif, mucit ve bunların kanuni mirasçıları dışında
kalan kişiler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar telif kazançları istisnası kapsamına
girmeyeceğinden, bu kazançlar değer artışı kazancı çerçevesinde vergiye tabi tutulacaktır. Ayrıca,
bu hakların, alım ve satımının ticari bir organizasyon içinde yapılması ve bir iktisadi işletmenin
aktifine dahil olması durumunda ortaya çıkacak kazanç ticari kazanç sayılacaktır.
Diğer taraftan, müellif, mucit ve bunların kanuni mirasçıları telif kazançları istisnasından
yararlanabilmeleri için fiilen yazar, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar
programcısı olmaları ve bu işlerle bizzat uğraşmaları zorunlu değildir. Kişinin bir işyerinde
çalışmakla birlikte yaptığı işle ilgili ya da ilgisiz telif kazançları konusuna giren herhangi bir eseri
vücuda getirip satması, kişinin telif kazançları istisnasından yararlanmasına bir engel teşkil etmez.
Mesela, herhangi bir kurumun Bilgi-İşlem ünitesinde çalışan ve bilgisayar konusunda yetenekli bir
kimsenin iş akdinde belirtilen hizmet dışında bir program yapıp, bu programı CD, disket, internet
ortamı yada başka bir şekilde satması karşılığında elde ettiği gelir arızi serbest meslek kazancı
sayılacağından telif kazancı istisnasından yararlanabilecektir.
5846 sayılı FSEK’e göre, birden fazla kimsenin vücuda getirdikleri eserin kısımlara ayrılması
mümkünse, bunlardan her biri vücuda getirdiği kısmın sahibi sayılır (md. 9). Birden fazla kimsenin
iştirakiyle vücuda getirdikleri eser ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa, eserin sahibi, onu vücuda
getirenlerin birliğidir (md. 10). Bu bağlamda, eserin birden çok kişi tarafından müştereken veya
iştirak halinde meydana getirilmesi durumunda, istisna kişilerin her biri için ayrı ayrı dikkate
alınacaktır.
5. FİKRİ HAKLARIN DEVREDİLMESİ DURUMUNDA TELİF KAZANCI İSTİSNASI
Her zaman eserin mucidi ile eserin maliki aynı kişi olmayabilir. Yani, her patent sahibi söz konusu
fikri ürünün mucidi olmayabilir. Nitekim, FSEK 48. maddesine göre, eser sahibi veya mirasçıları

kendilerine kanunen tanınan mali hakları, süre, yer ve muhteva itibariyle mahdut veya gayrimahdut,
karşılıklı veya karşılıksız olarak başkalarına devredebilirler. Ancak, asıl veya çoğaltılmış mülkiyet
hakkının devri, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, fikri hakların devrini ihtiva etmez (FSEK md. 57).
Bu bağlamda FSEK’e göre, sözleşmeye hüküm ilave edilerek fikri hakların devri de mümkün
olduğu söylenebilir. FSEK 17/2 maddesine göre de, aslın maliki, eseri bozmamak, yok etmemek ve
sahibinin haklarına zarar vermemek kaydıyla, eser sahibi ile yapmış olduğu sözleşme şartlarına göre
eser üzerinde tasarruf edebilir. Markaların korunmasına ilişkin 556 Sayılı KHK'nın 15. maddesine
göre de tescilli bir marka başkasına devredilebilir. Diğer taraftan, Borçlar Kanununun 373.
maddesine göre, "neşir mukavelesi, müellefin haklarını, mukavelenin ifasının icap ettirdiği miktar
ve zaman için naşire nakleyler" demek suretiyle FSEK ile aynı prensibi benimsemiştir. Bununla
birlikte, FSEK 16/3 ve 17/3 maddeleri hükmünce bazı manevi hakların sahibinin şahsına bağlı
olduğundan, bunların sözleşmeyle devri veya feragati mümkün değildir.
Bilindiği gibi FSEK göre eser sahibinin meydana getirdiği eser üzerinde mali ve manevi bazı
haklara sahiptir. Eser sahibinin uhdesinde bulundurduğu söz konusu hakların başkalarına devredilip
devredilmeyeceği konusu "fikri hakkın hukuki mahiyetini" veya "eser sahibinin eser üzerindeki
hakkının niteliği" açıklamaya çalışan teorilerle yakından alakadardır.
Manevi haklar, eser sahibinin, eserinin sahipliğini üstlenme ve eserinin özelliğine ve bütünlüğüne
saygı gösterilmesini talep etme hakları ile ilgilidir. Bunlar, umuma arz salahiyeti (FSEK md.14),
adın belirtilmesi salahiyeti (FSEK md.15), eserden değişiklik yapılmasını menetmek (FSEK md.16)
hakkıdır. Mali haklar ise eser sahibinin eserinden kazandığı para ile geçinebilmesini sağlayan
haklardır. Bunlar işleme (FSEK md.21), çoğaltma (FSEK md.22), yayma (FSEK md.23) ve temsil
etme (FSEK md.24), radyo ile yayın yapmak (FSEK md.25) haklarıdır. Eser sahiplerinin izni
olmadan başkaları bu hakları kullanamazlar. Tanınan bu hakların koruma şekli, süresi ve getirilen
istisna ve sınırlamalar eser türüne göre farklılık göstermektedir 14.
Fikri hakkın hukuki mahiyetini açıklayan teorileri, fikri mülkiyet teorisi, şahsiyet hakkı teorisi, sui
jeneris hak teorisi olmak üzere üçe ayırmak mümkündür15. Fikri mülkiyet teorisi kendi içinde
maddi mülkiyet anlayışı ve gayrimaddi mülkiyet anlayışı olmak üzere iki şekilde ele alınabilir.
Maddi mülkiyet anlayışı göre, eser sahibi, emeğinin mahsulü olan eser üzerinde tıpkı maddi
mallarda olduğu gibi bir mülkiyet hakkına sahiptir. Gayrimaddi mülkiyet anlayışına göre ise, eser
sahibinin eserleri üzerindeki hakkını maddi mallarda olduğu gibi mülkiyetle ifade edilmesi mümkün
değildir. Zira, burada aynî bir hak mevcut değildir. Bu nedenle, eser sahibinin fikri ürünleri
üzerindeki hakkı, mülkiyet kavramını genişletmek suretiyle ortaya çıkan gayrimaddi bir
mülkiyetten ibarettir. Eser sahibinin eserleri üzerindeki hakkını bir şahsiyet hakkı olarak gören
şahsiyet hakkı teorisine göre, eser, sahibinin fikri mahsulü olduğundan onun şahsiyet hakkına giren
bir haktır. Eserin, eser sahibinin zihni mahsulü olması ve onun şahsiyetine bağlı olması nedeniyle
fikri hakkın devri söz konusu değildir. Sui jeneris hak teorisinde ise, Düalist ve Monist görüş
şeklinde iki ayrı görüş vardır. Düalist görüşe göre, eser sahibinin fikri ürünleri üzerindeki hakkı
birbirinden farklı ancak aralarında bir ilişki bulunan maddi ve manevi haklara sahiptir. Monist görüş
ise, fikri hakların unsurları teşkil eden mülkiyet ve şahsiyet hakları menşe itibariyle birbirinde farklı
olmadığı ve bir tek kaynaktan doğduğu ileri sürmektedir. Prof. Hirş tarafından hazırlanan 5846
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda fikri hakkı en iyi izah eden görüş olarak kabul edilen
monist görüş hakimdir.
Ancak, "Monist Teori", FSEK. md. 48’in "Eser sahibi ....... kendine tanınan malî hakları .....
başkalarına devredebilir." şeklindeki hükmü, eser sahibinin eseriyle sıkı bağı olduğunu ileri sürerek
bu tür bir görüşü reddetmektedir. Monist teori, fikrî hakların malî ve manevî yanlarını bir ağacın
kökünden fışkıran dallara benzetmektedir. Günümüzde bazı ülkelerde telif hakkının bir bütün olarak
veya kısım kısım devredilemeyeceği görüşü benimsenerek kanunlarda yerini almıştır. Buna örnek,
olarak yine Alman Telif Hakkı Kanununun paragraf 29 c.2'deki hükümlerini gösterebiliriz. Eser
sahibi, ancak bir başkasına eserden yararlanabilmesi için intifa haklarını bahşedebilir16. Buna
karşın, İsviçre hukuku "telif hakkının bütünüyle devredilmesinin imkansız" olduğu şeklindeki
Alman görüşü yerine "telif haklarının devredilebileceği ve miras bırakabileceği" (THKHK, 16
Md.1.Pr) görüşünü benimsemiştir17.

Eser sahibinin "mali" ve "manevi" olmak üzere iki gruba ayrılan hakları çoğu kez birbiriyle sıkı
sıkıya bağlıdır. Eser sahibi, eserini yaratmakla ekonomik yararlar elde eder. Fakat o, bununla aynı
zamanda ideal hedeflere ulaşmayı düşünür. Mesela eser sahibi, eserini kamuoyuna sunarken, maddi
tatminden ziyade şan, şöhret kazanmak; öğretici ve yapıcı bazı mesajlar sunmayı amaç edinebilir.
Bu bağlamda "eser, bağımsız, ekonomik bakımdan değerlendirilebilen bir fikir ürünüdür ve eser
sahibinin şahsı ile sıkı bağ içindedir" denilebilir. Bunun sonucu olarak eser sahibinin menfaatleri,
kısmen fikir ürününün değerlendirilmesine kısmen de fikir ürünüyle ilgili olmak üzere şahsi
ilişkilere saygıyı sağlama ve korumaya yöneliktir18. Gerçekten eser ile onu meydana getirenin
arasında yaratma eylemi nedeniyle manevi bir bağ söz konusu olup bu bağ eser sahibinin kişiliğine
bağladır. Özellikle salt fikir ve sanat eserlerinde bu bağlılık en yüksek düzeye çıkmakta ve eser
kendisini yaratan kişinin kişiliğine perçinlemektedir. Bu bakımdan bir eser çeşitli maddi yararlar
sağlamak amacıyla başkasına devredilmiş olsa bile, mucidi arasındaki manevi ilişki sürebilir19. Bu
bakımdan kimi görüşlere göre, hakkın bizzat kendisi değil, kullanılması devri söz konusu olabilir.
Ancak, günümüzde eser sahibinin eseri üzerinde sahip olduğu haklardan mali hakları
devredilmesinde bir sakınca görülmemektedir.
Bu bakımdan, devredilmiş hakların malik veya mutasarrıfını mucit olarak nitelendirmek mümkün
değildir. Dolayısıyla, mucit olmayan ama istisnaya konu eserin maliki olan bir kimsenin telif
kazançları istisnasından yararlanması söz konusu değildir. Zira, eserin mucit ve kanuni mirasçıları
dışındaki kimseler tarafından kiraya verilmesi gayrimenkul sermaye iradı, satılması ise sair kazanç
ve iratlar (değer artış kazançları) kapsamına girmektedir.
6. TELİFKAZANCI İSTİSNASININ KONUSU
Serbest meslek kazancı niteliğinde olan fikir ve sanat eserleri veya telif kazançlarını belirli şartlar
dahilinde gelir vergisi’nden istisna tutan "Telif Kazancı İstisnası" GVK’nun 18. maddesinde
"Serbest Meslek Kazançlarında İstisna" başlığı altında düzenlemiştir. Dolayısıyla, telif kazancı
istisnasından hem yapısı hem de yasal düzenleme gereği sadece "serbest meslek kazancı" sayılan
gelir unsurları yararlanabilir. Yani, eserin bir serbest meslek faaliyeti sonucu olarak meydana
gelmesi gerekir. Dolayısıyla, bir yazarın iş akdi ile bağlı bulunduğu bir dergi ya da gazetede yazı
yazması veya bir bilgisayar programcısının aynı şekilde bağlı olduğu işveren adına yeni programlar
icat etmesi durumunda, elde ettikleri gelir ücret olduğundan, bu istisnadan yararlanmaları söz
konusu değildir. Buna karşılık, ücretli statüsündeki bir kimsenin iş akdi dışında, kendi adına telif
kazançları istisnası kapsamına giren bir işi yapıp 18’nci maddede belirtilen araçlarla sunması telif
kazançları istisnası kapsamında mütalaa edilir. Bir Öğretim Üyesinin yazdığı bir makaleyi dergide
yayınlatması bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Serbest meslek kazancının devamlı değil de
arızi olarak elde edilmesi durumunda telif kazancı istisnasının hükmünün uygulanmasına engel
teşkil etmez. Buna karşılık, ticari şirket bünyesinde yapılan bir fikri sınai hakkın satılmasının, telif
kazançları istisnası kapsamına girmesi söz konusu değildir. Diğer taraftan, telif hakkının mucidi
veya kanuni mirasçıları, telif haklarını bir işletmeye sermaye olarak koymaları halinde elde
edecekleri gelir ticari kazanç sayılacağından bu kimselerin de telif kazancı istisnasından
yararlanmaları söz konusu değildir.
Diğer taraftan, yukarıda belirtilen eserlerin istisnadan yararlandırılabilmesi için, bunların FSEK
hükümlerine göre eser sayılması ve ihtira beratlarının tescil edilmesi gerekmektedir. FSEK’in 1.
maddesine göre eser, sahibinin hususiyetini taşıyan ve kanun uyarınca ilim, edebiyat, musiki, güzel
sanatlar ve sinema eserleri sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri olarak tanımlanmıştır. Aynı
kanunda eser sayılan fikir ve sanat mahsulleri ile bunların kapsamına giren eserler ilim eserleri,
edebiyat eserleri, musiki eserleri ile güzel sanat ve sinema eserleri olmak üzere dört grup halinde
sayılmıştır (GVGT No:149). 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanununda eseri, film,
video, ses taşıyıcıları ve benzerleri üzerine kaydedilmiş hareketli veya sesli fikir veya sanat ürünleri
olarak tanımlanmıştır. Bununla beraber, FSEK kapsamındaki tüm eserlerin GVK’nın 18.maddesi
hükmü uyarınca telif kazançları istisnadan yararlanabileceği ileri sürmek te mümkün değildir. Zira,
söz konusu maddede hangi eserlerin istisnadan yararlanabileceği tadadi bir şekilde belirtildiğinden,
bunlar arasından yer almayan bazı fikir ve sanat eserleri genel hükümler çerçevesinde
vergilendirilecektir.

Dolayısıyla, bir fikir ve sanat ürünün eser sayılabilmesi için, zihni bir etkinliğin sonucunda ortaya
çıkan ve sahibinin özelliğini taşıyan özgün bir çalışma olması gerekmektedir 20. Bu nitelliklere,
yani eser niteliğine sahip olmayan başka bir ifadeyle yayınlayanın kendi özelliğini taşımayan ve
kendinden hiçbir şey katmaksızın bu yayınları olduğu gibi yapıt haline getiren kişinin elde ettiği
kazanç telif kazancı istisnası kapsamına girmemektedir21
Bu bağlamda çeşitli sesleri taklit edip komedyenlik yaparak kazanç sağlayanlar, heykel dökümü
yapan kişiler, radyo, televizyon programları ve spot hazırlayanlar, belgesel türde yapılan video
çekimi karşılığında elde edilen hasılat telif kazancı istisnası kapsamına girmemektedir.
7. TÜZEL KİŞİLERİN TELİF KAZANCI İSTİSNASI KARŞISINDAKİ DURUMU
Kişiler, ortak bir amaç gerçekleştirmek üzere kurdukları, teknik, ekonomik ve hukuksal bir boyutu
olan ve tüzel kişiliğe sahip ticari işletmeler, amaçlarını gerçekleştirmek üzere bir çok personel
istihdam ederler. Bu durumda, işletme bünyesinde meydana gelen eserin telif/patent hakkı kime ait
olacağı yani eserin sahibi kim olacağı konusu, eserin maddi ve manevi hakkının kullanımı açısından
önem taşımaktadır.
FSEK 8. maddesine göre bir eserin sahibi, "onu meydana getiren" diğer bir deyişle esere kendi
özelliğini yansıtandır. Dolayısıyla, bu kişi insanlığın ortak kültür varlığına bir katkıda
bulunduğundan eserden mali ve manevi bakımdan yararlanma ayrıcalığına sahip olma hakkına
sahiptir. Alman doktrininde "yaratma gerçeği" denilen bu ilkenin istisnasız uygulanması, sadece
tüzel kişilerin eser sahibi sayılmalarını engellemekle kalmaz, işverenin de işçinin vücuda getirdiği
eser üzerinde aslen hak iktisabı imkanını ortadan kaldırmaktadır. Bu ilkeye göre, eser üzerindeki
hakkın iktisabında irade rol oynamadığından temsil yoluyla da eser sahibi olunmaz22.
Her ne kadar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 8’nci maddesinde "bir eserin sahibi, onu meydana
getirendir" denmek suretiyle "yaratma gerçeği" ilkesi benimsenmişse de, aynı maddenin diğer
fıkralarında bir takım istisnalar getirilerek bu ilke yumuşatılmış, işveren, tüzel kişiler, yayınlayan ve
sinema prodüktörü lehine, eser üzerindeki hakkın aslen iktisabını mümkün kılacak düzenlemeler yer
verilmiştir. Bu suretle, Türk Fikir ve Sanat Hukukunda "yaratıcı olan ve yaratıcı olmayan eser
sahipleri"23 şeklinde ikili bir ayırıma gidilmiştir. Fikir ve sanat eserlerinden doğan hakların
kullanılması ile ilgili FSEK’nun 18. maddesinde "...eser sahibi gerçek kişi ise yaşadığı ve tüzel kişi
ise devam ettiği..." yer alan ibare, Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda tüzel kişilerinde eser
sahibi olabileceğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
FSEK 8’nci maddesinde, "aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi
anlaşılmadıkça, memur, hizmetli ve işçilerin işlerini görürken meydana getirdikleri eserin mali hak
sahipleri bunları çalıştıran veya tayin edenlerdir. Tüzel kişi uzuvları hakkında da bu kural
uygulanır" denilmektedir. Bilindiği gibi, hizmet sözleşmesinde, ücret karşılığında fikren ve bedenen
hizmet sunan hizmet erbabı ile hizmet erbabını işe alarak onu emir ve talimatları doğrultusunda
çalıştıran işveren olmak üzere iki taraf bulunmaktadır. Hizmet erbabının iş akdi çerçevesinde aldığı
ücret mukabilinde ürettiği ürün üzerinde kural olarak bir hak iddia edemez. Dolayısıyla, hizmet
erbabı bu şekilde istihdam ederek bir eser vucuda getirten işveren, FSEK 8/2 maddesinin hükmü
gereğince, doğrudan doğruya eser sahibi sayılacaktır 24.
Nitekim, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre
de, "hizmet buluşları, işçinin bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği
gerçekleştirdiği veya işletmenin veya kamu idaresinin büyük ölçüde deneyim ve çalışmalarına
dayanan, işçinin iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşlardır. Hizmet buluşlarının dışında kalan buluşlar,
serbest işçi buluşları olarak kabul edilir". Bu açıdan bakıldığından, kişinin hizmet buluşları sonucu
elde ettiği ücret, serbest buluşlar ise durumuna göre arızi serbest meslek faaliyeti veya serbest
meslek faaliyeti olarak mütalaa edilir.
Tüzel kişilerin organları tarafından vücuda getirilen eserin sahibi olacakları yolundaki çözüm ise
hukuk doktrininde oldukça tartışmalı bir konudur. Tüzel kişinin hiçbir zaman gerçek eser sahibi
sayılmayacağı, başkalarının çalıştırılmasıyla gerçek anlamda eser sahibi olunamayacağı, ancak
"müellif hükmünde" tutulabileceği için FSEK 8’nci maddede "hakiki müellif için düşünülen bu
hakkın bu gibi hükmi müellifler için de tanındığı" söylenebilir. Dolayısıyla, tüzel kişinin eser
sahipliği bir varsayıma dayanmaktadır 25.

GVK’nun 37’nci maddesinde göre, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari
kazanç, aynı Kanun’un 65’nci maddesinde de, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan
kazançların serbest meslek kazancı olduğu belirtilmiştir. Serbest meslek faaliyeti ise sermayeden
ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan
işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Bu
nedenle, ilmi veya mesleki bilgiden ziyade sermayeye dayalı olup, ticari organizasyon içinde
yapılan faaliyetler sonucu elde edilen gelir ticari kazanç sayılacağından telif kazancı istisnasından
yararlanması söz konusu değildir.
Gerçi, gayrimaddi malların vücuda getirilmesi işi esasen ticari bir faaliyet değildir. Bilindiği gibi,
ticari kazancı belirleyen unsurların başında bu "faaliyetin sürekli olması" ve "faaliyete bulunanın
iktisadi yaşama katılması" unsurları yer almaktadır. Oysa, telife veya patente konu olan buluşların
sürekli bir biçimde ortaya çıkartılması pek rastlanan bir durum olmadığı gibi, mucidin de bu
faaliyetleri nedeniyle iktisadi hayata katılması olasılığı oldukça düşüktür. Bununla birlikte, buluş
yapanların bu ürünlerini ticari işletmelerine dahil olarak pazarlamaları durumunda ticari kazanç söz
konusu olabilecektir26.
Bilindiği gibi şirketler, kendilerini meydana getiren kişilerden ayrı bir hukuki varlığa sahip ise,
ticaret şirketi, değilse, adi şirket olarak adlandırılırlar. Vergi mevzuatı açısından adi ortaklıklar ile
şahıs şirketlerin elde ettikleri gelir, genel olarak ticari kazanç sayıldığından gelir vergisine tabi
tutulmakta, sermaye şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun elde ettikleri kazanç, kurum kazancı
sayılarak kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır.
Kurumların yazar, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı olmaları
söz konusu olamayacakları yani fiilen fikir ve sanat mahsulleri bizzat kendileri icat edemeyecekleri
için telif kazancı istisnasından yararlanmaları mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle, kurumun mucit
olması yaratıcılık faaliyetinin zihinsel bir faaliyet sonucu gerçekleşmesi nedeniyle faaliyetin doğası,
yapısı ve gerekleri ile uyuşmamaktadır27. Gelir Vergisi Kanunu’na göre telif kazancı istisnasından
sadece buluş yapanla kanuni mirasçıları yararlanabilecekleri belirtilmektedir. Oysa, şirketlerin
yapıları ve hukuki statüleri gereğince bunlar arasında yer almaları mümkün değildir. Nitekim, Gelir
Vergisi 149 sayılı Genel Tebliğinde, ihtira beratlarına (patente) konu olan buluşların ticari veya
sınai bir işletmeye dahil iken satılması, devir ve temliki veya kiralanması ya da ihtira beratlarına
(patente) konu olan buluşun üretilerek satılması hallerinde elde edilen kazanç serbest meslek kazacı
kapsamına girmeyeceğinden dolayı telif kazançları istisnasından yararlanmayacağı belirtilmektedir.
Diğer taraftan, kurumlar vergisinde, kazançlar hangi kaynaktan sağlanırsa sağlansın ticari kazanç
olarak nitelendirildiğinden, kurum kazançları serbest meslek kazancına yönelik vergisel bir avantaj
olan telif kazancı istisnası konusuna girmemektedir.
Ancak, şirket ortakları, kanunda sayılan sıfatlarla yine kanunda yer alan herhangi bir eseri icat edip,
emsaline göre göze çarpacak bariz bir fark olmaksızın (muvazaadan ari ) makul ölçülerde işletmeye
satmaları durumunda elde edecekleri kazanç telif kazançları istisnası kapsamına girmektedir.
Nitekim, Maliye Bakanlığı’nın bir özelgesinde, "yayın işleriyle ilgili kooperatifin, ortaklarla yapılan
işlemlerden doğan kurum kazancının, ortaklara, kooperatifle yaptıkları işlemler oranında dağıtımı
halinde, söz konusu kazançlar elde edenin serbest meslek faaliyetinden doğan serbest meslek
kazancı niteliğindedir ve ortakların telif kazançlarının bir parçası oluşturur. Bu nedenle söz konusu
kazançların, ortakların GVK’nun 18’nci maddesinde yer alan istisna kapsamına giren kazançları ile
birleştirilmesi ve istisnanın bütün toplam kazanca uygulanması gerekir"28 denilmektedir.
Bilindiği gibi, kollektif ve adi komandit şirketler TTK hükümlerine göre tacir sayılmasına karşın
GVK’nun 66/3’e göre, serbest meslek faaliyetinde bulmaları halinde ortaklar (adi komandit
şirketlerde komandite ortaklar) bu işler dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılırlar. Vergileme
rejimi açısından kollektif ve adi şirket ortakları ile adi komandit şirketlerde komandite ortağın
şirketin faaliyetinden sağladıkları gelir kişisel kazanç sayıldığından ortakların her biri kendi adına
beyanname verip vergi ödemesi gerekir. Dolayısıyla bu ortakların telif kazancı istisnasından
yararlanıp yararlanmayacakları tereddüde yol açmaktadır. Bu konuda Maliye Bakanlığı’nın açıklık
getirmesi gerekmektedir.

Ancak, vergi yasaları ekonomik koşullara bağlı olarak değişen olay ve durumlara uygulandığından,
yasa koyucunun yasayı çıkarırken neyi amaçladığından çok, yasanın değişen ekonomik ve sosyal
koşullar altında kazandığı objektif anlam üzerinde durulmayı öneren amaçsal yorum yöntemi29 ne
göre telif kazançları istisnasına bakıldığından, bu istisnanın amacı, ilim ve kültür sahasında
çalışanları teşvik etmek olduğundan kişilerin gerek yalnız başına gerekse birlikte gerçekleştirdikleri
ilim ve kültür ürünleri tamamı bu istisnadan yararlanması gerekir. Bu bağlamdan yukarıda
zikredilen şirketlerin telif kazancı istisnasından yararlandırılması gerektiği kanaatini taşımaktayız.
Hatta günümüzde hayati bir öneme sahip olan teknolojik gelişmeleri takip edecek veya katkıda
bulunacak her türlü eserin gerçek veya tüzel kişiler tarafından gerçekleştiğine bakılmaksızın tümü
bu istisnadan yararlanmasına olanak sağlayan yasal değişikliğe biran önce gidilmesi zaruriyeti de
ortadadır. Bu bağlamda telif kazançları istisnası ile AR-GE ile ilgili "vergi erteleme" uygulaması bir
arada ele alınarak Türkiye’ye bilgi çağında rekabet etme olanağını verebilecek kişi ve kurumları
sembolik değil, gerçek anlamda teşvik edecek yasal düzenlemelere gidilmesi kaçınılmazlığı
vurgulamak gerekir.
21'inci yüzyıla girerken uluslararası iktisadi ve siyasi ilişkiler köklü değişikliklere uğramış ve ulusal
devletlerin kendilerini bu dinamiklerin dışında tutmaları zorlaşmıştır. Türkiye'nin de, fikri haklarla
ilgili yasal mevzuatının güncelleştirilmesi, gerekli kurumsallaşmanın eksiksiz biçimde
gerçekleştirilmesi ve fikri hakların temel insan hakları arasında önemli bir yer işgal ettiği gerçeğinin
kamuoyu tarafından yeterli derecede anlaşılması, uluslararası toplumla bütünleşme çabasının
ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir. Bu nedenle, yaratıcı düşünce ürünleri ile düşünce ürünü
eser sahipleri ve toplumlar arasındaki ilişkinin düzenlenmesi gereği, toplumların yaratıcı düşünce
gücüne duydukları saygının en belirgin göstergesidir. Fikri haklarla ilgili uluslararası sözleşmelerin
ilk maddelerinde açıkça belirtildiği üzere, eserler üzerinde eser sahiplerinin manevi ve maddi
hakları en iyi şekilde korunmalıdır. Bu konuda sağlanan başarı, toplumların yaratıcı ve üretici
düşünce gücüne duyduğu saygının, toplum hayatının daha da güçlenmesi ve zenginleşmesi için
özendirmenin bir ölçüsü olarak görülmektedir30.
Bununla beraber, fikri haklardan sağlanan kazançların vergiden bağışık tutulması insanların yaratıcı
ve üretici düşünce gücünün gelişmesinde katkıda bulunacağından, toplumsal dokunun ve
gelişiminin ana unsuru olan düşünce ürünlerinin yaygınlaşmasına hizmet edecektir. Nitekim,
günümüzde Fikri haklar, sağlam bir ekonominin alt yapısı oluşturmadaki etkisi yanında büyük bir
endüstri kolu olmaya da namzettir. Mesela, fikri hakların endüstrileştiği ABD’de, bu alandaki
üretimin ABD ekonomisine katkısı, 1997 yılında 400 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı
zamanda bu fikri hak ürünleri ABD’nin en büyük ihraç kalemlerinden birini oluşturmaktadır31.
Unutulmamalıdır ki, mükemmele ulaşmak için araştırma-geliştirme faaliyetlerinin teşviki ne kadar
önemli ise, bu amaçla sarf edilen çaba, kaynak ve zamanın da o kadar önemlidir. Diğer taraftan,
düşünce, tasarım, araştırma, geliştirme süreçlerinin nemalarının mülkiyetinin korunması da şarttır.
Bunlar sağlanamaz ise, yenilik ve gelişmeye kaynak tahsisi engellenmiş olacaktır32. Dolayısıyla,
telif kazancı istisnasının kapsamı daha geniş tutularak, bu vergisel avantaj ile AR-GE’ye yönelik
teşvik tedbirlerin bir arada düşünülerek aynı amaca hizmet edecek şekilde uyumlaştırılması gereği
ortaya çıkmaktadır. Zira, fikri hakların etkin olarak korunmadığı, teknolojik ilerlemenin temel
koşulu olan yaratıcı faaliyetlerinin teşvik edilmediği riskli bir ülkede yerli teknoloji üretiminin
gerçekleştirilmesi beklenemeyeceği gibi, yabancı yatırımcının da yeni teknolojiye dayalı yatırım
yapma ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak için böyle bir ülkeyi tercih etmesi
beklenemez.
Diğer taraftan, kanunlaştırma sırasında kanun koyucunun amacını araştırarak anlam vermeyi öneren
tarihsel yorum yöntemine de başvurulduğundan yukarıda iddia edilen sonuca varmak mümkündür.
Nitekim, 5421 sayılı Kanunun 18.madde gerekçesinde, "Telif kazançları istisnası: Memleketimizin
ilim ve kültür sahasında yapmağa mecbur olduğu hamleleri göz önünde tutarak, yeni vergi sistemi
kurulurken bu sahada çalışanları teşvik edecek hükümler derpiş edilmiş..." denilerek telif kazancı
istisnasının amacı ortaya konulmuştur.
Vergi tekniği açısından bakıldığında, adından da anlaşıldığı gibi bu hükme istisna başlığı altında yer
verilmiştir. Bilindiği gibi istisna, vergi kanunlarında esas itibariyle vergilendirilmesi öngörülen bir

konunun kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz, şarta bağlı veya bağlı olmayarak vergi dışında
tutulmasını ifade ettiğinden objeye yöneliktir. Diğer bir ifadeyle istisna, konudan hareket ettiğinden
herkim tarafından kazanç elde edilirse edilsin önemli olan kazancın kendisidir. Dolayısıyla, telif
kazancının yukarıda sayılan şirketlerce elde edilmesi durumu telif kazancı istisnası kapsamında
değerlendirilmesi vergi teorisi açısından da uygun düşmektedir.
8. TELİF KAZANÇLARINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER
Kültürel ve sosyal niteliği bulunan telif kazançları istisnasının, sürekli veya arızi nitelikte olan ve
belirtilen nitelikleri taşıyan kazançları kapsamasına karşın, bu açıdan ortaya çıkabilecek vergi
yükünü tamamen ortadan kaldırmamaktadır 33. GVK’nun 18. maddesinde belirtildiği üzere, telif
kazançları istisnası kapsamına giren gelirlerin, GVK’nin 94. maddesi uyarınca tevkifata tabi
tutulmalarına bir engel bulunmamaktadır. Bu çerçevede, telif geliri üzerinden 01.09.1999 tarihinden
itibaren 94/2-a maddesi uyarınca %15 oranında (99/13230 sayılı BKK) tevkifat ve bu tevkifat
üzerinden %10 oranında fon payı kesilmektedir. Dolayısıyla, 18. maddede belirtilen kazançlar
miktarla sınırlı olmaksızın %16.5 oranında vergi yüküne maruz kalmaktadır. Böylece, telif kazancı
istisnası, gelir vergisi tarifesinin ilk gelir dilimi kadar telif kazancı elde edenler hakkında istisna
olma vasfını kaybederken, bu miktar üstünde kazanç elde edenler hakkında ise kısmi bir istisnaya,
hatta, sabit oranlı bir vergileme rejimine dönüşerek, gelir vergisinin özünde yer alan yatay ve dikey
adaleti zedelemektedir. Dolayısıyla, bu istisna, ekonomik ve sosyal hedefler gözetilerek belirlenen
belli bir gelir düzeyine kadar elde edilen telif kazançlarının tevkifat dahil hiçbir vergisel yüküme
tabi tutulmaması, belirlenen sınırın geçmesi halinde ise limiti aşan gelir hakkında normal vergi
tarifesine göre verginin tatbik edilmesi şeklinde düzenlenirse, hem yükümlü psikolojisi hem de
ödeme gücü ilkesi açısında daha anlamlı bir uygulama olacağı kanısı taşımaktayız.
Telif geliri üzerinden yapılan tevkifat nihai vergileme olduğundan, artık, bu geliri elde eden
kimselerin Vergi Usul Kanunu açısından defter tutma ve yıllık beyanname verme yükümlülükleri
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, söz konusu kişiler, gider pusulasını imzalamak (arızi olarak
telif kazançları elde edilen) veya serbest meslek makbuzunu (sürekli bir şekilde serbest meslek
kazancı elde edenler) düzenlemek, aldıkları belgeleri tanzim edip saklamak ve istenildiğinden
yetkililere göstermekle yükümlüdürler. Bununla birlikte, vergi mevzuatında arızi olarak elde edilen
telif kazançları için hangi belge düzenleneceği konusunda açık bir hüküm yoktur. Gider pusulasını
düzenleyen VUK mad. 234’e bakıldığından, bu pusula birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit
usulde edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin;
vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi
yapana veya emtiayı satana imza ettireceklerdir. Telif kazancı elde eden kimse vergiden muaf esnaf
olmadığı için, gider pusulasına ilişkin bu düzenleme telif kazançları ilgilendirdiğini söylemek pek
olası değildir. Dolayısıyla, bu konudaki yasal boşluğu giderilmesi için kanun koyucu yasama
tasarrufunu kullanarak söz konusu maddenin bu arızi serbest meslek kazançlarını da içine alabilecek
şekilde gerekli ilaveler yapması gerekir. Ancak, her ne kadar "yükümlü işlemlerini istediği
belgelerle değil, hukuki mevzuatın gösterdiği belgelerle belgelendirmek durumunda" ise de, VUK
yer alan belge düzenleme ile ilgili hükümlerin ruhu esas alındığından gerekli düzenleme
gerçekleşinceye kadar, arızi olarak telif kazancı elde edenlere yapılacak ödemelerin, fatura
düzenlenmesi mümkün olmayan durumlarda kayıtların tevsikini temin etmek amacıyla düzenlenen
gider pusulasıyla belgelendirmek gerektiği inancındayız.
Telif kazançları istisnasını düzenleyen GVK’nın 18.maddesine bakıldığından, kişilerin telif
kazançları istisnasından yararlanabilmeleri için tam veya dar mükellef olmaları hususunda herhangi
bir ayırıma gidilmemiştir. Bu bakımdan, dar mükellef müellif, mütercim, heykeltıraş, bestekar,
bilgisayar programcısı ve mucitlerin ile bunların kanuni mirasçıları tarafından telif hakları ve ihtira
beratlarının Türkiye’den elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar da telif kazançları istisnası
yararlanabilecektir. Bu durumda, GVK 94/4 maddesi hükmü gereğince, dar mükellefiyete tabi
olanlara, telif ve patent haklarının satışından dolayı yapılacak ödemelerden % 25 oranında gelir
vergisi tevkifatı yapılacaktır. Ancak, dar mükelleflerin vergilendirilmesinde çifte vergilendirmeyi
önleme anlaşması varsa bu anlaşma göz önünde tutulması gerekir. Geliri telif ve patent haklarının
satışından ibaret olan ve tamamı üzerinden tevkif suretiyle gelir vergisi ödenmiş bulunan dar

mükellefiyete tabi kimselerin bu gelirleri için münferit beyanname vermeleri de ihtiyaridir (GVK
mad. 101).
Müellif, mütercim, heykeltıraş, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitler ile bunların kanuni
mirasçıları fikri haklarını yurt dışında değerlendirerek telif kazancı elde etmeleri durumunda, 18.
maddedeki şartları taşımak koşuluyla, telif kazançları istisnasından yararlanabilirler. Ancak, bu
kimseler, faaliyetlerinin devamlı olup olmadığına bakmadan gelir vergisi beyannamesini
vereceklerdir. Bununla beraber, beyan ettikleri gelirlerinin tümü istisna olarak göstereceklerinden
herhangi bir gelir vergisi yükü ile karşı karşıya kalmayacaklardır 34.
Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1.maddesine göre, serbest meslek kazancı
çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisi’ne tabidir. Bu bağlamda, telif
hakkına konu olan hususlarda devamlılık arz edecek şekilde faaliyette bulunulması ve işin mutad
hale getirilmesi durumunda telif kazancı üzerinden %17 oranında KDV kesilecektedir. Ancak, arızi
şekilde elde edilen serbest meslek kazancı (telif kazancının) KDV’ye tabi değildir.
Serbest meslek faaliyetinin mutad hale gelmesinden ne anlaşılması gerektiği konusunda yasada açık
bir şekilde ifade edilmediği gibi idare ile yargı kararları arasında görüş farklılığı söz konusudur.
Maliye Bakanlığı "aynı yılda veya birbirini takip eden yıllarda birden fazla eser vücuda
getirilmesini" devamlılık kriteri olarak kabul ederek, "arızilik vasfının kaybolacağını ve eser
meydana getirmenin mutad meslek sayılması gerektiğini"35 görüşünü taşımasına karşın, Danıştay
eser sayısı yerine "herhangi bir iş yeri açma ve herhangi bir organizasyonda bulunma" 36yı
devamlılık kriteri olarak kabul edip, eser sayısı ile arızilik vasfının bozulmayacağı dolayısıyla bu
şekilde eser meydana getirmenin mutad meslek sayılmayacağı görüşünü taşımaktadır 37.
GVK’nın 18. madde kapsamına giren teslim veya hizmetlerin sürekli yapılması durumunda KDV
mükellefi esasen bu kazancı elde eden kişi olduğu halde, Maliye Bakanlığı, KDVK’nun
9.maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, telif kazancı elde eden kişi yerine, işleme taraf
olanın GVK’nın 94.maddesinde öngörülen vergi sorumlusu kapsamındaki kişi ve kuruluşlardan
olması halinde, KDV’nin bu kişi ve kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesini
uygun görmüştür ( Bkz.KDV Genel Teb. No: 19). KDV’nin işleme taraf olanların sorumlu sıfatıyla
beyan ( 2 Nolu KDV Beyannamesi ile) edip ödeyebilmeleri için, telif kazancı elde eden söz konusu
kişilerin mükellefiyetleri sadece GVK’nın 18.maddesi kapsamına giren işlemlerden ibaret olması,
işlemlerinin tamamının GVK’nın 94.maddesine göre tevkifata tabi tutulmuş olması, bu
uygulamadan yararlanmak isteyen telif kazancı sahiplerinin teslim işleminden önce ilgili vergi
dairesine yazılı olarak başvurmaları ve tevkifat yapmak durumunda olan vergi sorumlusuna
önceden bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, telif kazancı elde eden kişi KDV’yi alıcıdan alarak
bizzat kendisi beyan etmek zorundadır.
9. SONUÇ
Günümüze damgasını vuran küreselleşme süreci bir taraftan uluslararası ticaretin çehresini hızla
değiştirirken, diğer taraftan da ticareti düzenleyen ulusal yasalar ve çok taraflı anlaşmalarla Fikri
haklar kavramına ve fikri hakların korunmasına özel önem ve öncelik getirmiştir. Fikri haklarla
ilgili uluslararası sözleşmelerin ilk maddelerinde açıkça belirtildiği üzere, eserler üzerinde eser
sahiplerinin manevi ve maddi hakları en iyi şekilde korunmalıdır. Bu konuda sağlanacak başarı,
toplumların yaratıcı ve üretici düşünce gücüne duyduğu saygıdan öte toplum hayatının daha da
güçlenmesi ve zenginleşmesi için özendirmenin bir ölçüsü olarak görülmektedir. Bu nedenle, hukuk
sistemi içinde yer alacak sağlıklı ve etkili kurallarla yaratıcı düşünce gücünün desteklenip
özendirilmesi zaruri bir hale gelmiştir.
Toplumsal dokunun ve gelişiminin ana unsuru olan düşünce ürünleri olan fikir ve sanat eserleri,
belirli koşullar dahilinde gelir vergisinden bağışık tutularak bu tür fikri sanatları yaygınlaştırmayı
amaçlayan GVK’nun 18. maddesiyle ihdas edilen ve literatürde "Telif Kazançları İstisnası" olarak
adlandırılan istisnanın hükmü GVK 94.maddeyi kapsamadığı için kendisinden beklenen sonucu
vermesi mümkün olduğu söylenemez. Bununla beraber hemen belirtmeliyiz ki, bu istisna vergi
adaletine zıt olarak, her ne kadar az gelir elde eden müellif ve mucitleri cezalandırıcı, çok gelir elde
edenleri mükafatlandırıcı bir vergileme rejimine dönüşmüş ise de, fikir ve sanat eserlerinin
mucitlerini bir takım şekli yükümlülükten kurtardığı da yadsınmaz bir gerçektir.

Yorucu ve sabırlı bir çalışma ile mucitlerin bilgi birikimi, engin deneyimi ve yaratıcılık yönünün
birleşmesi sonucu ortaya çıkan, kültür hayatının canlı taşıyıcıları olan fikir ve sanat eserlerinden
gerek ulusumuzun tüm fertlerinin faydalanması, gerekse evrensel kültürle birleşerek, uluslararası
alanda hak ettiği yere çıkabilmesi için, bu alanda yapılacak diğer hukuksal düzenlemelerle birlikte,
bir taraftan, telif hakları üzerinden alınan vergi yükünün mümkün olduğu ölçüde minimuma
indirilmesi, diğer taraftan, GVK’nın 18. maddesinin kapsamına tüm fikir ve sanat ürünlerinin
alınması gerektiği kanısındayız. Unutulmamalıdır ki, ülkelerin ekonomik gelişmelerinde,
yeniliklerin ve yeni buluşların sanayiye uygulanması büyük önem taşımaktadır. Yenilikler ve
buluşların sanayiye uygulanması ve sonuçta ekonomiye katkı sağlamasında en önemli etken, buluş
sahibinin ödüllendirilmesi ve buluş yapılmasının özendirilmesidir. Bu bakımdan, ülkemizin sosyal,
kültürel ve bilimsel alanda yapmak zorunda olduğu atılımlar göz önüne alarak, bu alanda faaliyet
gösterenlerin korunup, teşvik edilmesi amacıyla, GVK’da yer alan telif kazançları istisnasını ele
alınıp, adil, etkin ve özellikle yeni kabiliyetleri ortaya çıkarabilecek şekilde yeniden düzenlenmesi
gerektiği inancını taşımaktayız.
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EXCEL İLE BÜTÇE UYGULAMASI

Yrd.Doç.Dr.Cemal ÇAKICI
Marmara Üniversitesi, İİBF. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

1. GİRİŞ
İşletme yönetiminde bütçelerin çok önemli fonksiyonları vardır. Bu
nedenle belirli dönemler itibariyle bütçelerin hazırlanması, uygulanması
ve sonuçların kontrol edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu fonksiyonların
yerine getirilmesi bakımından gerekli olan bilgilerin zamanında ve
doğru olarak elde edilmesi de önemlidir.
Bu çalışmada, günümüzün en popüler elektronik tablolama programı
olan Excel ile bir işletme bütçesinin nasıl hazırlanabileceğinin
gösterilmesi amaçlanmıştır.

2. İŞLETME BÜTÇELERİ
İşletme bütçeleri; “önceden ortaya konan bir amaca ulaşabilmek için
işletmenin geleceğe ait bir dönemde izleyeceği politikayı ve yapacağı
işleri parasal ve sayısal terimlerle açıklayan bir rapor veya raporlar
dizisidir” şeklinde tanımlanabilir.1
Buna göre işletme bütçelerinin sağladığı yararlardan bazıları şöyledir:2
a) İşletme
bütçeleri
planlama
sorumluluklarını şekillendirir.

suretiyle

yöneticilerin

b) Performans değerlemesi için gerekli olan bilgileri sağlar.
c) Yöneticilerin işletme amaçları ve bölümlerin amaçları arasında
koordinasyon sağlamalarına yardımcı olur.
ATAMAN, Ü.-HACIRÜSTEMOĞLU, R.: Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans
Bilgileri, Türkmen Kitabevi, İstanbul 1999, s.334
2
HORNGREN, C.T.-SUNDEM, G.L.: Introduction To Management Accounting,
Prentice Hall, USA. 1993, s.225
1

3. UYGULAMA
3. 0. Veriler3
... Sanayi ve Ticaret AŞ. (t) mamulünün üretim ve satışı ile
uğraşmaktadır. (t) mamulünün ortalama satış fiyatı 500.000 TL. olarak
belirlenmiştir.
I. Bölgeler İtibariyle Satış Miktarları (Adet)

Ocak
Şubat
Mart

Marmara
135.000
128.000
141.000

Ege
Karadeniz
160.000
70.000
179.000
82.000
172.000
59.000

Akdeniz İç Anadolu
202.000
183.000
195.000
175.000
224.000
221.000

II. Stok Bilgileri
Dönem başında 409.300 adet (maliyeti 105.300.000.000 TL.) mamul
stoğu bulunmakta olup, mamul stok politikası ilgili Ocak
45.000
ayın öngörülen satış miktarının %55’i olarak Şubat
50.000
belirlenmiştir. Bir adet (t) mamulünün üretilmesi Mart
55.000
için 2 adet direkt madde kullanılması gerekmektedir.
Direkt madde birim satın alma fiyatları yan tarafta görüldüğü gibi
öngörülmüştür.Direkt madde stok politikası sonraki ayın üretim
ihtiyacının %50’sidir. Nisan ayı üretim miktarı 433.000 adet olarak
öngörülmektedir. 31 Aralık itibariyle direkt madde stokları maliyeti
33.465.000.000 TL.’dır. Stok değerleme yöntemi olarak FIFO.
kullanılmaktadır.
III. Direkt İşçilikler
Ocak
Bir adet (t) mamulünün üretilmesi için 0,2 saatlik Şubat
direkt işçilik kullanımı gerekmektedir. Aylar Mart
itibariyle belirlenen saat ücretleri yan tarafta
görülmektedir.
IV. Değişken Genel Üretim Giderleri
Ocak
Aylar itibariyle değişken genel üretim giderleri Şubat
yükleme katsayıları yan tarafta görüldüğü gibidir.
Mart

500.000
550.000
600.000

170.000
175.000
180.000

HACIRÜSTEMOĞLU, R.-SEVGENER, A.S.-ÇAKICI, C.: Yönetim Muhasebesi
Uygulamaları, Alfa Yayınları, İstanbul 1998, s.211
3

V. Değişken Satış Giderleri

Satış Komisyonları
Seyahat Giderleri
satış
Reklam Giderleri

%4
%2
%3

Değişken satış giderleri toplam
tutarına göre belirlenmektedir. Bu
giderlere ait oranlar yan tarafta görülmektedir.
VI. Aylık Sabit Giderler (milyon TL.)
Satış Pers. Maaşları
Genel Yönetim Giderleri
Yönetici Ücretleri
Vergi, Resim, Harçlar
Sigorta Giderleri

16.500 Genel Üretim Giderleri
Endirekt Madde
Endirekt İşçilik
8.500
Elektrik
1.200
Sigorta Giderleri
400
Bakım-Onarım
Amortismanlar

18.200
8.500
4.800
7.500
7.200
14.600

Tüm sabit giderler tahakkuk ettiği dönemde ödenmektedir. Direkt madde
alımları ve mamul satışları peşin olarak yapılmaktadır. 31 Aralık tarihi
itibariyle nakit mevcudu 36.750.000.000 TL.’dır.
3.1. Satış Miktar Bütçesi
Bütçeleme sürecinin ilk bütçesi satış miktar bütçesidir.4 Satış miktar
bütçesi işletmenin dönemler itibariyle satış miktarlarını gösterir. Bu
bütçenin formatı ve verilerin girilmesi suretiyle Excel’deki görüntüsü
aşağıdaki gibi olmaktadır.
1
2
3
4
5
6
7
8

A
B
C
1) SATIŞ MİKTAR BÜTÇESİ

Ocak
Şubat
Mart
Toplam

D

E

F

G

Marmara Ege Karadeniz Akdeniz İç Anadolu Toplam
135.000 160.000
70.000 202.000 183.000
128.000 179.000
82.000 195.000 175.000
141.000 172.000
59.000 224.000 221.000

Toplamların elde edilmesi için ilgili hücrelere formüllerin girilmesi
gerekmektedir.
GARRISON, Ray H.: Managerial Accounting, Sixth Edition, Irwın, USA. 1991,
s.313
4

Formüller şöyledir:
Hücre
Formül
Hücre
Formül
B7
=TOPLA(B4:B6)
E7
=TOPLA(E4:E6)
C7 =TOPLA(C4:C6)
F7
=TOPLA(F4:F6)
D7 =TOPLA(D4:D6)
G4
=TOPLA(B4:F4)

Hücre
Formül
G5 =TOPLA(B5:F5)
G6 =TOPLA(B6:F6)
G7 =TOPLA(G4:G6)

Yukarıdaki formüller ilgili hücrelere girildikten sonra satış miktar
bütçesinin görüntüsü aşağıdaki gibi elde edilmektedir.
1
2
3
4
5
6
7
8

A
B
C
1) SATIŞ MİKTAR BÜTÇESİ
Marmara
Ocak
135.000
Şubat
128.000
Mart
141.000
Toplam 404.000

D

E

F

G

Ege Karadeniz Akdeniz İç Anadolu Toplam
160.000
70.000 202.000 183.000 750.000
179.000
82.000 195.000 175.000 759.000
172.000
59.000 224.000 221.000 817.000
511.000 211.000 621.000 579.000 2.326.000

3.2. Satış Gelirleri Bütçesi
Satış gelirleri bütçesi satış miktarları ile satış fiyatlarının çarpılması
suretiyle oluşturulmaktadır.5 Formül girişleri yapılmadan önce satış
gelirleri bütçesinin formatı aşağıdaki gibidir.
10
11
12
13
14
15
16

A
B
C
D
E
2) SATIŞ GELİRLERİ BÜTÇESİ( milyon TL.)
Marmara

Ege

F

G

Karadeniz Akdeniz İç Anadolu Toplam

Ocak
Şubat
Mart
Toplam

Tutarlar milyon TL. ile kısaltılmış olduğundan ve mamulün satış fiyatı
500.000 TL. olarak belirlendiğinden her bir satış miktarı rakamının 0,5
ile çarpılması gerekmektedir. Buna göre satış gelirleri bütçesine ilişkin
formüller şöyledir:
5

HILLMAN-KOCHANEK-REYNOLDS: Principles Of Accounting, Dryden, USA.
1990, s.1219

Hücre
B13
B14
B15
C13
C14
C15
D13
D14

Formül
=B4*0,5
=B5*0,5
=B6*0,5
=C4*0,5
=C5*0,5
=C6*0,5
=D4*0,5
=D5*0,5

Hücre
D15
E13
E14
E15
F13
F14
F15
G13

Formül
Hücre
Formül
=D6*0,5
G14 =TOPLA(B14:F14)
=E4*0,5
G15 =TOPLA(B15:F15)
=E5*0,5
B16 =TOPLA(B13:B15)
=E6*0,5
C16 =TOPLA(C13:C15)
=F4*0,5
D16 =TOPLA(D13:D15)
=F5*0,5
E16 =TOPLA(E13:E15)
=F6*0,5
F16 =TOPLA(F13:F15)
=TOPLA(B13:F13) G16 =TOPLA(G13:G15)

Yukarıdaki formüller girildikten sonra satış gelirleri bütçesinin
görüntüsü aşağıdaki gibi olmaktadır.
10
11
12
13
14
15
16

A
B
C
D
2) SATIŞ GELİRLERİ BÜTÇESİ( milyon TL.)

Ocak
Şubat
Mart
Toplam

Marmara
67.500
64.000
70.500
202.000

E

F

G

Ege
Karadeniz Akdeniz İç Anadolu Toplam
80.000
35.000 101.000
91.500 375.000
89.500
41.000
97.500
87.500 379.500
86.000
29.500 112.000 110.500 408.500
255.500 105.500 310.500 289.500 1.163.000

3.3. Üretim Bütçesi
Dönemler itibariyle üretim miktarlarını belirlemek amacıyla üretim
bütçesi düzenlenmektedir. Üretim bütçesinin formatı ve Excel görüntüsü
aşağıda görüldüğü gibidir.
A
B
C
19 3) ÜRETİM BÜTÇESİ
20
21
Satış Miktarı D.S. Stok
22 Ocak
23 Şubat
24 Mart
25 Toplam
26

D

E

D.B. Stok Üret.Mikt.
409.300

F

Üretim miktarları şöyle hesaplanır:6
Üretim Miktarı = (Satış Miktarı + D. Sonu Stok) – Dönem Başı Stok
Uygulamanın verilerine göre dönem başında 409.300 adet mamul stok
bulunmakta olup, mamul stok politikası ilgili ayın öngörülen satış
miktarının %55’idir. Buna göre üretim bütçesinin elde edilmesi için her
bir hücreye yerleştirilmesi gereken formüller şöyledir:
Hücre
B22
B23
B24
B25
C22

Formül
=G4
=G5
=G6
=G7
=B22*0,55

Hücre
C23
C24
C25
D23
D24

Formül
=B23*0,55
=B24*0,55
=C24
=C22
=C23

Hücre
D25
E22
E23
E24
E25

Formül
=D22
=B22+C22-D22
=B23+C23-D23
=B24+C24-D24
=B25+C25-D25

Yukarıdaki formüller girildikten sonra üretim bütçesinin görüntüsü
aşağıdaki gibi olmaktadır.
19
20
21
22
23
24
25
26

A
B
3) ÜRETİM BÜTÇESİ

Ocak
Şubat
Mart
Toplam

C

D

E

F

Satış Miktarı D.S. Stok D.B. Stok Üret.Mikt.
750.000
412.500
409.300
753.200
759.000
417.450
412.500
763.950
817.000
449.350
417.450
848.900
2.326.000
449.350
409.300 2.366.050

3.4. Direkt Madde Satınalma Bütçesi
Direkt madde satın alma bütçesi dönemler itibariyle satın alınması
gereken direkt madde miktarlarını ve tutarlarını gösterir. Direkt madde
satınalma bütçesinin formatı ve dönemler itibariyle satınalma fiyatları
aşağıda görüldüğü gibidir.

6

MORIARITY, S.-ALLEN, C.P.: Cost Accounting, John Wiley & Sons, Inc., USA.,
1991, s.286

28
29
30
31
32
33
34
35
36

A
B
C
D
E
4) DİREKT MADDE SATINALMA BÜTÇESİ

F

G

Satınalma
Üretimin
Satınalma Satınalma Tutarı
İhtiyacı D.S. Stok D.B. Stok Miktarı
Fiyatı
(milyon TL.)
Ocak
45.000
Şubat
50.000
Mart
55.000
Toplam

Direkt madde satın alma miktarı şöyle hesaplanır:7
DM. Satınalma Miktarı = (Üretimin İhtiyacı + D.S. Stok) – D. Başı Stok
Uygulamaya göre her bir mamulün üretimi için 2 adet direkt madde
kullanılmakta olup, direkt madde stok politikası sonraki ayın üretim
ihtiyacının %50’sidir. Nisan ayı üretim miktarı ise 433.000 adet olarak
öngörülmüştür. Buna göre direkt madde satınalma bütçesinin elde
edilmesi için her bir hücreye yerleştirilmesi gereken formüllür şöyledir:
Hücre
B32
B33
B34
B35
C32
C33
C34
C35
D32
D33

Formül
=E22*2
=E23*2
=E24*2
=TOPLA(B32:B34)
=B33*0,5
=B34*0,5
=433.000*2*0,5
=C34
=B32*0,5
=B33*0,5

Hücre
D34
D35
E32
E33
E34
E35
G32
G33
G34
G35

Formül
=B34*0,5
=D32
=B32+C32-D32
=B33+C33-D33
=B34+C34-D34
=B35+C35-D35
=E32*F32/1000000
=E33*F33/1000000
=E34*F34/1000000
=TOPLA(G32:G34)

Yukarıdaki formüller girildikten sonra direkt madde satınalma
bütçesinin görüntüsü aşağıda görüldüğü gibi olmaktadır.

7

HORNGREN, C.T.-FOSTER, G.: Cost Accounting, Prentice Hall, Inc., USA. 1987,
s.148

28
29
30
31
32
33
34
35

A
B
C
D
4) DİREKT MADDE SATINALMA BÜTÇESİ

Ocak
Şubat
Mart
Toplam

E

F

G

Satınalma
Üretimin
Satınalma Satınalma Tutarı
İhtiyacı D.S. Stok D.B. Stok Miktarı
Fiyatı
(milyon TL)
1.506.400 763.950 753.200 1.517.150
45.000
68.272
1.527.900 848.900 763.950 1.612.850
50.000
80.643
1.697.800 433.000 848.900 1.281.900
55.000
70.505
4.732.100 433.000 753.200 4.411.900
219.419

3.5. Direkt Madde Maliyeti Bütçesi
Direkt madde maliyeti bütçesi üretimde kullanılan direkt madde
maliyetini gösteren bütçedir. Bu bütçenin uygulanması sırasında stok
değerleme yöntemlerine dikkat etmek gerekir. Dönem başı direkt madde
maliyeti veri olduğundan direkt madde maliyeti bütçesinin formatı
aşağıda görüldüğü gibidir.
38
39
40
41
42
43
44
45

A
B
C
D
E
5) DİREKT MADDE MALİYETİ BÜTÇESİ (milyon TL.)

Ocak
Şubat
Mart
Toplam

F

G

D.Başı
Satınalma D. Sonu D. Madde
D. Madde Tutarı
D. Madde Maliyeti
33.465

Kullanılan direkt madde maliyeti şöyle hesaplanmaktadır:
DM. Maliyeti = (D.Başı DM. + Satınalma Tutarı) – D.Sonu DM.
Buna göre direkt madde maliyeti bütçesinin elde edilmesi için her bir
hücreye yerleştirilmesi gereken formüller şöyledir:
Hücre
B43
B44
B45
C42
C43
C44
C45
D42

Formül
=D33*F32/1000000
=D34*F33/1000000
=B42
=G32
=G33
=G34
=G35
=C32*F32/1000000

Hücre
D43
D44
D45
E42
E43
E44
E45

Formül
=C33*F33/1000000
=C34*F34/1000000
=D44
=B42+C42-D42
=B43+C43-D43
=B44+C44-D44
=B45+C45-D45

Yukarıdaki formüller girildikten sonra direkt madde maliyeti bütçesinin
görüntüsü aşağıda görüldüğü gibi olmaktadır.
38
39
40
41
42
43
44
45

A
B
C
D
E
5) DİREKT MADDE MALİYETİ BÜTÇESİ (milyon TL.)

Ocak
Şubat
Mart
Toplam

F

G

D.Başı
Satınalma D. Sonu D. Madde
D. Madde Tutarı
D. Madde Maliyeti
33.465
68.272
34.378
67.359
34.378
80.643
42.445
72.575
42.445
70.505
23.815
89.135
33.465 219.419
23.815 229.069

3.6. Direkt İşçilik Giderleri Bütçesi
Direkt işçilik giderleri bütçesi üretimde kullanılan direkt işçiliklerin
tutarını gösterir. Uygulamanın verilerine göre formül girişlerinden önce
bütçenin görüntüsü aşağıdaki gibidir.
48
49
50
51
52
53
54
55

A
B
C
D
E
6) DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ BÜTÇESİ
Üretim
Miktarı
Ocak
Şubat
Mart
Toplam

Br.Üretim Toplam
Zamanı D.İ.S.
0,2
0,2
0,2
0,2

F

G

Saat
Direkt İşçilik
Ücreti
Gideri(milyon TL.)
500.000
550.000
600.000

Üretim miktarı ile birim üretim zamanının çarpılması ve çıkan sonuçla
da saat ücretlerinin çarpılması gerekmektedir. Buna göre direkt işçilik
giderleri bütçesinin elde edilmesi için her bir hücreye yerleştirilmesi
gereken formüller şöyledir:
Hücre
B52
B53
B54
B55

Formül
=E22
=E23
=E24
=E25

Hücre
D52
D53
D54
D55

Formül
=B52*C52
=B53*C53
=B54*C54
=B55*C55

Hücre
F52
F53
F54
F55

Formül
=D52*E52/1000000
=D53*E53/1000000
=D54*E54/1000000
=TOPLA(F2:F54)

Yukarıdaki formüller girildikten sonra direkt işçilik giderleri bütçesinin
görüntüsü şöyle olmaktadır.

48
49
50
51
52
53
54
55

A
B
C
D
6) DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ BÜTÇESİ

Ocak
Şubat
Mart
Toplam

E

F

G

Üretim
Br.Üretim Toplam Saat
Direkt İşçilik
Miktarı
Zamanı D.İ.S.
Ücreti
Gideri(milyon TL.)
753.200
0,2 150.640 500.000
75.320
763.950
0,2 152.790 550.000
84.035
848.900
0,2 169.780 600.000 101.868
2.366.050
0,2 473.210
261.223

3.7. Genel Üretim Giderleri Bütçesi
Genel üretim giderleri bütçesi bütçelenen üretimin genel üretim
giderlerini gösterir. Uygulamada değişken genel üretim giderleri
yükleme katsayıları ve sabit genel üretim giderleri verildiğinden formül
girişlerinden önce genel üretim giderleri bütçesinin görüntüsü şöyle
olmaktadır.

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

A
B
C
D
7) GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇESİ

Ocak
Şubat
Mart
Toplam

E

F

G

Değişken Değişken
Toplam GÜG. Yük. GÜG. Sabit
Toplam
D.İ.S.
Katsayısı
Tutarı GÜG.(*) GÜG.(milyon TL.)
170.000
175.000
180.000

(*) Aylık Sabit GÜG.(milyon TL.)
Endirekt Madde
18.200
Endirekt İşçilik
8.500
Elektrik
4.800
Sigorta Giderleri
7.500
Bakım-Onarım
7.200
Amortismanlar
14.600
Toplam

Toplam genel üretim giderlerine ulaşmak için direkt işçilik saatleri ile
değişken genel üretim giderleri yükleme katsayılarının çarpılması ve

çıkan sonuçların sabit genel üretim giderleri ile toplanması
gerekmektedir. Buna göre genel üretim giderleri bütçesinin elde edilmesi
bakımından her bir hücreye yerleştirilmesi gereken formüller şöyledir:
Hücre
B63
B64
B65
B66
D63
D64
D65
D66
E63

Formül
=D52
=D53
=D54
=D55
=B63*C63/1000000
=B64*C64/1000000
=B65*C65/1000000
=TOPLA(D63:D65)
=C75

Hücre
E64
E65
E66
F63
F64
F65
F66
C75

Formül
=C75
=C75
=TOPLA(E63:E65)
=D63+E63
=D64+E64
=D65+E65
=TOPLA(F63:F65)
=TOPLA(C69:C74)

Yukarıdaki formüller girildikten sonra genel üretim giderleri bütçesinin
görüntüsü aşağıda görüldüğü gibi olmaktadır.

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

A
B
C
D
7) GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇESİ

Ocak
Şubat
Mart
Toplam

E

F

G

Değişken Değişken
Toplam GÜG. Yük. GÜG. Sabit
Toplam
D.İ.S.
Katsayısı
Tutarı GÜG.(*) GÜG.(milyon TL.)
150.640 170.000
25.609
60.800
86.409
152.790 175.000
26.738
60.800
87.538
169.780 180.000
30.560
60.800
91.360
473.210
82.907 182.400 265.307

(*) Aylık Sabit GÜG.(milyon TL.)
Endirekt Madde
18.200
Endirekt İşçilik
8.500
Elektrik
4.800
Sigorta Giderleri
7.500
Bakım-Onarım
7.200
Amortismanlar
14.600
Toplam
60.800

3.8. Satışların Maliyeti Bütçesi
Satışların maliyeti bütçesi her bir dönem itibariyle bütçelenen satışların
maliyetini ayrıntılı bir şekilde gösterir. Ocak ayı başındaki mamul stok
maliyeti veri olduğundan satışların maliyeti bütçesinin formatı aşağıda
görüldüğü gibi olmaktadır.
A
B
C
D
E
F
78 8) SATIŞLARIN MALİYETİ BÜTÇESİ (milyon TL.)
79
80
Ocak
Şubat
Mart
Toplam
81 D. Başı DM. Stoğu
82 D. İçi DM. Alımı
83 Kullanılabilir DM.
84 D. Sonu DM. Stoğu
85 Direkt Madde Gid.
86 Direkt İşçilik Gid.
87 Genel Üretim Gid.
88 Üretim Giderleri
89 D. Başı Yarımamul
0
0
0
0
90 Üretim Maliyeti
91 D. Sonu Yarımamul
0
0
0
0
92 Üret. Mamul Maliyeti
93 D. Başı Mamul Stok 105.300
94 Satılabilir Mamul M.
95 D. Sonu Mamul Stok
96 Satılan Mamul Maliy.

G

Satışların maliyeti bütçesinin oluşturulması bakımından genellikle diğer
bütçe verilerinden yararlanılır. Buna göre her bir hücreye yerleştirilmesi
gereken formüller şöyledir:
Hücre
C81
C82
C83
C84
C85
C86
C87
C88
C90
C92

Formül
=B42
=G32
=TOPLA(C81:C82)
=D42
=C83-C84
=F52
=F63
=TOPLA(C85:C87)
=TOPLA(C88:C89)
=C90-C91

Hücre
E82
E83
E84
E85
E86
E87
E88
E90
E92
E93

Formül
=G34
=TOPLA(E81:E82)
=D44
=E83-E84
=F54
=F65
=TOPLA(E85:E87)
=TOPLA(E88:E89)
=E90-E91
=D95

C94
C95
C96
D81
D82
D83
D84
D85
D86
D87
D88
D90
D92
D93
D94
D95
D96
E81

=C92+C93
=C92/E22*C22
=C94-C95
=C84
=G33
=TOPLA(D81:D82)
=D43
=D83-D84
=F53
=F64
=TOPLA(D85:D87)
=TOPLA(D88:D89)
=D90-D91
=C95
=D92+D93
=D92/E23*C23
=D94-D95
=D84

E94
E95
E96
F81
F82
F83
F84
F85
F86
F87
F88
F90
F92
F93
F94
F95
F96

=E92+E93
=E92/E24*C24
=E94-E95
=C81
=TOPLA(C82:E82)
=TOPLA(F81:F82
=E84
=F83-F84
=TOPLA(C86:E86)
=TOPLA(C87:E87)
=TOPLA(F85:F87)
=TOPLA(F88:F89)
=F90-F91
=C93
=F92+F93
=E95
=F94-F95

Yukarıdaki formüller girildikten sonra satışların maliyeti bütçesinin
görüntüsü aşağıda görüldüğü gibi olmaktadır.
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

A
B
C
D
E
8) SATIŞLARIN MALİYETİ BÜTÇESİ (milyon TL.)
D. Başı DM. Stoğu
D. İçi DM. Alımı
Kullanılabilir DM.
D. Sonu DM. Stoğu
Direkt Madde Gid.
Direkt İşçilik Gid.
Genel Üretim Gid.
Üretim Giderleri
D. Başı Yarımamul
Üretim Maliyeti
D. Sonu Yarımamul
Üret. Mamul Maliyeti
D. Başı Mamul Stok
Satılabilir Mamul M.
D. Sonu Mamul Stok
Satılan Mamul Maliy.

Ocak
33.465
68.272
101.737
34.378
67.359
75.320
86.409
229.088
0
229.088
0
229.088
105.300
334.388
125.463
208.925

Şubat
34.378
80.643
115.020
42.445
72.575
84.035
87.538
244.148
0
244.148
0
244.148
125.463
369.611
133.411
236.200

F

Mart
Toplam
42.445
33.465
70.505 219.419
112.950 252.884
23.815
23.815
89.135 229.069
101.868 261.223
91.360 265.307
282.363 755.599
0
0
282.363 755.599
0
0
282.363 755.599
133.411 105.300
415.774 860.899
149.464 149.464
266.310 711.435

G

3.9. Satış Giderleri Bütçesi
Satış giderleri bütçesi dönemler ve unsurlar itibariyle satış giderlerini
gösteren bütçedir. Uygulamaya göre satış personeli maaşları dışında
kalan satış giderleri satış gelirleri üzerinden hesaplanmaktadır. Buna
göre formül girişlerinden önce satış giderleri bütçesinin görüntüsü
aşağıda görüldüğü gibi olmaktadır.
A
B
C
D
E
F
97
98
99 9) SATIŞ GİDERLERİ BÜTÇESİ (milyon TL.)
100
101
Ocak
Şubat
Mart
Toplam
102 Satış Komisyonları
103 Seyahat Giderleri
104 Reklam Giderleri
105 Satış Pers. Maaşları
16.500
16.500 16.500
106 Toplam
107

G

Satış giderleri bütçesinin oluşturulması bakımından her bir hücreye
yerleştirilmesi gereken formüller şöyledir:
Hücre
C102
C103
C104
C106
D102
D103
D104
D106
E102

Formül
=G13*0,04
=G13*0,02
=G13*0,03
=TOPLA(C102:C105)
=G14*0,04
=G14*0,02
=G14*0,03
=TOPLA(D102:D105)
=G15*0,04

Hücre
E103
E104
E106
F102
F103
F104
F105
F106

Formül
=G15*0,02
=G15*0,03
=TOPLA(E102:E105)
=TOPLA(C102:E102)
=TOPLA(C103:E103)
=TOPLA(C104:E104)
=TOPLA(C105:E105)
=TOPLA(F102:F105)

Yukarıdaki formüller girildikten sonra satış giderleri bütçesinin
görüntüsü aşağıda görüldüğü gibi olmaktadır.

A
B
C
D
E
F
97
98
99 9) SATIŞ GİDERLERİ BÜTÇESİ (milyon TL.)
100
101
Ocak
Şubat
Mart
Toplam
102 Satış Komisyonları
15.000
15.180
16.340
46.520
103 Seyahat Giderleri
7.500
7.590
8.170
23.260
104 Reklam Giderleri
11.250
11.385
12.255
34.890
105 Satış Pers. Maaşları
16.500
16.500
16.500
49.500
106 Toplam
50.250
50.655
53.265 154.170
107

G

3.10. Genel Yönetim Giderleri Bütçesi
Uygulamaya göre genel yönetim giderlerinin tamamı sabit gider özelliği
taşımaktadır. Aylar itibariyle gider tutarları verildiğinden formül
girişlerinden önce genel yönetim giderleri bütçesinin görüntüsü aşağıda
görüldüğü gibi olmaktadır.
A
B
C
D
E
F
109 10) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ BÜTÇESİ (milyon TL.)
110
111
Ocak
Şubat
Mart
Toplam
112 Yönetici Ücretleri
8.500
8.500
8.500
113 Vergi, Resim, Harç
1.200
1.200
1.200
114 Sigorta Giderleri
400
400
400
115 Toplam
116

G

Genel yönetim giderleri bütçesinin oluşturulması bakımından her bir
hücreye yerleştirilmesi gereken formüller şöyledir:
Hücre
C115
D115
E115
F112

Formül
=TOPLA(C112:C114)
=TOPLA(D112:D114)
=TOPLA(E112:E114)
=TOPLA(C112:E112)

Hücre
Formül
F113 =TOPLA(C113:E113)
F114 =TOPLA(C114:E114)
F115 =TOPLA(F112:F114)

Yukarıdaki formüller girildikten sonra genel yönetim giderleri
bütçesinin görüntüsü aşağıda görüldüğü gibi olmaktadır.
A
B
C
D
E
F
109 10) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ BÜTÇESİ (milyon TL.)
110
111
Ocak
Şubat
Mart
Toplam
112 Yönetici Ücretleri
8.500
8.500
8.500
25.500
113 Vergi, Resim, Harç
1.200
1.200
1.200
3.600
114 Sigorta Giderleri
400
400
400
1.200
115 Toplam
10.100
10.100
10.100
30.300
116

G

3.11. Proforma Gelir Tablosu
İşletme bütçesinin son aşamalarından biri proforma gelir tablosunun
hazırlanmasıdır.8 Proforma gelir tablosunun hazırlanması için satışlar,
satışların maliyeti, satış giderleri ve genel yönetim giderleri
bütçelerinden yararlanılmaktadır. Buna göre formül girişlerinden önce
proforma gelir tablosunun görüntüsü aşağıda görüldüğü gibi olmaktadır.

A
B
C
D
E
F
118 11) PROFORMA GELİR TABLOSU (milyon TL.)
119
120
Ocak
Şubat
Mart
Toplam
121 SATIŞLAR
122 SATIŞ. MALİYETİ
123 BRÜT SATIŞ KÂRI
124 DÖNEM GİDERLERİ
125 Satış Giderleri
126 Genel Yönetim Gid.
127 DÖNEM KÂRI
128
Proforma gelir tablosunun oluşturulması bakımından her
yerleştirilmesi gereken formüller şöyledir:

bir

G

hücreye

LARSON, K.D.-PYLE, W.W.: Fundamental Accounting Principles, Irwın, USA.
1988, s.910
8

Hücre
C121
C122
C123
C124
C125
C126
C127
D121
D122
D123
D124
D125
D126
D127

Formül
=G13
=C96
=C121-C122
=C125+C126
=C106
=C115
=C123-C124
=G14
=D96
=D121-D122
=D125+D126
=D106
=D115
=D123-D124

Hücre
E121
E122
E123
E124
E125
E126
E127
F121
F122
F123
F124
F125
F126
F127

Formül
=G15
=E96
=E121-E122
=E125+E126
=E106
=E115
=E123-E124
=TOPLA(C121:E121)
=TOPLA(C122:E122)
=TOPLA(C123:E123)
=TOPLA(C124:E124)
=TOPLA(C125:E125)
=TOPLA(C126:E126)
=TOPLA(C127:E127)

Yukarıdaki formüller girildikten sonra proforma gelir tablosunun
görüntüsü aşağıda görüldüğü gibi olmaktadır.
A
B
C
D
E
F
118 11) PROFORMA GELİR TABLOSU (milyon TL.)
119
120
Ocak
Şubat
Mart
Toplam
121 SATIŞLAR
375.000 379.500 408.500 1.163.000
122 SATIŞ. MALİYETİ
208.925 236.200 266.310 711.435
123 BRÜT SATIŞ KÂRI
166.075 143.300 142.190 451.565
124 DÖNEM GİDERLERİ
60.350
60.755
63.365 184.470
125 Satış Giderleri
50.250
50.655
53.265 154.170
126 Genel Yönetim Gid.
10.100
10.100
10.100
30.300
127 DÖNEM KÂRI
105.725
82.545
78.825 267.095
128

G

3.12. Nakit Bütçesi
Nakit bütçesi dönem başı kasadan hareketle, nakit girişlerini, nakit
çıkışlarını ve dönem sonu kasa durumunu gösterir.9 Dönem başı kasa

ÜSTÜN, R.-SEVİM, A.-GÜNDÜZ, E.: Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde
Microsoft Excel İle Çalışma Tablosu Uygulamaları, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul
1997, s.60
9

durumu veri olduğundan formül girişlerinden önce nakit bütçesinin
görüntüsü aşağıda görüldüğü gibi olmaktadır.
A
B
C
D
E
130 12) NAKİT BÜTÇESİ (milyon TL.)
131
132
Ocak
Şubat
Mart
133 DÖNEM BAŞI KASA 36.750
134 NAKİT GİRİŞLERİ
135 NAKİT ÇIKIŞLARI
136 DM. Alımı
137 Direkt İşçilikler
138 Değişken GÜG.
139 Sabit GÜG.(*)
140 Satış Giderleri
141 Genel Yönetim Gid.
142 DÖN. SONU KASA
143
144 (*) Amortismanlar hariç.
145
146
Nakit bütçesinin oluşturulması bakımından
147

F

G

Toplam

her

bir

yerleştirilmesi gereken formüller şöyledir:
Hücre
C134
C135
C136
C137
C138
C139
C140
C141
C142
D133
D134
D135
D136
D137
D138
D139
D140

Formül
=C121
=TOPLA(C136:C141)
=G32
=F52
=D63
=E63-C74
=C106
=C115
=C133+C134-C135
=C142
=D121
=TOPLA(D136:D141)
=G33
=F53
=D64
=E64-C74
=D106

Hücre
E134
E135
E136
E137
E138
E139
E140
E141
E142
F133
F134
F135
F136
F137
F138
F139
F140

Formül
=E121
=TOPLA(E136:E141)
=G34
=F54
=D65
=E65-C74
=E106
=E115
=E133+E134-E135
=C133
=TOPLA(C134:E134)
=TOPLA(C135:E135)
=TOPLA(C136:E136)
=TOPLA(C137:E137)
=TOPLA(C138:E138)
=TOPLA(C139:E139)
=TOPLA(C140:E140)

hücreye

D141 =D115
D142 =D133+D134-D135
E133 =D142

F141
F142

=TOPLA(C141:E141)
=F133+F134-F135

Yukarıdaki formüller girildikten sonra nakit bütçesinin görüntüsü
aşağıda görüldüğü gibi olmaktadır.
A
B
C
130 12) NAKİT BÜTÇESİ (milyon TL.)
131
132
Ocak
133 DÖNEM BAŞI KASA
36.750
134 NAKİT GİRİŞLERİ
375.000
135 NAKİT ÇIKIŞLARI
275.751
136 DM. Alımı
68.272
137 Direkt İşçilikler
75.320
138 Değişken GÜG.
25.609
139 Sabit GÜG.(*)
46.200
140 Satış Giderleri
50.250
141 Genel Yönetim Gid.
10.100
142 DÖN. SONU KASA
135.999
143
144 (*) Amortismanlar hariç.
145
4.
146SONUÇ
147

D
Şubat
135.999
379.500
298.370
80.643
84.035
26.738
46.200
50.655
10.100
217.129

E

F

G

Mart
Toplam
217.129
36.750
408.500 1.163.000
312.498 886.619
70.505 219.419
101.868 261.223
30.560
82.907
46.200 138.600
53.265 154.170
10.100
30.300
313.131 313.131

Bu çalışmada Excel programı ile işletme bütçelerinin uygulanmasına
ilişkin örnek bir uygulama verilmiştir. Ancak programın imkânları
bunlarla sınırlı değildir. Her işletme kendi faaliyet konusu ve ihtiyaç
duyduğu bilgilerin özelliğine göre daha değişik formatlarda bütçeler
hazırlayabilir.
Bütçenin formatı hazırlanıp, formül girişleri yapıldıktan sonra program
otomatik olarak sonuçları göstermektedir. Buna göre değişik faaliyet
düzeyleri
için
oluşturulacak
bütçelerin
sonuçları
anında
görülebilmektedir. Verilerin ve formüllerin doğru girilmesi ile
hesaplama hataları sıfıra inmektedir.
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Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu”na istinaden hazırlanan ve 04.10.2000 tarih ve 24190
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile 1479 Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde önemli bazı değişikler yapılmıştır.
Ancak, söz konusu 4588 sayılı Yetki Kanunu, Anayasa Mahkemesinin 05,10,2000 tarih ve
E.2000/45, K.2000/27 sayılı kararıyla1 iptal edilmiş, ayrıca iptal kararı yürürlüğe girinceye
kadar 4588 sayılı Kanunun uygulanması halinde doğacak ve daha sonra giderilmesi güç ya da
olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için
05.10.2000 tarih ve E.2000/45, K.2000/5 sayılı kararıyla2 da söz konusu 4588 sayılı Yetki
Kanununun yürürlüğünü durdurmuştur.
619 sayılı “Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname” ise 08.11.2000 tarih ve 24224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
Anayasa Mahkemesinin E.2000/61 ve K.2000/34 Sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve söz konusu
kararda 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin iptaline karar verilmesinin doğuracağı
hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, gerekli düzenlemenin
yapılması amacıyla iptal kararının, Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay
sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür. Yani, bu sürede aynı içerikte yeni bir kanun
hazırlanması gerekmektedir.
Anayasa Mahkemesinin 619 sayılı KHK’nın yürürlüğünün durdurmaması nedeniyle bu KHK
ile yapılan değişiklikler uygulamaya girmiştir. 619 sayılı KHK ile 1479 sayılı Bağ-Kur
Kanunu’nda yapılan önemli bazı değişiklikler bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.
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Anayasa Mahkemesince iptal edilen 4588 sayılı Yetki Yasasına istinaden çıkarılan ve
04.10.2000 tarihv e 24190 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Esnaf ve
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Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi
Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile 1479
sayılı Kanunda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.
A. Bağ-Kur Gelirlerinde Yapılan Değişiklik
619 sayılı KHK’nin 11. maddesi ile 1479 sayılı Kanunun Kurumun gelirlerini düzenleyen 15.
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir.
Buna göre; primler ile bağış ve vasiyetler ile Kurumca hazırlanan her türlü standart form ve
benzerlerinin satışından elde edilecek gelirler Bağ-Kur gelirleri arasında sayılmış ve Kuruma
ait gayri menkullerin kira bedelleri, her yıl Devlet İstatistik Enstitüsünce açıklanan tüketici
fiyat endeksindeki artış oranından az olmamak üzere rayiç veya emsal değerle belirleneceği
hükme bağlanmıştır.
B. Sigortalı Sayılmayan Yabancı Uyruklularla İlgili Yapılan Değişiklik
619 sayılı KHK ile değişiklik yapılmadan önce, yabancı uyruklular Bağ-Kur sigortalısı
sayılmıyorlardı. 1479 sayılı Kanunun 24. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinin
(b) alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve daha önce SSK sigortalısı olabilen ancak Bağ-Kur
sigortalısı olamayan yabancı uyrukluların da Bağ-Kur sigortalısı olmalarına imkan
tanınmıştır.
Devletler Hukuku Enstitüsü 1892 Cenevre Toplantısı’nda yabancıyı “bir devletin ülkesinde
bulunup o devlet vatandaşlığını halen iddiaya hakkı olmayan kimse” tanımlamıştır. Yabancı
kavramı, “yabancı devlet vatandaşı”, “mülteci”, “özel statüdeki yabancı”, “birden çok
vatandaşlığı olanlar” ve “vatansız” kimseleri kapsamaktadır.3
C. Sigortalılığın Başlangıç ve Bitişi İle İlgili Yapılan Değişiklikler
Mezkur 619 sayılı KHK’nin 14. maddesiyle, 1479 sayılı Kanunun sigortalılığın başlangıç ve
bitiş tarihleri başlıklı 25. maddesinde yapılan değişiklikle Bağ-Kur Kanunu’nun 24.
maddesine göre sigortalı sayılanlardan gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıklarının
mükellefiyetin başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıklarının ise
esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıtlı olmak şartıyla
talep tarihinden itibaren başlatılacağı hükme bağlanmıştır.
Yine sigortalılığın sona ermesi ile ilgili olarak yapılan düzenleme ile gelir vergisinden muaf
olanların esnaf ve sanatkar sicilinden veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki üye
kayıtlarının silindiği tarihten, iflasına karar verilmiş olan veya tasfiye halindeki özel
işletmeler ile şirket ortaklarından hizmet akti ile çalışanların çalışmaya başladığı tarihten
itibaren sigortalılıklarının sona ereceği ve sigortalılığı sona erenlerin sigortalılıklarının sona
erdiği tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmek zorunda
oldukları ifade edilmiştir.
D. Sigortalılığın Kayıt ve Tescilinde Yapılan Değişiklik
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619 sayılı KHK’nin 15. maddesiyle 1479 sayılı Kanunun 26. maddesinin birinci fıkrasına
eklenen ibareyle üç ay içinde kayıt ve tescilini yaptırmayan sigortalıların Kurumca re’sen
kayıt ve tescil edileceği belirtilmiştir.
Yapılan değişikliğe göre, vergi daireleri; Bağ-Kur sigortası kapsamına giren gelir vergisi
mükelleflerini mükellefiyetin tescil tarihinden, mükellefiyeti terkin edilenleri ise terkin
tarihinden itibaren 3 ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlü tutulmuştur.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının,Kurumun talebi üzerine sigortalıların sigortalılık
işlemlerine esas alınacak bilgileri vermek zorunda olduğu ve Kamu kurum ve kuruluşları,
belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri
ve bankalar, 1479 sayılı Kanuna göre zorunlu sigortalı olanlarla ilgili ruhsat, ihale ve kredi
işlemlerinde sigortalı olduklarını ve bir önceki takvim yılı sonu itibariyle prim borçları
bulunmadığını gösterir belgeyi istemek ve belge istenenler de bu belgeyi ibraz etmek zorunda
oldukları hükme bağlanmıştır.
Böylece yapılan bu değişiklikle kamu kuruluşlarının ihalelerine katılacakların ve Bankalardan
kredi almak isteyenlerin Bağ-Kur sigortalısı olup olmadıkları ve Bağ-Kur prim borçlarının
olup olmadığı kontrol edilebilecektir. Bir önceki takvim yılı sonu itibariyle Bağ-Kur prim
borcu olanlara kredi verilmeyecektir.
Yine yapılan bir diğer değişikliğe göre; Noterler, Bağ-Kur Kanununa göre sigortalı olanların
tutmakla mükellef oldukları defterlerin tasdiki sırasında Bağ-Kur’a kayıtlı olduklarını ve prim
borçları bulunmadığını gösteriri belgeyi istemek ve söz konusu belgeyi ibraz etmeyenleri ve
bunlara ait sigortalılığa esas bilgileri en geç üç ay içinde Kuruma bildirmek zorundadırlar.
E. Malullük Sigortasında Yapılan Değişiklik
1479 sayılı Kanunun 28. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Şu kadar ki, sigortalılığın
başladığı tarihte” ibaresi “Şu kadar ki, bu Kanuna tabi sigortalılığın başladığı tarihte”
şeklinde değiştirilmiş ve Bağ-Kur sigortalısı olmadan önce malül sayılacak derecede hastalık
veya arızası bulunduğu önceden veya sonradan tesbit edilen sigortalıların, bu hastalık veya
arızası nedeniyle malüllük sigortası yardımlarından yararlanabilmeleri engellenmiştir.
Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sayılacakları 506
Sayılı Sigortalar Kanununa istinaden çıkarılan “Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü”ndeki
esaslara göre tesbit olunurken yapılan bir değişiklikle, sağlık işlemlerine ilişkin tüzükteki
esaslara göre tespit olunacağı hükme bağlanmıştır.
Ayrıca söz konusu KHK’nın 17. maddesiyle de malullük sigortasından yararlanmak isteyen
sigortalıların yazılı istekte bulunmaları ve istek tarihi itibariyle prim ve her türlü borçlarını
ödemiş olmaları zorunluluğu gösterilmiştir.
F. Hizmet İhyası’nda Yapılan Değişiklik
Bağ-Kur Kanunu’nda önemli bir çok değişiklikler yapan 619 sayılı KHK’nın 18. maddesiyle
1479 sayılı Kanunun 39. Maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiş ve 1479 sayılı Kanuna göre
tekrar sigortalı olanların, toptan ödeme yapılan sürelerini ihya etmek istedikleri takdirde, bu
sürelere ilişkin primlerin, toptan ödeme talebinde bulundukları tarihte son defa prim

ödedikleri basamağın, ihya talebinde bulundukları tarihteki tutarları esas alınarak
hesaplanacağı ve tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödeneceği ifade edilmiştir.
Ayrıca, bu şekilde ihya edilen sürelerin yaşlılık aylığı bağlanmasında ihya tarihinden itibaren
altı ay sonra sigortalılık süresi olarak değerlendirileceği ve bu Kanuna tabi hizmetlerin 2829
sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında
Kanunun 5. maddesine göre ihyasında da bu fıkra hükmünün uygulanacağı şeklinde bir
düzenleme yapılmıştır.
G. Ölüm Aylığından Yararlanma Koşullarında Yapılan Değişiklik
619 sayılı KHK’nın 19. maddesiyle, 1479 sayılı Kanunun 41. maddesinde düzenlenen ölüm
aylığından yararlanma koşullarında değişiklik yapılarak beş tam yıl sigorta primi ödemiş
olanlara en az beş tam yıl sigorta primi ödemiş olanlardan 39. maddeye göre toptan ödeme
talebinde bulunmakla beraber, toptan ödeme yapılmadan ölen sigortalının hak sahibi
kimselerine ölüm aylığı bağlanacağı belirtilmiştir.
H. Ölüm Aylığının Kesilmesinde Yapılan Değişiklik
1479 sayılı Kanunun 46. maddesinde yapılan değişikliğe göre; sigortalının kız çocuklarına
bağlanan aylıklar, bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmaya
başladıkları veya evlendikleri tarihi takip eden aylık ödeme tarihinden itibaren kesilir. Aylığın
kesilmesine yol açan nedenlerin ortadan kalkması halinde, bu Kanunun 45. maddesinin ikinci
fıkrasının ( c) bendi hükmü saklı kalmak şartıyla, bu tarihi takip eden aylık ödeme tarihinden
başlanarak yeniden aylık bağlanır. Ancak evliliğin son bulması ile kocasından da aylık almaya
hak kazanan kız çocuklarına bu aylıklardan fazla olanı ödenir.
Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar, çocuğun 18 yaşını veya bu Kanun ile diğer
sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmamaları şartıyla, orta öğrenim yapması halinde
20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. Bu
yaşları doldurdukları tarihte çalışamayacak durumda malul olan erkek çocukların aylıklarının
ödenmesine devam olunur.
İ. Gelir Basamaklarının Seçilmesi Yapılan Değişiklik.
1479 sayılı Kanunun 51. maddesinde 619 sayılı KHK’nın 23. maddesiyle yapılan değişiklikle
diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir işte çalıştıktan sonra Bağ-Kur Kanunu kapsamına
girenlerin basamaklarının, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate
alınarak intibak ettirilmek suretiyle belirleneceği ve 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu
kapsamından çıkarak, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında sigortalı olduktan sonra
tekrar bu Kanun kapsamına girenlerin basamaklarının da, diğer sosyal güvenlik kanunları
kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak daha önce bulundukları son basamak üzerine
intibak ettirilmek suretiyle yeniden belirleneceği hükme bağlanmıştır.
J. İsteğe Bağlı Sigortada Yapılan Değişiklik
Bağ-Kur isteğe bağlı sigortalılığı ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı 1479 sayılı Kanunun 79.
maddesinde yapılan değişiklikle daha önce isteğe bağlı sigortalı sayılmayan yabancı
uyrukluların isteğe bağlı sigortaya devam etmeleri sağlanmış ve ayrıca talep tarihinde 58

yaşını dolduran kadınlar ile 60 yaşını dolduran erkekler kapsama alınmayacakları
belirtilmiştir.
Yine İsteğe bağlı sigortalılığın, sigortalının tescil talebinin Kuruma intikal ettiği tarih
itibarıyla başlayacağı ve terk talebinin Kuruma intikal ettiği tarihte veya diğer sosyal güvenlik
kanunlarına tabi olarak çalışmaya başlama ya da art arda üç ay prim ödenmemiş olması
halinde de son prim ödeme tarihi itibarıyla sona ereceği ifade edilmiştir.
K. Askerlik Borçlanmasında Yapılan Değişiklik
1479 Sayılı Kanunun Ek 8. maddesine göre; sigortalılar askerlikte er olarak geçen hizmet
süreleri ile yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamını borçlanabilirler. Sigortalının
Ölümü halinde sigortalı olanların hak sahipleri de borçlanma talebinde bulunabilirler.
619 sayılı KHK ile yapılan değişikliğe göre; daha önce borçlanma tutarlarının tebliğ
tarihinden itibaren iki yıl içerisinde ödenebilen askerlik borçlanması primleri, sigortalının
talep tarihinde bulunduğu basamağın prim tutarları üzerinden hesaplanarak talep tarihini takip
eden ay başından itibaren üç ay içinde ödenir. Borçlanma primleri süresi içinde ve tam olarak
ödenmezse borçlanma geçersiz sayılır.
Borçlandırılan süre, malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasında, borçlanma primlerinin tam
olarak ödendiği tarihten itibaren bir yıl sonra sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.
L. Prim Ödemeyen Sigortalılarla İlgili Yapılan Değişiklik
1479 Sayılı Kanunun ek 19. maddesinde yapılan değişikliğe göre; Kuruma kayıt ve tescili
yapıldığı halde, kayıt ve tescil tarihinden itibaren üç yıl ve daha fazla süreyle hiç prim
ödememiş olanların, sigortalılık işlemleri, sigortalılık hakları saklı kalmak kaydıyla
durdurulur. Ancak, sigortalıların bu süreye ilişkin primleri, ödeme tarihinde bulundukları gelir
basamağının prim tutarı üzerinden hesaplanarak tahsil edilir ve haklarında ödeme tarihinde
yürürlükte bulunan hükümler uygulanır.
SONUÇ:
4588 sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkilerine İlişkin Konularla
Kamu Personeli Arasındaki Ücret Dengesizliğinin Giderilmesi ve Kamu Mali Yönetiminde
Disiplin Sağlanması İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu” dayanılarak
çıkarılan ve 04.10.2000 tarih ve 24190 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 619
sayılı “Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu,
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname” ile 1479 sayılı Kanunda bazı önemli değişiklikler yapılmıştır.
Yapılan bu değişiklerle Gelir Vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya
kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne göre kayıtlı olanların Bağ-Kur sigortalılıkları
kendi isteklerine bırakılmıştır.
Yine 619 sayılı KHK’nin yürürlüğe girdiği 04.10.2000 tarihine kadar Bağ-Kur sigortalısı
sayılmayan yabancı uyruklular bu tarihten itibaren zorunlu olarak Bağ-Kur kapsamına

alınmışlardır. Ayrıca isteğe bağlı sigortalılıkla ilgili olarak yapılan değişiklikle Yabancı
uyrukluların isteğe bağlı sigortaya devamları da sağlanmıştır.
Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf kefalet
kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve bankalara, Bağ-Kur Kanununa göre zorunlu
sigortalı olanlarla ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde bu kişilerin sigortalı olduklarını ve
bir önceki takvim yılı sonu itibarıyla prim borçları bulunmadığını gösterir belgeyi isteme ve
belge istenen kişilere de bu belgeyi ibraz etmek zorunluluğu getirilmiş ve Bağ-Kur
sigortalılığından kaçış ve bu kuruma primlerin ödenmesini sağlayıcı bir düzenleme
yapılmıştır.
Ayrıca noterlerinde Bağ-Kur Kanununa göre sigortalı sayılanların tutmak zorunda oldukları
defterlerin tasdiki sırasında, bu kişilerden Bağ-Kur’a kayıtlı olduklarını ve prim borçlarının
bulunmadığını gösterir belge istemeleri söz konusu belgeyi ibraz etmeyenleri ve bu kişilere ait
sigortalılığa esas bilgileri en geç üç ay içinde Bağ-Kur’a bildirmeleri zorunluluğu getirilmiş
ve böylece Bağ-Kur sigortalılığını yapmayanların tespiti ve tescili amaçlanmıştır.
Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf kefalet
kooperatifleri,tarım kredi kooperatifleri ve bankalar, 1479 sayılı Kanuna göre zorunlu
sigortalı olanlarla ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde sigortalı olduklarını ve bir önceki
takvim yılı sonu itibarıyla prim borçları bulunmadığını gösterir belgeyi istemek zorunda
olduklarından artık bankalardan kredi almak isteyenlerin ve ihalelere katılacakların Bağ-Kur
kaydı olması ve bir önceki takvim yılı sonu itibarıyla herhangi bir Bağ-Kur prim borcu
olmaması şartı aranacak.
Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan ve 1479 sayılı Bağ-Kur kanununda yapılan söz konusu
değişikliklerle ilgili yasal düzenlemenin bir an önce gerçekleştirilmesi yararlı olacaktır.

ZARARLI VERGİ REKABETİ VE VERGİ CENNETLERİ
Dr. S. SAYGIN EYÜPGİLLER
Globalleşme ve rekabet kavramlarının öneminin günden güne arttığı dünyamızın en ilginç
ekonomik olgularından biri de ülkeler arasındaki vergi rekabetidir. Vergi rekabeti ile ilgili tüm
tartışmaların odak noktasını oluşturan vergi cenneti veya vergi nişleri kavramı ise, konunun
tarafları yönünden farklı şekillerde tanımlanmaktadır.
Vergi rekabetinden olumsuz etkilenerek vergi tabanını kaybeden kamu idareleri yönünden, “daha
düşük veya daha esnek vergileme yapılan” tüm ülkeleri kapsayan bir adaletsizlik kaynağı
olarak kötülenen, öte yandan vergi idaresinin olumsuz tutumundan mağdur olan mükellefler için
de vergi adaletsizliklerinden kaçışın bir aracı olarak övülen vergi cennetlerinin bilimsel tanımı
1998 yılında OECD Maliye Bakanları’nın talebi üzerine çalışmalarını yaparak raporlayan OECD
Vergi İşleri Komitesi tarafından yapılmıştır.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ise 26 Haziran 2000 tarihinde dünya çapında
şüpheli para hareketlerini yönlendiren “vergi cennetlerinin” tam listesini yayımlamıştır. Örgütün,
listede yer alan bölge ve ülke yönetimlerine mali yasalarını uluslararası normlara uydurmaları ve
şüpheli sermaye hareketlerine merkezlik etmeye son vermeleri için bir yıl süre tanımıştır. Bu süre
sonunda gerekli yasal düzenlemeleri yapmayan merkezlerin uluslararası yaptırımlarla karşılaşacağı
açıklanmıştır.
OECD’nin uzun araştırmaların sonunda belirlediği liste daha önce 47 bölge ve ülkeyi
kapsamaktaydı, ancak, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta, San Marino, Bermuda, Cayman Adaları ve
Mauritus gibi merkezler, 2005 yılına kadar mevzuatlarını uluslararası normlara uyduracaklarını
taahhüt etmeleriyle listeden çıkarılmışlardır.
OECD uyarısına muhatap olan merkezlerin tam listesi aşağıdaki ülkeleri kapsamaktadır :
Andorra, Anguilla, Antigua ve Barbuda, Aruba, Bahama Adaları, Bahreyn, Barbados, Belize,
İngiliz Virgin Adaları, Cook Adaları, Dominica, Cebelitarık, Grenada, Guernsey, Man Adası,
Jersey, Liberya, Lihtenştayn, Maldiv Adaları, Marshall Adaları, Monaco, Montserrat, Nauru,
Hollanda Antilleri, Nieui, Panama, Samoa, Seyşel Adaları, St. Lucia, St. Christopher ve Nevis, St.
Vincent ve Grenadines, Tonga, Turk ve Caicos Adaları, Amerikan Virgin Adaları, Vanuatu.
OECD’nin listesinde yer alan 35 “kıyı aşırı” (off shore) finans merkezinde İngiltere'nin
kolonilerinin ağırlığı dikkat çekmektedir.
ABD ‘nin Florida kıyılarından sadece 50 mil uzaktaki Bahama adaları, halen New York ve
Londra’dan sonra dünyanın üçüncü büyük finans merkezi idi. Bugün dahi Cayman adalarının
ardından dünyanın 10 uncu büyük finans merkezi Bahamalar’dır. 1998 itibariyle Cayman
adalarındaki Nassau’da 390ın üzerinde banka ve finans kuruluşu kayıtlı bulunmaktadır
(**).Cayman adalarındaki bankaların mevduat hacmi California bankalarının üzerinde olup 410
milyar doları aşmaktadır.
Bahamalar, Cayman adaları ve Bermuda gibi vergi cennetlerinde, gelir vergisi, kurumlar vergisi,
stopaj vergileri, veraset ve intikal vergileri dahil olmak üzere hiç bir vergi yükü bulunmadığı gibi,
gelecekte vergi konulmayacağına dair 50 yıla ulaşan dönemler için yatırımcılara garanti
verilmekte, hatta bu garantiler muaf vakıflar için 100 yıla kadar verilebilmektedir.
Bahama
adalarında vergi cezası verilmesi bir yana, vergi konusunda dava dahi açılamamaktadır.

DÜNYA ÖLÇEĞİNDE BİR OLGU : VERGİ REKABETİ
Ticaret ve yatırımların globalleşme trendinin hızlanması, ulusal vergi sistemleri arasındaki ilişkileri
temelden değişime uğratmıştır. Ulusal vergi politikalarının uluslararası planda önemli etkileri
olabilmektedir. Globalleşme ve sermayenin artan hareketliliği genelde sermaye piyasalarının ve
özelde de finansal piyasaların gelişmesini desteklemiş ve ülkeleri, sermaye hareketlerine yönelik
engelleri ortadan kaldırmaya ve vergi rekabeti olgusuna ve yeni dünya koşullarına uyum
sağlayacak şekilde vergi sistemlerini modernleştirmeye cesaretlendirmiştir.
Globalleşme, dünya piyasalarında işletmeler arasındaki rekabetin de yoğunlaşmasına neden
olmuştur. Çokuluslu şirketler artık bir tek ülkeye yönelik değil tüm dünya için geçerli stratejiler
geliştirmektedirler. Ayrıca, teknolojik gelişmeler, yönetimin yapıldığı veya hizmetin verildiği fiziki
mekanın önemini önemli ölçüde ortadan kaldırmıştır.
Uluslararası sermaye piyasalarının gelişmeye devam etmesi, ülkeler arasında sermaye hareketlerinin
kolaylaşmasına ve global refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmaktadır. Bu süreç, dünyada
refah ve hayat standartlarının yükselmesine ve kaynakların daha etkin dağılım ve kullanımına
imkan sağlamaktadır.
Globalleşmenin, vergi politikaları üzerindeki olumlu etkilerinin yanısıra, kurum ve kişilere
vergiden kaçınma ve vergi yüklerini minimum düzeye indirme imkanı sağlayan ülkelerin, coğrafi
mobiliteye sahip sermaye hareketlerini kendi ülkelerine yönlendirmesi gibi olumsuz etkileri de
ortaya çıkmaktadır.
VERGİ CENNETİNİ BELİRLEYEN DÖRT FAKTÖR
OECD Komitesi Raporu’na göre, bir ülkenin vergi cenneti olduğunu belirleyen dört faktör
bulunmaktadır.
1.

Belirli vergilerin ülke mevzuatında bulunmaması , uygulanmaması veya önemsiz düzeyde
kalması,

2. Sözkonusu ülkenin, vergi istihbaratından diğer ülkeleri yararlandırmaması,
3. Yasal mevzuat ve idari ve yargısal hükümlerin şeffaflıktan yoksun ve belirsiz oluşu,
4. Yatırımcı şirketin asli faaliyetlerinin bu ülkede gerçekleşmemesi, sözkonusu ülke mevzuatının
sadece vergi teşvikleri nedeniyle mükellefleri bu ülkeye çekmiş olmasıdır.
Bir ülkeden, vergi cenneti diğer bir ülkeye vergi nedeniyle yönelen sermaye hareketi, kendi menşe
ülkesindeki kamu harcamalarından yararlanırken bu harcamaların finansmanına vergi ile katkıda
bulunmayan bir “karşılıksız faydalanıcı” (beneficiaire sans contrepartie) durumuna girmektedir.
Daha da geniş anlamda, vergi cennetlerinin hükümetleri ve mukimleri, ‘normal” vergilendirme
ülkelerinin yarattığı genel kollektif hizmet ve ürünlerden yararlanan karşılıksız faydalanıcı’lar
durumundadır.
Komite, iki ülkenin aynı vergileme düzeyi ve yapısına sahip olması için herhangi bir neden
olmadığı görüşündedir. Vergileme düzeyi ve yapısındaki farklılıkların diğer ülkelerd üzerinde
etkileri olması sözkonusu ise de, bunlar ulusal hükümetlerin politika kararlarıdır. Alınan kararlarla,
bur ülkenin vergi oranları diğer devletlere oranla artırılabilir veya düşürülebilir. Bir ülkenin, vergi
altyapısını diğer ülkelerden daha önce etkin ve modernleştirerek vergi oranlarını düşürmesi
ve vergi tabanını daha tarafsız biçimde genişletmeyi başarması, herşeyden önce bu ülkelerin

ulusal politika başarısı olarak değerlendirilebilmektedir. Her ülkenin, uluslararası planda
belirlenmiş normlara uymak şartıyla kendi vergi sisteminin belirlenmesinde egemenliği esastır.
OECD Raporuna göre, birçok yatırımcı sunulan kamu hizmetlerinin düzeyi düşük olmasına rağmen
vergi oranının düşük olduğu bölgeleri tercih ederken, diğer bazı yatırımcılar vergi oranları
yüksek olmasına rağmen kamu hizmetlerinin düzeyi yüksek olduğu ülkeleri tercih
edebilmektedir. Ancak, eldeki verilere göre, mükelleflerin vergi cennetlerine yönelişi önemini
korumakta ve bu ülkelere katılım geomertrik hızla sürmektedir. 1985- 1995 yılları arasında G7
ülkelerinden Karaibler ve Asya adalarına yönelik yatırımlar dört katına çıkarak 200 milyar
dolara ulaşmıştır.
VERGİ CENNETLERİNE TEPKİNİN NEDENLERİ
Vergi cennetleri ve tercihli vergi sistemlerinin , efektif vergi oranlarını diğer ülkelere oranla net bir
şekilde daha düşük tutmak suretiyle zararlı rekabet şartları yaratmasının yanısıra önemli sonuçları
vardır:
Finansal akımların ve dolaylı olarak da reel yatırım akımlarının yönünün değişmesi,
Vergi yapılarının bütünlüğü ve vergi adaletinin zaafa uğratılması,
Tüm mükelleflerin vergi mevzuatına saygısının zayıflaması,
Vergi ve kamu harcamalarının düzei ve ağırlığının yeniden modellenmesine ihtiyaç doğması,
Vergi yükünün bir bölümünün haksız biçimde , daha az mobil vergi matrahlarına, özellikle
işgücüne, gayrimenkullere ve tüketime yüklenmesine neden olması
6. Vergi mevzuatının idari maliyetlerinin ve vergi uygulamasının idareye ve mükelleflere
yükünün artmasına neden olması.
1.
2.
3.
4.
5.

Bazı durumlarda, bir ülkenin uygun olmayan vergi rekabetine karşılık diğer bir ülke karşı tedbirler
alabilmekte, ancak çoğunlukla bu tedbirlerin etkinliği sınırlı kalmaktadır.
VERGİ CENNETLERİNİ VE UYGUN OLMAYAN TERCİHLİ VERGİ SİSTEMLERİNİ
BELİRLEYEN ETKENLER
Belirli bir ülkede coğrafi açıdan mobil (finansal ve diğer hizmetler gibi) faaliyetlerden elde edilen
gelirler üzerinden alınan verginin diğer bir ülkeye göre düşük olduğunun belirlenmesi açısından üç
kategorinin ayrılması gerekmektedir:
1. Birinci ülke bu gelir üzerinden genel olarak hiçbir vergi tarh etmeyen veya ihmal edilebilir bir
vergi tarh eden bir vergi cennetidir;
2. Birinci ülke, kişi veya kurum gelirlerinden alınan vergiden önemli gelirler sağlamakta, fakat
vergi sistemi, belirli bir gelir unsuruna diğerlerinden daha düşük bir vergi uygulamakta veya
hiç vergi uygulanmamaktadır;
3. Birinci ülke, kişi veya kurum gelirlerinden alınan vergiden önemli gelirler sağlamakta, fakat
vergi sistemi, genel olarak efektif vergi oranı olarak ikinci ülkeye kıyasla bu düzeydeki gelire
daha düşük bir vergi öngörmektedir.
Her üç durumda, diğer ülke açısından istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Ancak , tercihli
vergi rejiminin vergi cennetinden ayırdedilmesi gerekmektedir.

TERCİHLİ VERGİ REJİMLERİ
Zararlı vergi rekabeti yaratan Tercihli vergi rejimlerini belirleyen dört temel faktör :
1. Vergi matrahının tespit yöntemi veya indirim ve istisnaların düzenlenişi sonucu efektif vergi
oranının sıfır veya çok düşük olarak belirlenmiş olması.
2. Rejim içinde serbest vergi ‘kantonları’ yaratılmış olması: Bu ülkeler kendi mukimlerine açık
veya örtülü biçimde yasaklanmış olan serbest vergi bölgeleri veya bu rejimlerden yararlanan
firmaların ulusal ölçekte faaliyet göstermelerinin açık veya örtülü biçimde yasaklanması
suretiyle farklılaştırma yapabilmektedirler.
3. Sistemde şeffaflık bulunmaması: Bu ülkelerde mükellef bazında bazı maddelerin tercihli
(ayrıcalıklı) olarak uygulanabilmesi veya mevzuatın uygulamasının müzakereye açık olması)
nedeniyle mükelleflerin korunma önlemleri alması mümkün olabilmektedir.
4. Gerçek anlamda bilgi verme, ülkeler arası vergi istihbaratı imkanının bulunmaması,
Tercihli vergi sistemleri olarak belirtilebilecek ülkeler arasında İrlanda Cumhuriyeti, İsviçre ve
Lüksemburg yeralmaktadır. Bu ülkelerden İrlanda, Avrupa Birliği üyesi olması nedeniyle AB
tarafından değerlendirme ve baskı altına alınmış; 2001 yılına kadar AB kurallarına uyum sağlama
taahhüdünde bulunmuştur.
ZARARLI VERGİ REKABETİNE KARŞI ÖNLEMLER
OECD Komitesi , zararlı vergi rekabetinin daha fazla yaygınlaşmaması
ve sermaye
hareketlerindeki çarpıklaşmalar sonucu dünya ölçeğinde refah kaybına neden olmaması için, vergi
tabanını koruyabilecek tedbirler alınması ve uluslararası işbirliğini güçlendirilmesini yürütmelerini
tavsiye etmektedir.
OECD üyesi ülkeler, vergi cennetinin vergi konusundaki zararlı rekabetin tanımı, tasnifi ve buna
karşı mücadele edilmesi konusunda önlemlerin neler olduğu konusunda teorik planda mutabakata
varmışlardır. Özellikle vergi cenneti ülkelere karşı, ulusal sermayenin yurtdışına yatırımlarını
düzenleyen Hazine görevlilerinin özel bir duyarlılık göstermesi yerindedir.
OECD Raporu, ulusal vergi mevzuatlarında, uluslararası vergi anlaşmalarında ve zararlı vergi
rekabetine karşı uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi konularında pek çok etkin karşı-önlem
alınabileceğini ortaya koymuştur. Ancak, ulusal vergi sistemlerindeki adil olmayan hüküm ve
uygulamaların nasıl giderilebileceği, iyi niyetli mükelleflerin bu vergi cenneti ülkelere değil
kamu hizmetini sağladıkları ülkelere nasıl özendirilebileceği sorusu halen geçerliliğini
korumaktadır.
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GELİR VERGİSİ KANUNU 67.MADDE İLE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
ARASINDAKİ ÇELİŞKİ
Dursun Ali TURANLI
Yeminli Mali Müşavir
A) GİRİŞ
Katma Değer Vergisi Kanununun 2. ve 3. Maddesinde teslim ve teslim sayılan haller
açıklanmaktadır. Aynı maddelerde Vergi Usul Kanunu ‘na da atıf yapılmaktadır. Hizmet ise
Kanunun 4. Maddesinde tarif edilmektedir. Şöyle ki; “Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller
ve mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir” denilmektedir. Hizmetin yapılmasına ve tanımına
fazlaca yer ayrılmamıştır.
Katma Değer Vergisi kanununda mal teslimi ve hizmet ifası özel bir öneme haiz
bulunmaktadır. Malın teslimi, hizmetin yapılması vergiyi doğuran olay olarak kabul
edilmektedir.(K.D.V.K Md. 10)
Serbest meslek hizmetlerinde verilen hizmetin bedelinin tahsilatı yapılmasa da Katma Değer
Vergi Kanununun konusuna girdiği açık bir şekilde görülmektedir.
B) GELİR VERGİSİ VE VERGİ
DEĞERLENDİRİLMESİ

USUL

KANUNU

AÇISINDAN

OLAYIN

Serbest meslek hizmetleri Gelir vergisi Kanununun 65. maddesinde şu şekilde
tanımlanmıştır: “Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa
dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında
kendi nam ve hesabına yapılmasıdır” denilmektedir.
Gelir Vergisi Kanununun 67. maddesinde de “Serbest Meslek Kazancı bir hesap dönemi
içinde Serbest Meslek faaliyetleri karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretle
sağlanan ve para ile temin edilebilen menfaatlerde bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler
indirildikten sonra kalan farktır.” denilmektedir. Serbest Meslek kazancı bu şekilde tahsilata
bağlanarak tanımlanmaktadır.
Vergi Usul Kanunu md.19 “Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın
vukuu veya hukuki durumunun tekemmülü ile doğar” denilmektedir. Her vergi kanununda, o
verginin doğumu için gerekli olan olaylar ve hukuki durumlar tarif ve tespit edilmiştir. Gelir
Vergisinde verginin mevzuu gerçek kişilerin gelirleridir. Ancak vergiyi doğuran olay ise
gelirin elde edilmesidir.(1)
C) SERBEST MESLEK KAZANCINDA TAHSİLATIN ESAS OLDUĞU
Serbest Meslek kazancında elde etme, tam anlamıyla tahsil esasına bağlanmıştır. Bir yandan
bazı Serbest Meslek faaliyetlerinde yapılan hizmetin ve tutarının belirlenememesi, tutarda bir
takım sorunların çıkması, bunun yanında Serbest Meslek hizmetleri ekonomik yönünün
yanında beşeri yönü de önem ve ağırlık taşımaktadır. Olayı örnekleyecek olursak bir
muhasebeci veya mali müşavir işlemlerini takip ettiği ya da müşavirlik hizmeti verdiği bir
işletmenin; sözleşmesi gereği aylık olarak verdiği hizmetine karşılık,alması gereken ücretleri
alamadığını,ama isteme hakkının doğduğunu,buna karşılık ücretini tahsil edemediğini,yine bu
alacağın hukuki dava ve takip yollarına baş vurulmuş olması gereğini doğurur. Böyle bir
olayın meydana gelmesi Serbest Meslek hizmetleriyle bağdaşmayacaktır. En azından bu
olayın her tahsilatta tekrarlanamayacağı açıkça görülmektedir.(2)

D) KONUYA İLİŞKİN YARGI ORGANLARININ GÖRÜŞÜ
Serbest Meslek hizmetlerinde elde etmenin ayrı bir yeri vardır. Bu itibarla Gelir Vergisi
Kanunu da hizmeti tahsil esasına bağlamıştır.
Bir yandan Serbest Meslek hizmetlerinde yapılan hizmetin nerede başlayıp nerede sona
erdiğinin veya tutarının belirlenmesindeki sorunlar,diğer yandan serbest meslek hizmetleri
ekonomik yönünün yanında,beşeri yönü de önem ve ağırlık taşımaktadır.
Konuyla ilgili İstanbul 5.Vergi Mahkemesinin vermiş olduğu kararın özeti aşağıdaki gibidir;
‘Davacının serbest meslek hizmeti ifa eden serbest meslek mali müşavir olduğu, hakkında
21.3.1990 tarih ve .. numaralı tutanak düzenlendiği, Şubat 1990 ayı içerisinde 20 müşteriye
serbest meslek makbuzu düzenlenmediğinin tutanakta yer aldığı anlaşılmaktadır.
Tutanakta davacının para tahsil ettiğine dair bir kayıt bulunmadığı gibi,Şubat 1990 ayında 20
müşteriye hangi hizmeti verdiği halde makbuz düzenlemediği konusunda açık bir tesbit
bulunmadığı,global bir ifadeyi taşıdığı anlaşılmakta olup serbest meslek kazancında elde
etmenin tahsilatla vücut bulduğu,ortada para tahsiline ait bir tesbit bulunmadığından davanın
kabulü gerektiği sonucuna varılmıştır.’’(3)
Konu ile ilgili Danıştay’ın görüşünün özeti ise aşağıdaki gibidir.
‘Muhasebeci ve mali müşavirlerin yaptıkları sözleşmede ücretin aylık olarak ödenmesi koşulu
getirildiği halde,tahsilatın her ay yapılmadığı durumlarda,tahsilatın yapıldığı ayda Serbest
Meslek makbuzu düzenlenerek Katma Değer Vergisi beyan edilmesinde yasalara aykırılık
yoktur.”(4) (Dn.11.Dairesinin 8.1.1997 Gün ve E:1995/5209,K:1997/61 Sayılı kararı)”
denilerek,Danıştay’da serbest meslek hizmetlerinde tahsil esasını benimsemiştir.
Danıştay 11.Daire 9.2.1998 tarih ve E.1997/913,K.1998/420 nolu kararı da yukarıdaki karar
doğrultusundadır.(5)
E) KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞLER
Serbest meslek hizmetlerinde vergiyi doğuran olayın meydana gelişi konusunda Gelir Vergisi
Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu arasında bir paralellik bulunmamaktadır. Vergi
kanunları arasına olan bu çelişki belge düzeni zaman aşımı olmak üzere bir çok konuda idare
ve mükellef arasında sorunlar yaratmaktadır .
Vergi idaresinin Danıştay’ın kararı doğrultusunda değişiklik yaparak mükellef ve idare
arasında sağlıklı ilişkilerin gelişmesini,gereksiz uyuşmazlıkların ortadan kaldırılarak emek ve
zaman kaybını önleyebilecektir.
Bu nedenle gelir idaresinin Katma Değer Vergisi Kanunu’ nun 10.maddesine;
‘Serbest Meslek hizmetlerinde bedelin tahsili”şeklindeki bir bent hükmü eklenmesi uygun
olacaktır. Bu şekilde yapılacak bir düzenleme mevcut sorunu sağlıklı bir biçimde
çözümleyebileceği gibi,vergi sistemimizin bütünlüğü açısından da önem arz edecektir.(6)
F) SONUÇ
Kanun koyucu Serbest Meslek hizmetlerinin özelliklerini ve çıkabilecek sorunları göz önünde
bulundurarak, Gelir Vergisi Kanununda Serbest Meslek kazançlarında tahsilat esasını kabul
etmiştir. Ancak Katma Değer Vergisi Kanunu hizmetin verilmesini esas almaktadır. Bu
durumda kanunlar birbirini tamamlayamamaktadır. Bu itibarla Danıştay’ın verdiği karar
doğrultusunda Katma Değer Vergisi Kanununda gerekli yasal düzenlemeler yapılarak
yürürlükteki kanunların birbirine paralelliği sağlanarak mükellefle idare arasında sağlıklı
ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Mükellef ve idare arasındaki;gereksiz itilafların
da ortadan kalkarak yargı mercilerinin de gereksiz yere meşgul edilmemesi sağlanmış
olacaktır.
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İŞTİRAKLERLE İLGİLİ ULUSLARARASI VE TÜRKİYE’ DEKİ MEVZUATIN
KAPSAMI VE KARŞILAŞTIRILMASI
Doç. Dr. Hanifi AYBOĞA
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
1- G İ R İ Ş
İşletmeler arası iştiraklerin başlıca ekonomik fonksiyonu, özellikle dağınık küçük sermaye
birikimlerini bir araya toplayarak büyük sermayeler yaratmak ve büyük işletmeler oluşturmaktır.
Amaç , ana şirketin (iştirak eden şirket) , sermayesine iştirak edilen şirketin yönetimi ve denetimi
üzerinde hak sahibi olmak istemesidir. Bu hakkın gücü ise, iştirak hissesinin oranına göre
değişmektedir.
İştirak ilişkisi, özel sektör işletmeleri arasında kurulabileceği gibi, kamu işletmeleri ile özel
sektör işletmeleri arasında da kurulabilmektedir.
İşletmeler arası iştirak ilişkisine yapıları, örgütlenmeleri ve işleyişleri yönünden en elverişli hukuki
şekil, anonim şirket türüdür.
Ekonomik nedenlerden doğan iştirak ve birleşmelerin sağladığı yararlar aşağıda
belirtilmiştir :
a- Sermayeleri, teknik araç ve olanakları birleştirmek,
b- Serbest rekabetin sınırlandırılması ( fiyatların düşmesini önlemek, arzın kontrol altına alınmasını
sağlamak),
c- Rantabilitenin artırılması (işletme, satış ve yönetim giderlerinin azaltılması ve kontrolü, üretim
tekniğinde karşılıklı yardımlaşmalar v. b.),
d- Madde ve malzeme alışlarının ve/ veya mamul satışının emniyet altına alınması,
e- Ekonomik etki ve nüfuz alanının genişletilmesi .
İştirak genel olarak bir işletmenin riskini paylaşmak veya üstlenmek anlamındadır.
Bir işletmenin diğer bir işletmeye yatırım yapması, özellikle bir anonim şirketin diğer bir
anonim şirketin hisse senetlerinin bir kısmını portföyünde bulundurması durumunun iştirak olarak
nitelendirilip nitelendirilemeyeceği, tamamen işletmenin amacına bağlı bulunmaktadır.
Bir işletme , kaynaklarının bir kısmını, aşağıda belirtilen amaçlarla diğer işletmelere
yatırabilir, sermaye iştirakinde bulunabilir :
a- Diğer işletmelerin yönetiminde söz sahibi olarak bu işletmeleri denetim altına almak (Bir işletme
özellikle, kendisine madde ve malzeme sağlayan veya ürettiği mamullerin dağıtımını yapan
pazarlama işletmelerini veya olası rakip işletmeleri kontrol altına almak isteyebilir.),
b- Yatırımın sağlayacağı gelirden yararlanmak,,
c- Diğer işletmelerle iyi ilişkiler kurmak veya mevcut ilişkileri genişletmek ve devam ettirmek,
d- İşletmenin faaliyetini çeşitlendirerek riski dağıtmak.
Yukarıda belirtilen amaçlarla yapılan sermaye yatırımları, devamlı yatırım niteliği taşımakta
olup iştirak ilişkisi söz konusudur. Çünkü bu şekilde yatırım uzun vadeli bir yatırım olmaktadır.
Uygulamada bu yatırımlara “plasman yatırımları “ denilmektedir . Her an portföyden çıkartılması
olasılığı yüksek, kısa dönemde atıl kalabilecek fonları değerlendirmek veya değer artışından
yararlanmak (spekülasyon) amacı ile portföyde bulundurulan diğer işletmelere ait sermaye hisseleri
ise iştirak olarak nitelendirilemez .

Sermaye yatırımlarının geçici olması için;
a- Sermaye hisselerinin her an paraya çevrilebileceği bir piyasası olmalı,
b- Yönetim , paraya ihtiyaç olduğunda, bunları satmak niyetinde bulunmalıdır,
c- Küçük tasarruf sahiplerinin yatırımları olmalıdır.
İşletmelerin ve küçük tasarruf sahiplerinin menkul kıymet borsasından spekülasyon amacı
ile satın aldığı hisse senetleri nedeniyle, hisse senedi sahipleri ile ilgili şirket arasında iştirak
ilişkisinin varlığından söz edilemez.
Ayrıca, işletmelerin organizasyon yapıları nedeniyle, merkez ile şubeler arasındaki mali,
iktisadi ve organizasyon yapısına bağlı zincirleme ilişkilerini iştirak ilişkisi olarak değil, organ
teorisine (Organ Teorisi: Merkez ve şubeler arasındaki hukuki, iktisadi ve mali birlik içindeki
ilişkiler) dayalı merkez-şube ilişkisi olarak kabul etmek gerekmektedir .
Sermaye iştirakinde göz önünde tutulacak unsurlar :
abcdefgh-

Sermaye piyasasının koşulları,
Uzun vadeli yatırımın gelir sağlama kapasitesi,
İştirak edilen işletmenin kar dağıtım politikası,
Satın alınacak hisse senetlerinin defter değeri,
İştirak edilen işletmenin maddi duran varlıklarının piyasa değeri,
İştirak edilen işletmenin sermaye yapısı,
İştirak edilen işletmenin niteliği ve fiyat, üretim, yatırım konularında izlediği politikalar,
İştirak edilen işletmenin büyüklüğü.

2. TÜRKİYE’DEKİ MEVZUAT AÇISINDAN İŞTİRAKLER
20. TEKDÜZEN HESAP PLANI AÇISINDAN İŞTİRAKLER
Tekdüzen hesap planı’ nda İştirakler , “242- İŞTİRAKLER “ hesabında izlenmektedir. Bu
hesabın açıklamasında ise iştirakler tanımlanmıştır.
“ İşletmenin, doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarının
belirlenmesine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık paylarının izlendiği hesaptır.
İştirakler hesabı, bir ortaklıktaki en fazla % 50 oranında olan sermaye payları veya oy haklarının
izlenmesinde kullanılır.
İştirak edilen ortaklıklarda iştirak ilişkisinden bahsedebilmek için sermaye payı dikkate
alınmaksızın sahip olunan oy hakkı veya yönetime katılma hakkının en az % 10 oranında
bulunması gerekir.”
Tekdüzen Hesap Planı’ na göre İştirakler, bilançoda Duran Varlıklar sınıfının altında Mali
Duran Varlıklar grubunda raporlanmaktadır.
İşletmenin , iştirakleri bünyesinde yapılan yeniden değerleme dolayısıyla oluşan değer
artışlarının esas sermayeye eklenmesi sonucunda, işletmeye bedelsiz olarak verilen hisse senetleri
ve payları ise öncelikle “242- İŞTİRAKLER” hesabına ilave edilerek borcuna ve “523İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI” hesabının alacağına kayıt edilmek
suretiyle bilançoda Öz Kaynaklar sınıfında Sermaye Yedekleri grubunda raporlanmaktadır.

Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ nde değerleme ile ilgili hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle
Vergi Usul Kanunu hükümleri esas alınmak suretiyle iştirakler, alış bedeli ile kayıtlarda izlenecek
ve değerlenecektir.
İştirak paylarının borsa veya piyasa değerinde sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen
azalmaları için ayrılması kararlaştırılan değer azalma karşılıkları tutarı Tekdüzen Hesap Planı’ na
göre; “654-KARŞILIK GİDERLERİ “ Hesabına gider kaydı suretiyle “244- İŞTİRAKLER
SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) ” Hesabının alacağına kayıt
edilerek izlenmektedir.
Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ ne uygun olarak düzenlenen bilançonun dipnotlarında yer alan
16. dipnot, iştirak ve bağlı ortaklıklara ilişkindir. Bu dipnot da, işletmenin sermayesinin % 10 ve
daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların; Adı , Pay Oranı, Toplam
Sermayesi ve Son Dönem Karı’ na yönelik ek bilgiler raporlanmaktadır.
21. SERMAYE PİYASASI MEVZUATI AÇISINDAN İŞTİRAKLER
Sermaye Piyasası Kurulu ,
yayınladığı XI / 1 seri no’ lu “ Sermaye Piyasasında Mali
Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında
Tebliğ ” de, iştiraklerin ve bağlı
ortaklıkların niteliklerini açıklayıcı hükümler getirmiştir.
İştiraklere ilişkin uygulama standardı, Tebliğin 29.maddesinde düzenlenmiş olmakla
birlikte, iştiraklerin tanımı bu maddede yapılmamış ve Tebliğin 3 no‘ lu ekine atıfda
bulunulmuştur.
Tebliğin 3 no’ lu ekinde ise İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar’ ın tanımı yapılmıştır.
İştirakler :
İştirak; bir ortaklık ile işletme arasında, söz konusu ortaklığın yönetimine ve ortaklık
politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağ yaratan, doğrudan veya dolaylı
sermaye ve yönetim ilişkisini ifade eder.
Tebliğde doğrudan sermaye ve yönetim ilişkisi, bir ortaklıkta en az % 10 oranında oy
hakkına sahip olmak veya ortaklık yönetimine en az bu oranda katılmayı ifade etmektedir. Dolaylı
sermaye ve yönetim ilişkisi ise; bir ortaklıkta, işletmenin % 10’dan fazla paya sahip ortağı gerçek
ve tüzel kişilerin, iştiraklerinin ve bunların iştiraklerinin en az aynı oranda oy hakkına sahip
olmasını veya en az aynı oranda yönetime katılmasını ifade etmektedir.
Buna göre, doğrudan veya dolaylı olarak iştirak edilen ortaklıklarda sermayeye katılma
oranı % 10’dan daha az olmakla birlikte, imtiyaz nedeniyle sahip olunan oy hakkının veya yönetime
katılma hakkının en az bu oranda veya daha fazla olması durumunda işletme ile ortaklık arasında
iştirak ilişkisi bulunmaktadır. Aksine, sermayeye katılım oranının % 10’dan fazla olmasına karşılık
, sahip olunan oy hakkının veya yönetime katılma hakkının bu orandan daha az olması herhangi bir
iştirak ilişkisini göstermemektedir.
İşletme ile dolaylı sermaye ilişkisine sahip iştiraklere ilişkin bilgilere bilanço dipnotlarında
yer verilir.
Bağlı Ortaklıklar: Tebliğde, İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak en az % 50 oranında
oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştirakleri bağlı
ortaklık olarak kabul edilmiştir.

İşletme ile dolaylı sermaye ilişkisine sahip bağlı ortaklıklara ilişkin bilgilere bilanço
dipnotlarında yer verilir.
Tebliğin 29. maddesinde ise , İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Bağlı Menkul Kıymetlerin
değerlemesi konusu açıklanmıştır. Bu maddeye göre ; borsada işlem gören hisse senetleri
(iştirakler) “Piyasa –Borsa- Değeri”, borsada işlem görmeyen iştirakler ise “Net Defter Değeri “ ile
“Elde Etme Maliyeti “ nden düşük olanı ile değerlenecektir.
Tebliğin 19. maddesine göre, elde etme maliyeti, varlıkların satınalma, üretim veya inşa
maliyetini ifade etmektedir. Buna karşılık işletmelerin, satınalma fiyatına bağlı olarak yaptıkları
giderleri “ diğer faaliyetlerden giderler ve zararlar “ olarak da muhasebeleştirebilecekleri 29. madde
de belirtilmiştir.
Tebliğde , aktifleştirme işleminden sonra ortaya çıkabilecek kur farkı v.b. giderlerin elde
etme maliyetine eklenebileceği de belirtilmiştir.
22. BANKALAR MEVZUATI AÇISINDAN İŞTİRAKLER
220. Bankalar Tekdüzen Hesap Planı Açısından
Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan Bankalar Tekdüzen Hesap Planı’ nda
iştirakler tanımlanmıştır. Bu tanıma göre;
“ İştirakler , bankanın doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinde veya oy hakkında en az
% 10 ile en fazla % 50 oranları arasında paya veya bu oranlar arasında yönetime katılma hakkına
sahip olduğu ortaklıkları temsil eder.
Bankanın doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinde veya oy hakkında en az % 10 ile en
fazla % 50 oranları arasında paya veya bu oranlar arasında yönetime katılma hakkına sahip
olduğu ortaklıklardaki sermaye payları veya bu ortaklıkların hisse senetleri Tekdüzen Hesap Planı’
nda yer alan aktif nitelikli 240-İŞTİRAKLER-TÜRK PARASI, 241-İŞTİRAKLER-YABANCI PARA
Hesabında izlenir.”
Genel müdürlükte hareket gören bu hesap hisse alış bedeli ile tutulur, ayrıca nazım
hesaplarda hisse senetleri nominal değerleri ile izlenir. Bedelsiz alınan hisse senetleri ile yeniden
değerleme artışları bu hesaba kayıt edilir.
İştiraklerdeki değer azalma tutarları da , 246-İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE
BAĞLI MENKUL DEĞERLER DEĞER AZLMA KARŞILĞI(-)T.P. , 247-İŞTİRAKLER,
BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BAĞLI MENKUL DEĞERLER DEĞER AZLMA KARŞILĞI(-) Y.
P. Hesaplarında izlenmektedir.
Bankalar Tekdüzen Hesap Planı’na göre, “ Bağlı ortaklıklar, iştirakler ile teminata
verilenler hariç bağlı menkul kıymetler hesapları arasında izlenilen hisse senetlerinden borsaya
kote edilmiş olanlar elde etme maliyeti , borsa değeri veya özsermaye (Equity) yöntemi ile
değerlenebilir. Bu hisse senetlerinden borsaya kote edilmemiş olanlar ise elde etme maliyeti veya
özsermaye yöntemi ile değerlenebilir.”

İştirakler, bağlı ortaklıklar ve bağlı menkul kıymet niteliğine sahip hisse senetlerinin
(teminata verilenler hariç) aktifleştirilmesinden sonra ortaya çıkan ve bu varlıkların iktisabında
kullanılan kredilerden kaynaklanan kur farkları elde etme maliyetine ilave edilebilir. Bu durumda
izlenen muhasebe politikası ve maliyete ilave edilen kur farkları tutarı mali tablo dipnotlarında
açıklanır.
Genelde değerlemenin, menkul kıymet türleri ve iştirakler, bağlı ortaklıklar ve bağlı menkul
kıymetlerin her biri için ayrı ayrı yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Tekdüzen Hesap Plan’ ında bankalara iştiraklerin değerlemesinde çeşitli alternatif yöntemler
sunulmuştur.
221. Bankalar Kanunu Açısından
4389 sayılı Bankalar Kanunu’ nun 11. maddesi ile “ Genel kredi sınırları, İştiraklere,
Ortaklara ve Mensuplara Kredi” sınırı düzenlenmiştir.
11. maddenin 3. fıkra hükmüne göre;
a) ……… bir bankanın dolaylı kredi ilişkisi içinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerin tümüne
açacağı kredilerin toplamı banka özkaynaklarının yüzde ellisini aşamaz.
b) Bu Kanun uygulamasında lehlerine kredi verilip verilmediğine bakılmaksızın;
ba) Bir gerçek kişi ile eş ve velayet altındaki çocuklarına, bunların sınırsız sorumlulukla
katıldıkları veya yönetim kurulu başkanı, üyesi, genel müdürü ya da genel müdür yardımcısı
oldukları ortaklıklara,
bb) Bir tüzel kişinin veya (ba) alt bendinde sayılanların sermayelerinin doğrudan veya dolaylı
olarak yüzde yirmibeş ve daha fazlasına iştirak ettikleri ortaklıklara,
Verilen krediler, bir gerçek veya tüzel kişiye dolaylı olarak verilmiş kredi sayılır. Dolaylı
iştirak oranı, iştirak oranlarının çarpılması suretiyle bulunur.
11. maddenin 7. fıkra hükmüne göre;
Bu maddenin (1), (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
bankaların;
a) Sermayelerinin yüzde on ve daha fazlasına sahip oldukları iştiraklerine,
b) (a) bendindeki iştiraklerinin banka iştirak payı dahil ayrı ayrı veya birlikte sermayelerinin
yüzde yirmibeşinden fazlasına sahip oldukları ortaklıklara,
c) (a) ve (b) bentlerindeki ortaklıkların kefaleti ile diğer gerçek ve tüzelkişilere,
Vereceği kredilerin toplamı banka özkaynaklarının iki katını aşamaz.
4389 sayılı Bankalar Kanunu’ nun 12. maddesi ile “ İştirakler, Emtia Ticareti Yasağı ve
Gayrimenkul Üzerine İşlemler” düzenlenmiştir.
“ 1- a) Bankalar, ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan ve bu
konularda özel kanunlarına göre izin ve ruhsat ile faaliyet gösteren mali kurumlar dışındaki bir
ortaklığa, özkaynaklarının en fazla yüzde onbeşi oranında iştirak edebilirler. Bu tür ortaklıkların
toplam tutarı banka özkaynaklarının yüzde altmışını aşamaz.
b) Bankalar ve sermayelerinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları iştirakleri, banka
sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olan ortakların, yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin,
genel müdür ve yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte sermayelerinin yüzde yirmibeşinden
fazlasına sahip oldukları ortaklıklara iştirak edemezler.
c) Bir bankanın iştirak ettiği ortaklık ve kuruluşlar, sermayelerine iştirak eden bankanın hisse
senetlerini satın alamazlar, rehin olarak kabul edemezler ve karşılığında avans veremezler.
d) Bankaların yurtdışında ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları Kurulun iznine
tabidir.

e) Bu Kanuna göre yürürlüğe konulan standart oranları gerçekleştiremeyen bankalar, mevcut
iştiraklerden bedelsiz edinilen hisseler hariç, hiçbir surette yeni iştirak edinemezler.
2- Bankalar, …………….. gayrimenkul yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere münhasıran
gayrimenkul ticareti yapan ortaklıklara katılamazlar, ………….. “
4389 sayılı Bankalar Kanunu’ nun 13. maddesi ile “ Hesap ve Kayıt Düzeni”
düzenlenmiştir.
13. maddenin 4. fıkra hükmüne göre;
“Bankalar, Kurulca tespit edilecek, kapsam ve esaslar çerçevesinde doğrudan ve dolaylı iştirakleri
ile yönetim ve denetimine sahip oldukları ortaklıklarının mali tablolarını konsolide etmek
zorundadırlar.”
4389 sayılı Bankalar Kanunu’ nun 14. maddesi ile “ Denetlemeler Sonucunda Alınacak
Tedbirler ” düzenlenmiştir.
14. maddenin 2. fıkra hükmüne göre;
“ Bir bankanın varlıklarının vade itibariyle taahhütlerini karşılayamadığının veya bu durumun
gerçekleşmek üzere olduğunun tespiti halinde Kurum, likiditenin güçlendirilmesi amacıyla, uygun
bir süre vererek bankadan;
a) Uzun vadeli veya duran değerlere yatırım yapılmaması,
b) İştirakler ve gayrimenkuller gibi duran değerlerin elden çıkarılması,
c) Sermayenin artırılması veya sermaye benzeri uzun vadeli kaynak sağlanması,
da dahil olmak üzere, uygun göreceği her türlü tedbirin alınmasını isteyebilir. Kurul likiditenin
güçlendirilmesi amacıyla iştirak veya gayrimenkullerin satın alınması veya karşılığında avans
verilmesi ya da mevduat yapılması veya alacakların devralınması suretiyle Fondan bankaya likidite
sağlanmasını, likidite dengesinin tesisi için vadeleri uzatılmak kaydıyla bankanın borçlarının Fon
tarafından garanti edilmesini temine yetkilidir.”
14. maddenin 3. fıkra hükmüne göre;
“ Bir bankanın gelir-gider dengesinin bozulduğunun ve bu durumun süreklilik kazandığının tespiti
halinde Kurum, uygun bir süre vererek bankadan durumun düzeltilmesi için sermayenin artırılması
da dahil olmak üzere gider azaltıcı ve gelir artırıcı tedbirlerin alınmasını ister. …………… Kurul,
mali bünyenin güclendirilmesi amacıyla zorunlu hallerde iştirak ve gayrimenkullerin sermaye
olarak konulmasına izin verebilir.”
4389 sayılı Bankalar Kanunu’ nun Geçici 2.maddesinin (h) fıkrası hükmü:
“Bankalar , iştirak tutarlarını 31/12/2000 tarihine kadar bu Kanun hükümlerine uygun hale
getirmek zorundadırlar.”
222. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın Bankaların Konsolide Mali Tablolar Düzenlemesi
ile ilgili Tebliği Açısından
Söz konusu Tebliğ’ de, iştirakler, “ Sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde ana ortaklık
tarafından doğrudan ve/veya dolaylı olarak;
1) Hisselerinin en az % 10’ una , en fazla % 50’ sine kadar sahip olunan; veya ,
2) Aynı oranlar arasında oy hakkına sahip olunan,
Bankalar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve kendi özel mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren yurt
içinde kurulu bankalar ve diğer finansal kuruluşlar ile ilgili ülke mevzuatına göre yurt dışında
kurulu bulunan ve faaliyet gösteren bankalar ve diğer finansal kuruluşları,

ifade eder .

23- TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN İŞTİRAKLER
Türkiye Muhasebe Standardı-6’nın konusu, işletmelerin iştiraklerdeki yatırımlarının
muhasebeleştirilmesidir. Bu standarda göre;
İştirakler: Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak en az % 10’una , en
fazla %50’sine kadar veya aynı oranlarda oy hakkına sahip olunan şirketlerdir.
Bağlı Ortaklık: Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den
fazlasına veya aynı oranda pay hakkına ya da yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olunan
şirketlerdir.
İştiraklerin Muhasebeleştirme Yöntemleri : Standarda göre iştiraklerin muhasebeleştirilmesinde Öz
kaynak ile Maliyet Yöntemi esas alınmaktadır.
Öz kaynak Yöntemi :
Önemli etkinliğin var olduğu saptanan iştiraklerin muhasebeleştirilmesi öz kaynak yöntemi
ile yapılır.
Bu yöntemde, iştirak önce maliyet bedeli ile muhasebeleştirilir. Daha sonra bu tutar, yatırım
yapılan ortaklığın öz kaynağından yatırımcının payına düşen kısmı gösterecek şekilde, arttırılır veya
azaltılır. Bu işlem yapılırken, ana ortaklığın payına düşen net kar veya zarar gelir tablosunda, diğer
öz kaynak kalemlerindeki artışlar ise niteliklerine göre sermaye yedeklerinin ilgili hesabında
gösterilir. Yatırım yapılan ortaklıktan alınan kar payları iştirak tutarından düşülür. Bu gibi
değişikliklere örnek; duran varlıklar ve menkul kıymetlerin yeniden değerlemesi, kur farkları ve
şirket birleşmelerinden doğan farklar gibi değişiklikler verilebilir.
Maliyet Yöntemi :
Konsolidasyon ve öz kaynak yöntemiyle muhasebeleştirme kapsamı dışında kalan şirket
yatırımları maliyet yöntemiyle muhasebeleştirilir.
Bu yöntemde, yatırımcı, yatırım yaptığı ortaklıktaki yatırımı maliyet bedeli ile
muhasebeleştirir. Yatırımdan sağlanan kar payları ise ilgili dönemin gelir tablosunda gösterilir.
Dağıtılmayan kar payları ile ilgili herhangi bir kayıt yapılmaz.
Standarda göre, önemli etkinliğin olduğu iştirakler özkaynak yöntemine göre, konsolidasyon
ve özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirme kapsamı dışında kalan iştirakler ise maliyet yöntemine
göre değerlenecektir.
24 - VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN İŞTİRAKLER
Kurumlar Vergisi Kanunu:
Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun 8/1.maddesinde “iştirak kazançlarının kurumlar vergisinden
istisnası” , geçici 23/a maddesinde belirli şartlar altında “iştirak hisselerinin satışından doğan
kazancın kurumlar vergisinden istisnası” düzenlenmiştir.
Kurumlar Vergisi Kanunu 49 sıra no’ lu Genel Tebliği’nde iştirak hisseleri ; “ İştirak
hisseleri, menkul değerler portföyüne dahil tam mükellef kurumlara ait hisse senetleri ile ortaklık
paylarını ifade eder” olarak tanımlanmıştır. Söz konusu tebliğde, iştirak hisselerinin kapsamı da
belirtilmiştir.
Bunlar ;
 Anonim şirketlerin hisse senetleri (Sermaye Piyasası Kanunu' na göre kurulan yatırım
ortaklıkları hisse senetleri dahil ) ,

 Limited şirketlere ait iştirak payları,
 Eshamlı komandit şirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklık payları,
 İş ortaklıkları ile adi ortaklıklara ait ortaklık paylarıdır.
Sermaye Piyasası Kanunu' na göre kurulan yatırım fonları katılma belgeleri ise Gelir Vergisi
Kanunu' nun 38. maddesinin son fıkrası hükmünün uygulanmasında iştirak hisseleri olarak
değerlendirilmeyecektir.
Vergi Usul Kanunu
İşletmelerin sahip olduğu ve bilançolarının aktifinde yer alan hisse senetlerinin ve tahvillerin
değerlemesini düzenleyen VUK. md. 279, “ Türk ve yabancı esham ve tahvilatı alış bedeli ile
değerlenir.” hükmünü getirmiştir.
VUK. değerleme açısından işletmelerin geçici yatırımları ile uzun vadeli yatırımları için
satın aldığı hisse senetleri arasında bir fark gözetmemiştir. Bu nedenle akitfe giriş amacı ne olursa
olsun, hisse senetlerinin alış bedeli ile değerlenmesi gerekmektedir.
Alış bedeli ile değerlenmesine imkan olmayan hisse senetlerinin VUK md.289 hükmüne
göre değerlemesinin yapılması gerekmektedir. Bu tür hisse senetleri varsa borsa rayici, yoksa
mukayyet değerleri o da yoksa emsal bedeliyle değerlenmektedir.
Bu maddenin uygulanmasında, mukayyet değer, hisse senedinin nominal değeri olmakta,
emsal bedeli ise takdir komisyonunca takdir edilen değer olmaktadır.
Borsa rayici, VUK.’nun 263. maddesine göre, “ gerek menkul kıymetler ve kambiyo
borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvel son
muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerlerini ifade eder.”
İç kaynaklardan yapılan esas sermaye artırımı nedeniyle , iştirak edilen şirketten bedelsiz
olarak elde edilen hisse senetleri, nominal değerleri ile değerlenmektedir.
Hisse senetleri ile temsil edilmeyen iştiraklerdeki sermaye paylarının ise yine VUK. md. 289
hükmüne göre değerlemesinin yapılması gerekmektedir.
Bu tür iştiraklerde borsa rayici söz konusu olmadığından, esas değerleme ölçüsü mukayyet
değeri olmaktadır. Mukayyet değer, iştirak tutarını, iştirakin maliyet bedelini ifade etmektedir. Buna
göre öteden beri sahip olunan bu tür iştiraklerin; geçmiş yıl bilançolarında yer alan mukayyet değeri
ile yeni iştiraklerin ise , iştirak tutarını ifade eden mukayyet değeri ile değerlenmesi gerekmektedir.
Mukayyet değerin belli olmaması durumunda ise değerleme emsal bedel ile yapılmalıdır.
3- ULUSLARARASI DÜZENLEMELER AÇISINDAN İŞTİRAKLER
30- AVRUPA TOPLULUĞU MUHASEBE YÖNERGELERİ AÇISINDAN İŞTİRAKLER
Avrupa Topluluğu’na dahil ülkelerde muhasebe uygulamalarının uyumlaştırılması amacı ile
topluluk tarafından yayınlanmış 4, 7 ve 8. muhasebe yönergeleri bulunmaktadır. Dördüncü yönerge,
belli tipteki şirketlerin düzenleyecekleri mali tabloların biçimsel yapısına, kapsamına, değerleme
ilkelerine ve denetimine ilişkin esasları düzenlemektedir. Yedinci yönerge, konsolide mali
tabloların hazırlanması, hazırlanma biçimleri, kapsamı, denetimi ve kamuya açıklanmalarına ilişkin
esasları düzenlemektedir. Sekizinci yönerge ise, denetim standartlarına ilişkin esasları
düzenlemektedir.
Avrupa Topluluğu konseyi, Roma Antlaşması’nın 54. maddesinin 3. fıkrasının g. bendi
uyarınca, üye ülkelerde belli tipteki şirketlerin yıllık mali tablolarında ve raporlarında genel kabul
görmüş muhasebe ilkelerinin uygulanmasını sağlamak, işletme ilgililerine doğru ve güvenilir bilgi
verilmesini temin etmek, böylece üye ülkelerdeki mali tabloların birbiriyle karşılaştırılmasının

yapılabilmesini sağlamak amacı ile üye ülkelerdeki muhasebe uygulamalarına uyumlaştırmak için
25 Temmuz 1978 tarihinde Dördüncü Yönergeyi yayınlamıştır.
Yönerge, Avrupa Topluluğu’na dahil ülkelerde belli tipteki şirketlerin yıllık hesaplarının
doğru ve güvenilir bilgi vermesini sağlamak amacıyla söz konusu şirketlerin bilanço, gelir
tablosunun düzenlenmesindeki esasları, biçimsel yapıyı, içeriğini, hesapların değerleme kurallarını,
mali tablolara ek olarak hazırlanması gereken açıklama notlarının kapsamını, yayınlama kurallarını
ve yıllık hesapların denetimini, denetçilerin mesleki yeteneğini düzenlemektedir .
Yönergenin 1.maddesinin, 1.paragrafında , yönerge hükümlerinin hangi şirketlere
uygulanacağı belirtilmiştir. Yönergede, şirket isimleri üye ülkelerin milli mevzuatındaki isimlerine
göre ayrı ayrı sıralanmıştır. Yönergedeki şirket türleri, Türk mevzuatındaki anonim şirketler, limited
şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri kapsamaktadır. 1.maddenin,
2.paragrafında ise, banka işletmelerine , diğer finansal kurumlara ve sigorta şirketlerine yönerge
hükümlerinin uygulanmayacağı, bunlar için ayrı düzenlemeler yapılacağı belirtilmektedir.
Yönerge 17.maddesinde iştiraklerin tanımı yapılarak, hangi durumlarda iştiraklerden söz
edileceği belirtilmektedir. Bu maddeye göre;
İştirak, işletmenin kendi amaçlarına uygun faaliyet dallarında çalışan diğer kuruluşlara,
ortaklık haklarının elde edilmesi amacıyla, belirli bir sermaye payı ile ortak olunmasıdır.
Yönergeye göre, şirketin diğer şirketlerin sermayesi üzerindeki haklarını ifade eden
“İştirakler” kalemi , senetli veya senetsiz olmasına göre değil, devamlılık gösterip göstermemesine
göre değerlendirilmektedir. “İştirakler” kaleminin ortaya çıkabilmesi için başka şirketlerin
sermayesine katılma oranının, üye ülkelerce belirlenecek asgari oranın üzerinde olması
gerekmektedir. Madde 17’de bu asgari katılma oranın üye ülkelerce en fazla % 20 olarak serbestçe
saptanabileceği belirtilmiştir.
Yönerge, iştiraklerden söz edebilmek için üye ülkelerin en az hangi oranda başka şirketin
sermayesine katılmak gerektiğini saptayabileceğini belirtmektedir. Bu oran 0 ile % 20 arasında
değişebilmektedir. Başka şirketin sermayesine , üye ülkenin belirlediği oran üzerindeki katılımlar,
“İŞTİRAKLER HESABI” nda, bu oranın altındaki katılımların ise Dönen Varlıklarda Menkul
Kıymetler veya Duran Varlıklarda Bağlı Menkul Kıymetler grubunda raporlanması gerekecektir.
Dördüncü yönergenin 32. maddesinde değerleme ölçüsü olarak , maliyet değeri esas
alınmıştır. Yönergenin 33. maddesinde , üye ülkelerin belirli şartlarda maliyet değeri ilkesinden
vazgeçebilecekleri , yönergenin 59. maddesinde de özkaynak yöntemine göre iştiraklerin
değerlenebileceği belirtilmiştir.
Yedinci yönergede , bir ortaklığın önemli bir etkinliğe sahip olduğu ortaklıktaki sermaye
payının (iştirak-ilgili şirket) özkaynak yöntemine göre değerleneceği belirtilmiştir.
31- ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN İŞTİRAKLER
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu
(International Accounting Standards
Committee-IASC) tarafından 1990 yılında yayınlanan IAS-28-“İlgili Şirketlerdeki Yatırımların
Muhasebeleştirilmesi” standardı 1994 yılında tekrar düzenlenmiştir.
Standarda göre eğer bir yatırımcı , dolaylı veya dolaysız olarak, bağlı kuruluşlar kanalıyla,
yatırım yapılan şirketin % 20 veya daha fazla oy gücüne sahip ise, aksi açıkca belirtilmedikçe,
yatırımcının bu şirket üzerinde önemli etkisi olduğu kabul edilir ve yatırım öz kaynak yöntemine
göre muhasebeleştirilerek değerlemeside bu yönteme göre yapılmaktadır. % 20 oranının altında
kalan yatırımlarda ise yatırımcının bu şirket üzerinde önemli bir etkisi olmadığı kabul edilir ve
yatırım maliyet yöntemine göre muhasebeleştirilerek değerlemeside bu yönteme göre
yapılmaktadır.
Standarda göre önemli etkinlik; yatırım yapılan şirketin mali ve faaliyet politikalarına
katılma gücüdür, ancak bu politikaları kontrol etmemektedir.

4- S O N U Ç
Makalenin genel kapsamı ile sınırlı kalmak üzere iştiraklerle ilgili olarak oran ve değerleme
hükümleri açısından ülkemiz ve uluslararası mevzuat hükümleri karşılaştırmalı olarak
incelendiğinde aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir.
Oran açısından:
Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ nde , Sermaye Piyasası Mevzuatı’ nda , Bankalar Mevzuatı ‘
nda , Türkiye Muhasebe Standardı 6’ da ,
iştirak alt sınırı % 10 olarak belirtilmiştir. Vergi
mevzuatımızda ise iştirake ilişkin herhangi bir oran belirtilmemiştir.
Uluslararası düzenlemelerde ise iştirak oranı alt sınırı % 20 olarak karşımıza çıkmaktadır.
Değerleme hükümleri açısından:
Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ nde , değerleme hükümlerine yer verilmemiştir.
Sermaye Piyasası Mevzuatı’ında , Bankalar Mevzuatı’ nda , Türkiye Muhasebe Standardı 6’
da ve Vergi Mevzuatı’ nda ,değerleme hükümleri vardır
Uluslararası düzenlemelerde ise, değerleme hükümleri ayrıntılı olarak vardır.
Avrupa Birliği Yönergeler’ inde ve Uluslararası Muhasebe Standartları ‘ nda iştiraklerin
muhasebeleştirilmesine yönelik ilke ve esasları belirleyen düzenlemeler vardır. Son yıllarda
Ülkemizde de, uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak uygulamaların uluslararası uygulamalarla
uyumlaştırılması sürecinde , farklılıklar olmakla birlikte çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.
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TİCARİ MAL STOKLARI ÜZERİNDEKİ ENFLASYON ETKİSİNİN (Stok Değerleme
Yöntemleri ile Mal Alım ve Satımına İlişkin Aralıklı Veya Sürekli Envanter Kayıt Yöntemlerinin
Kullanılması Açısından) DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİ
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1. GİRİŞ
Ticari mal stokları ticari işletmelerde alım satım amacıyla bulunan ticari mallar ve diğer
stok kalemlerinden oluşmaktadır. Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliğine Göre
Oluşturulan Tekdüzen Hesap Planının da Ticari Mal Stokları;
15. STOKLAR
153. Ticari Mallar
157. Diğer Stoklar
158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
159. Verilen Sipariş Avansları
şeklinde grup ve hesaplandırılmıştır.
2. ENFLASYONUN TİCARİ MAL STOKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE STOK
DEĞERLEME YÖNTEMLERİ
Stoklar bilançoda maliyet bedeli ölçüsüyle değerlenmesi ve parasal varlık olmayışı
nedeniyle, Fiyatlar Genel Seviyesindeki değişiklikleri gerçek anlamda yansıtmamaktadır.
Fiyatların sürekli yükseldiği dönemlerde stokların maliyet bedeliyle gözükmesi işletme
varlıklarının olduğundan daha düşük görünmesine, dolaysıyla bilançonun gerçeği
yansıtmamasına neden olmaktadır.
Enflasyonun stoklar ve dolaysıyla işletme üzerine olan etkisi, stokların dönüşüm hızına,
stoklara yapılan yatırımın toplam varlıklar içersinde oransal dönemine ve fiyatlardaki değişmenin
oransal değerine bağlı olmaktadır.
Enflasyon ortamında satın alınan stokların fiyatları işletmeye giriş tarihlerine göre değişik
olmaktadır. Stokların maliyetleri hesaplanırken enflasyon etkisini değişik açıdan yansıtan farklı
stok değerleme yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemler ve fiyatlar genel seviyesindeki
değişiklikleri yansıtma özellikleri şöyledir.
2.1. İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi - FİFO (First in First Out)
İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi; ilk satın alınan ticari malların yine satınalma tarihlerine göre
ilk önce satılacağı varsayımına dayanır.
Enflasyonist ortamlarda ilk alınan ticari mal stok kalemlerinin fiyatlarının düşük olması;
satışların maliyetinin düşük çıkmasına böylece de işletmenin fazla kar elde etmiş gibi

görünmesine sebep olur. Bu da gereksiz fazla vergi verilmesi ve kar dağıtımının yapılmasına
neden olacağından işletmenin öz sermayesini olumsuz yönde etkiler.
2.2. Son Giren İlk Çıkar - LİFO (Last İn First Out)
Bu yönteme göre ticari işletmelerde satılan ticari malların en son alınanlardan yapılacağı
varsayılır. Dolaysıyla en son alınanların fiyatları dikkate alınarak maliyetler hesaplanır. Stokta
kalanlar ise ilk alınanların fiyat tutarlarını içerir. Bu yöntemde satılan ticari malların maliyetleri
yüksek, buna karşılık stok maliyetleri düşük kalmaktadır.
Bu yöntemin kullanılmasıyla satış karlarının dolaysıyla vergi ve temettü ödemelerinin
daha az olmasına ve işletmenin özsermayesinin korunmuş olmasına karşın, stok değerlerinin
düşük olmasıyla da gerçek özvarlıkların gösterilmemesine neden olmaktadır.
2.3. Ortalama Maliyet Yöntemi
Bu yöntem kendi içinde "Tartılı ortalama ve hareketli ortalama yöntemi " olarak ikiye
ayrılmaktadır.
Tartılı ortalama yöntemi; değişik tarihlerde farklı fiyatlarla yapılan tüm ticari mal
alışlarının toplam maliyetlerinin, toplam ticari mal miktarına bölünerek bulunan bir ortalamayla
satılan ticari malların maliyetlerinin hesaplandığı bir yöntemdir.
Hareketli Ortalama Yöntemi; bu yöntemde ortalama maliyet her ticari mal alışında tekrar
hesaplanır. Her ticari mal alışında alınan malın miktarı mevcut ticari malın miktarına, maliyeti de
mevcut malın maliyetine eklenerek; toplam maliyet, toplam miktara bölünerek ortalama maliyet
hesaplanır.
Bu yöntemler; fiyatlar genel seviyesindeki değişikliklerin maliyetlere ağırlıklı veya
hareketli oluşuna göre yansıtılmasını sağlar. Sonuç olarak, ortalama maliyet yöntemleri de
fiyatlar genel seviyesindeki artışları gerçek anlamda yansıtmaya yetmemektedir. Çünkü bu
yöntemler kullanılırken dikkate alınan maliyet bilgileri kaydedildikleri tarihteki değerleri ifade
ettiklerinden bilançonun düzenlenmesi tarihindeki cari para değerlerini ifade etmemektedir.
Ancak bununla birlikte hareketli ortalama yöntemi daha gerçekçi bir maliyet hesaplamasına
olanak verir.
3. SON GİREN İLK ÇIKAR YÖNTEMİ (LİFO) İLE STOKLARINI DEĞERLEYEN
İŞLETMELERİN MAL ALIM SATIMINA İLİŞKİN ARALIKLI VEYA SÜREKLİ
ENVANTER YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASINDA KARŞILAŞILAN MALİYET
FARKLILIKLARI
Stok giriş ve çıkışlarının hangi değerlerle kaydedileceği ticari mal hareketlerinin
muhasebeleştirilmesinde uygulanan "aralıklı" veya " sürekli" envanter kayıt yöntemlerine göre
de farklı olabilmektedir. Bu farklılık LİFO yönteminin uygulanışına ilişkin bir örnekle aşağıda
açıklanmıştır.
X Anonim şirketinin aralık 2000 dönemindeki ticari mal hareketleri şöyledir.

Tarih

Açıklama

Miktar

Fiyat

Tutar

01. 12.2000.
02. 12.2000
10.12.2000.
15.12.2000.

Devir Stok
Alınan
Alınan
Alınan

100 Adet
110 Adet
120 Adet
150 Adet

800.1.000.1.100.1.200.-

80.000.110.000.132.000.180.000.-

Toplam

480 Adet

Tarih

Açıklama

Miktar

03.12.2000
12.12.2000
16.12.2000

Satılan
Satılan
Satılan

100 Adet
120 Adet
140 Adet

Toplam

360 Adet

502.000. TL

X Anonim şirketinin ticari mal alışlarıyla ilgili yapacağı muhasebe kaydını tek bir yevmiye
kaydında ve bu alışların kredili olduğunu varsayarsak kayıt aşağıdaki şekilde olacaktır.
______________
/
__________________
153. TİCARİ MALLAR HESABI
422.000.
191. İNDİRİLECEK K.D.V.
71.740.
320. SATICILAR HESABI
493.740.
.....nolu ft ile kredili ticari mal alış kaydı
______________
/
___________________
a. Aralıklı Envanter ve Lifo Yöntemine Göre Satılan Ticari Malların Maliyeti
Bu yöntemde son giren ticari mallar ilk olarak çıkmış kabul edildiğinden
16.12.2000 Tarihindeki satışı 150 Adet X 1200 TL = 180.000 TL
12.12.2000 Tarihindeki satışı 120 Adet X 1100 TL = 132.000.TL
03.12.2000 Tarihindeki satışı 90 Adet X 1000 TL = 90.000.TL
Toplam Satılan Ticari Mal Maliyeti

402.000. TL olmaktadır.

b. Aralıklı Envanter ve Lifo Yöntemine Göre Ticari Mal Stoklarının Maliyeti
Lifo yönteminin uygulanması nedeniyle stokta kalan mallar; son girişlerden ilk girişlere
doğru gitmek suretiyle hesaplandığından;
Toplam girişler - Toplam Çıkışlar = 480 - 360 = 120 Adet stokta kalan ticari maldır.
Lifo yöntemine göre stokta kalan ticari mallar ilk giren mallar olarak kabul edildiğine göre;
İlk Giren ve Stokta kalan Ticari Malların Fiyatı X Stokta kalan Ticari Mal Miktarı =

800 TL X 100 Adet = 80.000.TL
1.000 TL X 20 Adet = 20.000.TL
Ticari Mal Stoku

100.000.TL dir.

Dönem sonunda satılan ticari mal maliyetine ilişkin muhasebe kaydı ise;
______________
____________________
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI 402.000.
153 TİCARİ MALLAR HESABI
402.000.
Satılan ticari mallar maliyeti kaydı
______________
_____________________
31.12. 2000. Tarihinde ticari mal hesabının büyük defterdeki görünümü ise;
153 TİCARİ MALLAR HESABI
Borç
Alacak
___________________________________________________________
1.12.2000 Devir
80.000. 3.12.2000 Satış
90.000.
2.12.2000 Alış
110.000. 12.12.2000 Satış
132.000.
10.12.2000 Alış
132.000. 16.12.2000 Satış
180.000.
15.12.2000 Alış
180.000.
Toplam

502.000.

402.000

şeklindedir. Muhasebe kaydı işletmenin gerçek stoklarını göstermektedir. Kısaca;
Fili ticari mal stok 100.000.= Kaydi ticari mal stoku (502.000. - 402.000) = 100.000. TL
c. Sürekli Envanter ve Lifo Yöntemine Göre Satışların Maliyeti
Sürekli envanter yönteminde her satıştan sonra bir maliyet hesaplaması yapılması
nedeniyle ve Lifo yönteminde son giren malın fiyatını esas aldığından dolayı satış tarihlerinde
son giren malların fiyatları satış miktarları ile çarpılarak maliyet hesaplanacaktır.
Buna göre;
03.12.2000.tarihinde en son giren mal 2.12.2000 tarihli ve birim fiyatı 1000 TL dir.
12.12.2000 tarihinde en son giren mal 10.12.2000 tarihli ve birim fiyatı 1100 TL dir.
16.12.2000 tarihinde en son giren mal 15.12.2000 tarihli ve birim fiyatı 1200 TL dir.
Satışların maliyeti;
03.12.2000 tarihindeki satış 100 Adet X 1000 TL = 100.000.TL
12.12.2000 tarihindeki satış120 Adet X 1100 TL = 132.000.TL
16.12.2000 tarihindeki satış140 Adet X 1200 TL = 168.000.TL
Toplam ticari mal satışlarının maliyeti

400.000. TL

Bu satışlara ilişkin her satıştan sonra yapılacak muhasebe kaydı ise;
______________3.12.2000_________________
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI 100.000.
153 TİCARİ MALLAR HESABI
100.000.
Ticari mal satışına ilişkin maliyet kaydı
_____________12.12.2000__________________
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI 132.000.
153 TİCARİ MALLAR HESABI
132.000.
Ticari mal satışına ilişkin maliyet kaydı
______________16.12.2000__________________
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI 168.000.
153 TİCARİ MALLAR HESABI
168.000.
Ticari mal satışına ilişkin maliyet kaydı
______________
______________________
şeklinde olacaktır.
d. Sürekli Envanter ve Lifo Yöntemine Göre Stokların Maliyeti
1.12.2000 Tarihli devirden kalan 100 Adet X 800 = 80.000.TL
2.12.2000 Tarihli Alıştan kalan 10 Adet X 1000 = 10.000.TL
15.12.2000 Tarihli Alıştan kalan 10 Adet X 1200 = 12.000.TL
Toplam stokta kalan ticari mal tutarı

102.000 TL dir.

31.12.2000 Tarihli ticari mal hesabının büyük defter görünümü ise;
153 TİCARİ MALLAR HESABI
Borç
Alacak
_________________________________________________________
1.12.2000 Devir
80.000.
3.12.2000 Satış
100.000.
2.12.2000 Alış
110.000.
12.12.2000 Satış
132.000.
12.12.2000 Alış
132.000.
16.12.2000 Satış
168.000.
15.12.2000 Alış
180.000.
Toplam

502.000.

400.000.

şeklinde olacaktır. Muhasebe kaydı işletmenin gerçek stoklarını göstermektedir. Kısaca;
Fiili ticari mal stoku 102.000. = Kaydi ticari mal stoku (502.000 - 400.000.) = 102.000. TL
dir.
Yukarıdaki uygulamada görüldüğü gibi mal alım satım işlemlerinin kaydında kullanılan
Aralıklı envanter kayıt yönteminde satışların maliyeti 402.000.TL stokların maliyeti ise
100.000. TL olurken; Sürekli envanter kayıt yönteminde satışların maliyeti 400.000.TL,
stokların maliyeti de 102.000.TL olmaktadır.

Dolaysıyla enflasyonist ortamlarda sürekli envanter ve Lifo yöntemine göre yapılan
değerlemede stokların maliyeti; aralıklı envanter yöntemine göre, daha gerçekçi bir değerle
gösterilmiş olmaktadır. Buna karşılık aralıklı envanter yönteminde satışların maliyeti, sürekli
envanter yöntemine göre daha fazla çıkmaktadır.
Bu durum ise, enflasyon etkisinin giderilmesinde sadece Lifo yöntemi kullanılması değil,
aynı zamanda işletmelerin mal alım satım işlemlerinde muhasebe kayıtlarına esas aldığı sürekli
veya aralıklı envanter kayıt yöntemlerinin kullanılmasına göre de bu etkiler farklı gözükmektedir.
4. SONUÇ
Enflasyonist ortamda ticari işletmelerin mevcut stoklarını stok değerleme yöntemlerinden
birine göre değerlemeleri gerekecektir. Çünkü enflasyonist ortamda alınan ticari malların fiyatları
değişik tarihlerde farklı fiyatlarla satın alınmasından dolayı bu malların satış yada stok
maliyetleri hesaplanırken ticari malların stoklara giriş fiyatlarının ne olduğunun tespit edilmesi
gerekir. Diğer bir ifadeyle satılan yada stokta kalan ticari malların maliyetleri hesaplanırken; ilk
satın alınan malın fiyatı mı?, son satın alınan malın fiyatı mı? yada ortalama fiyatın mı dikkate
alınacağı sorusu ortaya çıkmaktadır. İşte bu nedenle satılan veya stokta kalan ticari malların
maliyeti; işletmelerin yapısına uygun olarak stok değerleme yöntemlerinden biri esas alınarak
hesaplanmaktadır. Stok değerleme yöntemlerinin kullanılmaması ancak; fiyatlar genel
seviyesinde bir değişme olmamasına bağlıdır. Çünkü; değişik tarihlerde işletmenin deposuna
yada ambarına giren ticari mallardan ister ilk alınan, isterse son alınan ticari malın hepsinin alış
fiyatı aynı olacağından satış yada stok maliyetleri de değişmeyecektir.
Enflasyonun var olduğu dönemlerde enflasyon etkisinin ortadan kaldırılması amacıyla
kullanılan stok değerleme yöntemlerinden Lifo ya göre hesaplanan ticari mal maliyeti aynı
zamanda işletmenin mal alım satım işlemlerinde muhasebe kayıtlarına esas aldığı sürekli veya
aralıklı envanter kayıt yöntemlerinin kullanılmasına göre de değişkenlik kazanmaktadır.
Diğer taraftan Fifo yöntemi uygulayan işletmelerde sürekli envanter ve aralıklı envanter
kayıt yöntemi aynı sonucu verir. Ancak Lifo ve Fifo dışında dönem sonu sayım esasında ortalama
maliyet kullanılması, sürekli envanter yönteminde ise hareketli ortalama maliyet kullanılması söz
konusu olduğundan stok ve satış maliyeti rakamları iki yöntemde de farklı sonuçlar verecektir.
Şüphesiz hareketli ortalama yöntemi gerçek maliyete en yakın değerleri gösterecektir.
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SATICI FİRMALAR (FACTOR KULLANANLAR) AÇISINDAN FACTORİNG
İŞLEMLERİNİN FİNANSMAN ve MUHASEBE
BOYUTUYLA İNCELENMESİ
Arş.Grv. Volkan DEMİR
Arş.Grv. Barış SİPAHİ
0.GİRİŞ
Bu çalışmanın amacı factoring işlemlerini satıcı firmalar açısından finansman ve muhasebe
boyutuyla inceleyerek konuyla ilgilenenlere yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda factoring
işlemleri kavram-kapsam ve özellikleri itibariyle açıklanmış ve factoring işlemlerinin fonksiyonları
belirtilmiştir. Çalışmamızda; uygulamadaki factoring işlemlerinden en çok kullanılanları şekiller
yardımıyla incelenmiştir. Factoring işlemlerinin kullanılması esnasındaki finansal hesaplamalar
factoring kuruluşunu riski üstlenme/üstlenmeme seçeneklerine göre sunulmuştur. Factor
kullananların (satıcı) muhasebe işlemleri de çalışmamızın bir başka ilgi alanıdır.
1.FACTORİNG KAVRAMI – KAPSAMI- ÖZELLİKLERİ
Factoring kelimesi, latince kökenli “factor” sözcüğünden türemiştir. Factor; bir başkası
hesabına hareket eden ya da faaliyette bulunan kişiyi ifade etmektedir.Ticari ve hukuki anlamda
factor; mal satımı veya hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu satışları dolayısıyla doğmuş ya da
doğacak alacaklarını devralarak tahsilini üstlenen, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde
bulunarak finansal kolaylıklar sağlayan, aynı zamanda mali, ticari ve idari konularda işletmeye
verdiği hizmetler karşılığında ücrete hak kazanan kişi ya da kuruluştur.1
Borçlar Kanunu’nun 162-172. Maddeleri içinde düzenlenen alacağın temlikine ait genel
hükümler factoring işlemleri için de bir ölçüde geçerlidir. Uygulamalar bu hükümlere göre
yürütülmekte ve bunlar yeterli sayılmaktadır.
Kıymetli evrakın devri (cirosu), Türk Ticaret Kanunu’nun 559 ve devam maddeleri için
düzenlenmiştir. Fakat fatura kıymetli evrak sayılmadığı için ciroya ait hükümler faturaya
uygulanamaz. Bu nedenle TTK içinde factoring işlemlerine ait hükümler yer almamaktadır.
Faturadan doğan hakkın devri Borçlar Kanunu içindeki “alacağın temliki” hükümlerine göre
uygulanır.2
Kapsam olarak factoring; bir mali kuruluş (factor) ile ticari borçlular (müşteriler) ve mal
satan veya hizmet arz eden bir ticari işletme arasında (satıcı) üç taraflı bir sözleşme olup, genelde
rücu hakkı olmaksızın alıcının borçlularının hesap hasılalarını faktör satın alır ve bu suretle
müşterilere tanınan kredileri kontrol altında tuttuğu kadar, muhasebe ve tahsilatını da
yürütür.Factoring işleminin en önemli fonksiyonları;3





Kredinin onaylanması
Kredinin garantisi
Alacaklı hesapların yönetimi
Finansman

olarak belirtilebilir.
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Factoring işlemi sırasında kısa vadeli (60 gün-180 gün) alacaklarla ilgili olarak imzalanan
factoring sözleşmesi ile factor, satıcı firmaya finansman hizmetinin dışında başka hizmetler de
sunmaktadır. Bu hizmetler aşağıdaki gibidir:4
 Alacakların takibi ve tahsili
 Alacakların muhasebe ve defter kayıtlarının tutulması
 Müşteriler hakkında isdihbarat
 Borçlunun borcunu ödeyememe durumunda zararları üstlenmesi
Factoring işlemlerinin temel amacı hizmet sunduğu firmanın vadeli alacaklarını üstlenerek o
firmaya nakit sağlamaktır.
Bu amaçla factoring firmaları üç temel hizmet verir;5
A. Risk Üstlenme ve Teminat Hizmeti: Dünya pazarlarını sürekli izleyebilen deneyimli elemanlar
çalıştırabilen factoring kuruluşları riskli alacakları daha kolay tahsil edebilmektedir. Bu
kuruluşlar, riski üstlenmeleri halinde sigorta giderlerine yakın bir ücreti de risk primi olarak
almaktadırlar. Bu prim müşterinin ve satıcının kredi değerliliğine göre fatura tutarının % 0,2 ile
% 1,2 arasında değişmektedir.6 Factoring kuruluşu bu riski üstlendiğinde (prim karşılığı)
factoring’i kullanan satıcı, tahsil edilemeyen alacakların bir bölümüne katlanmak zorunda
değildir. Yine borçlunun aczinin, mahkemece tasdik edilmesine kadar beklemesine gerek
yoktur.7
B. Finansman Hizmeti: Bir işletmenin faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devamını sağlayan temel
unsurlardan biri kesintisiz nakit akışıdır. Üretim-satış-tahsilat-alım döngüsüne bağlı olan nakit
akışı içerisindeki tahsilat etkeni , işletmelerin tam anlamıyla kontrol altına alamadıkları tek
etkendir. Üretimdeki kalite, satışlardaki verimlilik ve hammadde alımlarındaki maliyetlere,
işletmeler direkt olarak müdahale edip gerektiğinde şirket içi önlemler alabilirken, tamamen dış
etkenlerin kontrolü altında olan tahsilat kısmında meydana gelen en ufak sorun, işletmenin
geleceğe yönelik planlarını bozmakta ve nakit akışının aksamasına hatta durmasına neden
olmaktadır. Nakit akışının kesintisiz olarak devam etmesi bir işletmenin geleceğe yönelik
planlar yapma konusundaki en önemli dayanağıdır. Factoring uygulamasında, işletmenin can
damarı olan nakit akışı kesintisiz hale gelmekte, gerekli işletme sermayesi sağlanarak
hammadde alımları kolaylaşmakta, üretim ve satış faaliyetlerine olumlu katkılarda
bulunulmaktadır. 8 Factoring hizmeti alan işletmeler bu avantajların yanında aşağıdaki finansal
avantajlara da sahip olurlar:






Satış yapıldığında müşterilerinin Cari Hesap (C/H) takibini ve tahsilat organizasyonunu
yapabilmek için personel istihdamı gerekecektir. Ancak satıcı firmanın factoring ile satış
yapması halinde satışların C/H takibini factoring kuruluşu yapacaktır.
Satıcı firma factoring ile satış yaparsa şüpheli alacak, değersiz alacak ve vazgeçilen alacak
gibi alacaklar söz konusu olmayacaktır.
Factoring firmasından sağlanan ön ödemeler bankalarda mevduat olarak veya menkul değer
yatırımları şeklinde daha verimli kullanılabilecektir.
Vadeli alacakların önceden nakde dönüşmesi ve stokların azalması ile işletmenin likiditesi
artacaktır.
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C. Alacakların Yönetimi Hizmeti: Factoring Kuruluşu, müşterilerin ödememe/ödeyememe riskini
üstlenerek, satıcının vadeli satışlarından doğan alacaklarını garanti altına alır. Alacak
yönetimindeki en önemli amaç; satıcının tüm cirosunu devralmak, satış kayıtlarını tutmak,
işletmenin bu ağır yükünü büyük oranda hafifleterek müşteri riskini ortadan kaldırmaktır.
2. ULUSLARARASI FACTOR’LER ZINCIRI
Dünya çapındaki factoring pazarı iki büyük uluslararası zincir tarafından yönlendirilmektedir.
Bunlar:
 The International Factors Group (IF); Factoring kuruluşlarını biraraya getiren ilk uluslararası
örgüttür.
 Factors Chain International (FCI); 1968’de kurulmuştur ve hala bağımsız factoring
kuruluşlarını organize etmeye devam etmektedir.
Bu iki çok uluslu örgüt factoring kuruluşlarının müşterileri konumundaki ihracat firmalarına destek
verirken, değişik ülkelere yayılmış olan factoring kuruluşlarını da aynı çatı altında toplamış
olmaktadır.9
3. YURTİÇİ ve YURTDIŞI (İHRACAT) FACTORİNG UYGULAMALARI
Factoring uygulanamayan satış şekilleri de mevcuttur.Bunlar;
 Peşin Satışlar
 Konsinye Satışlar
 Proforma Faturalı Satışlar
 Taahhütlü Satışlar
 Perakende Satışlar’dır.
Şekil 110- (Yurtiçinde Tam Servis Factoring İşleyişi)
BAŞVURU-FATURA DEVRİ VE TAHSİLAT AŞAMASI

1

SATICI
SATICI
3

2

4

7

5

MÜŞTERİ
MÜŞTERİ

9

8

6

FACTORİNGKURULUŞU
KURULUŞU
FACTORİNG

___________ : Factoring İşlemlerinde Başvuru Aşaması
LEA, Tim; TROLLOPE, Wendy: “A Guide to Factoring and Invoice Discounting”, Chapman & Hall; Londra
1996, s:134
10 Şekil 1-2-3 Toprak Factoring’in hazırladığı Factoring Bilgi Kitabı’ndan yararlanılarak hazırlanmıştır.
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.......................: Factoring İşlemlerinde Fatura Devri ve Tahsilat Aşaması
Müşteri satıcıya sipariş geçer.
Satıcı, Factoring Kuruluşu’na başvurarak müşterisi hakkındaki bilgileri verir.
Factoring Kuruluşu gerekli incelemeleri yaptıktan sonra müşterinin kredibilitesi doğrultusunda
ön limit ve çalışma şartlarını satıcıya bildirir.
4 Factoring sözleşmesinin imzalanması ile birlikte Factring Kuruluşu belirlediği ön limiti
kesinleştirir.
5 Satıcı, malları ve üzerinde devir bildirimi bulunan ilgili faturayı müşteriye gönderir.
6 Satıcı, aynı anda faturanın bir kopyasını Factoring Kuruluşu’na gönderir.
7 Factoring Kuruluşu, daha önce anlaşılan sözleşme şartları çerçevesinde satıcıya ön ödeme
yapar.
8 Vade tarihinde fatura meblağı müşteriden tahsil edilir.
9 Factoring Kuruluşu, fatura bakiyesini satıcıya öder.
Şekil 2- ( İhracatta Tam Servis Factoring İşleyişi-İki Factor’lu Sistem)
1
2
3

A- BAŞVURU AŞAMASI

MÜŞTERİ
MÜŞTERİ

1

SATICI
SATICI
5

2

FACTORİNGKURULUŞU
KURULUŞU
FACTORİNG
4
3

7
6

MUHABİR
MUHABİR
FACTORİNG
FACTORİNG
KURULUŞU
KURULUŞU
1
2
3
4
5
6

Müşteri satıcıya sipariş geçer.
Satıcı, Factoring Kuruluşu’na başvurarak müşterisi hakkındaki bilgileri verir.
Factoring Kuruluşu bu bilgileri Muhabir Factoring Kuruluşu’na göndererek müşteriler için ön
limit talep eder.
Muhabir Factoring Kuruluşu gerekli çalışmaları yaptıktan sonra Factorin Kuruluşu’na ön
limitleri bildirir.
Factoring Kuruluşu ön limitleri ve kendi çalışma şartlarını satıcıya sunar.
Factoring sözleşmesinin imzalanması ile beraber Factoring Kuruluşu, Muhabir Factoring
Kuruluşu’na kesin limit başvurusunu gönderir.

Muhabir Factoring Kuruluşu, müşteri için onayladığı kesin limitleri Factoring Kuruluşu’na
bildirir.
Şekil 3- ( İhracatta Tam Servis Factoring İşleyişi-İki Factor’lu Sistem)
7

B- FATURA DEVRİ ve TAHSİLAT

1

SATICI
SATICI
6

3

4

2

FACTORİNG
FACTORİNG
KURULUŞU
KURULUŞU

1
2
3
4
5
6

MÜŞTERİ
MÜŞTERİ

5

MUHABİR
MUHABİR
FACTORİNG
FACTORİNG
KURULUŞU
KURULUŞU

Satıcı, malları ve üzerinde devir bildirimi bulunan ilgili faturayı müşteriye gönderir.
Satıcı, bildirimli faturanın bir kopyasını Factoring Kuruluşu’na gönderir.
Factoring Kuruluşu satıcıya ön ödemeyi yapar.
Vade tarihinde Muhabir Factoring Kuruluşu müşteriden tahsilatı yapar.
Tahsil edilen fatura meblağı Factoring Kuruluşu’na gönderilir.
Factoring Kuruluşu, satıcıya bakiye ödemeyi yapar.

Yurtiçi Factoring işlemleri sözleşmenin içeriğine göre farklılık gösterebilmektedir.

Şöyle ki: 11

Bildirimli Factoring (Disclosed Factoring) =Garanti+tahsilat+finansman hizmeti
Bildirimsiz Factoring (Undisclosed Factoring) =Garanti+finansman hizmeti
Kabil-i Rücu Factoring (Recourse Factoring) = Finansman+tahsilat hizmeti
Rücu Edilemez Factoring (Non-Recourse Factoring) =Garanti+tahsilat+finansman hizmeti
şeklindedir.
4. FACTORİNG İŞLEMLERİNİN MALİYETİ VE FİNANSMAN BOYUTU
4.0. Factoring İşlemlerinin Maliyeti
Factoring Komisyonu: Satıcının borçlu sayısı, kestiği fatura sayısı, fatura tutarlarının büyüklüğü,
alacaklarının tahsil süresi, müşteri riski, ortalama stok devir süresi, müşteri sayısı, vadeli satış
koşulları, talep ettiği hizmetin niteliği gibi özellikler dikkate alınarak hesaplanır.

ULUDAĞ, İlhan; ARICAN, Erişah: Finansal Hizmetler Ekonomisi (Piyasalar-Kurumlar-Araçlar);Beta Basım
Yayın; İstanbul 1999, s:345-346
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Finansman Maliyeti: Factoring firması tarafından; ön ödemenin yapıldığı andan tahsilata kadar
geçen süre için, kullanılan fona uygulanan, iç ve dış piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenen faiz
oranıdır.
4.1. Factoring Işlemlerinin Finansman Boyutu
Factoring işlemlerinin finansman sağlamada arz ettiği önemin daha iyi anlaşılabilmesi konu
uygulamayla aktarılmaya çalışılacaktır.
UYGULAMA
Firmamız KLM A.Ş.’ne yapacağı 10.000.000.000.-TL’lık mamul satışı dolayısıyla XYZ Factoring
A.Ş. ile aşağıda ayrıntıları belirtilen Factoring Sözleşmesi’ni yapmıştır.
XYZ Factoring A.Ş.’nin Yapacağı Ön Ödeme Oranı: % 80
Factoring Faizi..........................................................: % 78
Factoring Hizmet Komisyonu....................................: % 1,6
Risk Üstlenme Komisyonu........................................: % 1,3
Bu bilgilere göre XYZ Factoring A.Ş.’nin firmamıza yapacağı ön ödeme aşağıda hesaplanmıştır.
Alacağın (Fatura Bedeli) Tutarı
:10.000.000.000.-TL
Ön Ödeme (Alacağın % 80’i) ....................................: 8.000.000.000.-TL
Factoring Hizmet Komisyonu (Alacağın % 1,6’sı)......: 160.000.000.-TL
Risk Üstlenme Komisyonu (Alacağın %1,3’ü)............: 130.000.000.-TL
Banka Sigorta Muamele Vergisi (% 5) ......................:
14.500.000.-TL
Ön Ödeme Tutarı......................................................: 7.695.500.000.-TL

BSMV
Matrahı

1 (Bir) ay sonra XYZ Factoring A.Ş. KLM A.Ş. adlı müşterden kalan 2.000.000.000.-TL’yı tahsil
edince firmamıza aşağıda hesaplanan tutarı ödeyecektir.
Bakiye Alacağın Tutarı..................................................: 2.000.000.000.-TL
Factoring Faizi (Yıllık %78) 8.000.000.000.-TL x 0,78 /12 ay.....: 520.000.000.-TL
BSMV (Factoring Faizinin % 5’i)....................................: 26.000.000.-TL
Firmamıza Ödenecek Bakiye Tutar............................: 1.454.000.000.-TL
Factoring kuruluşunun yaptığı ön ödemeleri direkt ilk madde ve malzeme alımlarında
kullanması halinde tedarikçilerce sağlanan iskonto ile üretim maliyetlerinin azalması mümkün
olacaktır.
Firmamızın satışı gerçekleştirdiği günlerde üretim için direkt ilk madde ve malzeme alımı yapması
gerekmektedir.
Üretim için gerekli hammadde (DİMM).................:10.000 br
Peşin ödeme halinde hammaddenin birim fiyatı...:7.500.000.000.-TL
Vadeli ödeme halinde vade farkı (aylık)................: % 8
 Hammadde alımında XYZ Factoring A.Ş.’nin yaptığı ön ödeme kullanılırsa 10.000 br.’lik
hammadde alışının maliyeti 10.000 br x 750.000.-TL/br = 7.500.000.000.-TL’dir.Buna göre;
üretime gönderilen 1 br. hammaddenin maliyeti 750.000.-TL’dir.

 Firmamız alacaklarının tahsilinde factoring hizmeti almasa ve hammadde alımlarını da 1 ay
vadeli yapsa;
10.000 br. x 750.000.-TL/br........................................ : 7.500.000.000.-TL
Vade Farkı (7.500.000.000.-TL x 0,08).................................. : 600.000.000.-TL
10.000 br’lik hammadde alım maliyeti........................ : 8.100.000.000.-TL
üretime gönderilen 1 br. hammaddenin maliyeti.. : 8.100.000.000.-TL/ 10.000 br
: 810.000.-TL’dir.
810.000.-TL/br – 750.000.-TL/br : 60.000.-TL/br

Azaltılan Maliyet

5. FACTORİNG İŞLEMLERİNDE (FACTOR KULLANANLAR) SATICI
AÇISINDAN MUHASEBE UYGULAMALARI

FİRMA

Factoring işlemlerinin satıcı firmalar (factor kullananlar) açısından muhasebe boyutuyla incelerken
kunu yurt içi factoring ve yurt dışı factoring olmak üzere iki yönlü ele alınacaktır.
5.0. Yurt İçi Factoring ve Factor Kullananların Muhasebe Kayıtları12
BORÇLU adına MÜŞTERİ tarafından düzenlenmiş devir ve temlike konu faturanın aslı ve bir
nüshası ile Borçlunun bu mal veya hizmeti aldığını belgelendirir- Borçlu tarafından imzalı ve kaşeli
irsaliye nüshalarını ve varsa alacağın tahsiline yönelik çek, senet gibi ödeme araçlarını- ve
MÜŞTERİ, Borçluya hitaben düzenleyeceği faturalarda, bu faturadan doğan alacağın FAKTOR’a
devir ve temlik edilmiş olduğuna dair bir açıklamayı içeren, FAKTOR tarafından hazırlanıp
kendisine teslim edilmiş olan temlik bildirim etiketi faturanın tüm nüshalarına kolay akunabilecek
bir şekilde yapıştıracak ve imzalayacaktır. Ayrıca ödemenin FAKTOR’a yapılmasını
kolaylaştırabilecek tüm bilgileri de faturaya yazacaktır.13
 Müşteriye Kesilen Faturanın Muhasebeleştirilmesi
__________ / /
____________
120. ALICILAR
xxx
120.01.009 KLM Firması
600. YURTİÇİ SATIŞLAR xxx
391.HESAPLANAN KDV xxx
.....nolu fatura ile satışın yapılması
______________________________
 Müşteriden Alacağın Factoring Şirketine Devri
__________ / /
____________
120. ALICILAR
xxx
120.03.001 ........Factoring Firması
120. ALICILAR
xxx
120.01.009 KLM Firması
Alacağın ......factoring firmasına devri
______________________________

Muhasebe kayıtları 7/A maliyet seçeneğine göre yapılmıştır. Bunun sebebi; 7/A seçeneğinin uygulamada
daha geniş yer bulmasıdır.
13 Factoring Derneği Tarafından Kabul Edilmiş Tek Tip Sözleşme Örneği, Madde 4, a bendi
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Bu kaydı yapmak için işletme 120. ALICILAR Hesabının alt hesaplarını şu şekilde
detaylandırabilir:
120.ALICILAR HESABI
120.01 Yurt İçi Alıcılar
120.01.001...........Şti
120.02 Yurt Dışı Alıcılar
120.02.005...........Gmbh
120.03 Yurt İçi Factoring Alacakları
120.03.001...........Factoring Firması
120.04 Turt Dışı Factoring Alacakları
120.04.001............Factoring Firması
veya
Maliye Bakanlığı’ndan izin alınarak 12. TİCARİ ALACAKLAR hesap grubu altında boş bulunan
123. Nolu hesap ;
123. FACTORİNG ALACAKLARI
123.01 Yurt İçi Factoring Alacakları
123.02 Yurt Dışı Factoring Alacakları
şeklinde kullanılabilir.
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile belirlenen genel yapı çerçevesinde; hesap planında
boş bırakılan defter-i kebir hesaplarının, ana hesap grubunda bulunan hesapların işleyiş ve
mantığına uygun olmak, niteliği ve kapsamı itibariyle hesap planında belirlenmiş benzeri bir hesap
bulunmamak, kullanıldığı takdirde ana hesap gruplarının bütünlük ve tutarlılığını bozmamak
şartıyla serbestçe kullanılabileceği konusu 2 sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği
ile açıklanmıştır.14
 Factoring Firmalarından Ön Ödeme Alınması
__________ / /
____________
102. BANKALAR
xxx
123. FACTORİNG ALACAKLARI
123.01.001 .......Factoring Firması

xxx

Factoring Firmasının Bankaya Ön Ödeme Tutarını Yatırması
______________________________
Factoring firması Satıcı firmaya bakiye ödemesinde bulunduğun da da yukarıdaki kayıt yapılır.
 Factoring Firmasının Komisyon ve Faiz Kesimi
__________ / /
____________
780.FİNANSMAN GİDERLERİ
xxx
780.01. Factoring Faiz Gideri
780.02. Factoring Komisyon Gideri
123. FACTORİNG ALACAKLARI
123.01.001 .......Factoring Firması

xxx

Komisyon ve Faiz Tahakkuku
______________________________
ŞAKRAK, Münir: Döner Sermaye İşletmelerinde Muhasebe Sistemi, Yasa Yayınları, İstanbul 1997, s:6566
14

Factoring firmasına kıymet evrak temlik edildiğinde ise 101 ALINAN ÇEKLER ve ALACAK
SENETLERİ hesapları devreye girer ve
__________ / /
____________
120. ALICILAR
xxx
120.03.001 ........Factoring Firması
101. ALINAN ÇEKLER
ve/veya
121. ALACAK SENETLERİ

xxx
xxx

Kıymetli evrakların factoring firmasına devri
______________________________
şeklinde kayıt yapılabilir.
5.1. Yurt Dışı Factoring ve Factor Kullananların Muhasebe Kayıtları
Yurt dışı alacakların factoring firmasına devredilmesi ve bu işlemlerin muhasebeleştirilmesi, yurt
içi factoring işlemlerinin muhasebe kayıtlarına benzerlik göstermesine karşın yurt dışı alacakların
dövizli olması ve bu durumda ortaya kur farkı (lehte veya aleyhte) çıkması söz konusudur. Bu da
işletmeler ve yapacakları muhasebe kayıtları için önem arzetmektedir.
 Yurt Dışına İhracat Faturası Kesilmesi
__________ / /
____________
120. ALICILAR
xxx
120.02.005 TKM Gmbh
601. YURTDIŞI SATIŞLAR xxx
.....nolu fatura ile yurt dışı satışın yapılması
______________________________
 Yurt Dışındaki Müşteriden Alacağın Factoring Firmasına Devredilmesi
__________ / /
____________
123. ALICILAR
xxx
123.02.001 ........Factoring Firması
120. ALICILAR
xxx
120.02.005 TKM Gmbh
Yurt Dışı Alacağın ......factoring firmasına devri
______________________________
 Factoring Firmasından Ödeme Alınması
__________ / /
____________
102. BANKALAR
xxx
123. FACTORİNG ALACAKLARI
xxx
123.02.001 .......Factoring Firması
601. YURTDIŞI SATIŞLAR
xxx
601.99.001 İhracattan Doğan Kur Farkı
Factoring Firmasının Bankaya Ödeme Tutarını Yatırması
______________________________

 Factoring Firmasının Komisyon ve Faiz Kesimi
__________ / /
____________
780.FİNANSMAN GİDERLERİ
xxx
780.01. Factoring Faiz Gideri
780.02. Factoring Komisyon Gideri
123. FACTORİNG ALACAKLARI
123.02.001 .......Factoring Firması

xxx

Komisyon ve Faiz Tahakkuku
______________________________
 Firmanın Yurt Dışı Factoring Alacaklarını Değerlemesi
Dönem İçerisinde Lehte Kur Farkları;
__________ / /
____________
123. FACTORİNG ALACAKLARI
xxx
123.02.001 .......Factoring Firması
601. YURTDIŞI SATIŞLAR
xxx
601.99.001 İhracattan Doğan Kur Farkı
Factoring Firmasından Alacağın Değerlemesi
______________________________
Dönem Sonrası Lehte Kur Farkları;
__________ / /
____________
123. FACTORİNG ALACAKLARI
123.02.001 .......Factoring Firması
646. KAMBİYO KARLARI

xxx
xxx

Factoring Firmasından Alacağın Değerlemesi
______________________________
Dönem İçerisinde Aleyhte Kur Farkları;15
__________ / /
____________
601. YURTDIŞI SATIŞLAR
xxx
601.99.001 İhracattan Doğan Kur Farkı
123. FACTORİNG ALACAKLARI
123.02.001 .......Factoring Firması

xxx

Factoring Firmasından Alacağın Değerlemesi
______________________________
Dönem Sonrası Aleyhte Kur Farkları;
__________ / /
____________
656. KAMBİYO ZARARLARI
123. FACTORİNG ALACAKLARI
123.02.001 .......Factoring Firması
Factoring Firmasından Alacağın Değerlemesi
______________________________
15

ŞAKRAK,Münir: a.g.e. s:84

xxx
xxx

6. SONUÇ
Factoring işlemlerinin işletmeler için sağladığı hizmetler yukarıda açıklanmıştır. Bu açıklamalardan
da anlaşılacağı gibi factoring işlemi; işletmelere risk üstlenme ve teminat, finansman, alacakların
yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Çalışmamızda finansman hizmeti uygulamalı olarak irdelenmeye
çalışılmıştır. Factoring alacaklarının ve factoring işlemlerinden dolayı işletmelerin katlandığı
komisyon ve faizlerin muhasebeleştirilmesi sırasında Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği
ile getirilen Tekdüzen Hesap Planı yeterlidir. Fakat gerekirse yukarıda değindiğimiz şekilde Maliye
Bakanlığı’ndan izin alınarak hesap açmak mümkündür. Ayrıca yurtdışı factoring alacakları
dolayısıyla ortaya çıkan lehte veya aleyhte kur farklarının muhasebeleştirilmesi sırasında kur
farkının dönem içerisinde (lehte ise 601 hs. Alacak, aleyhte ise 601 hs. Borç) ya da dönem
sonrasında ortaya çıkması (lehte ise 646 hs. Alacak, aleyhte ise 656 hs.Borç) durumları Gelir
Tablosu’nun ilgililere bilgi vermesi açısından önem arzetmektedir.
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SORU : Bankalar Kanunun 11. maddesinde yer alan bilanço ve kar - zarar cetvellerinin
denetim yetkisine sahip meslek mensuplarınca denetlenmesi ve tescilci konusunda; usul ve
esaslar hakkında bilgi verilmesine arz ederim.

BANKALAR KANUNU MADDE 11
4389 sayılı Bankalar Kanununun 11. maddesinin 11. fıkrasında “Bankalar
açacakları krediler ve verecekleri kefalet yada teminatlar için, talepte bulunanlardan
Kurumca belirlenecek esas ve usuller dahilinde hesap durumu almak zorundadırlar.
Sermayenin yarısından ..... dışında kalan müşterilere açılacak krediler ve verilecek
kefalet ve teminatların Kurumca belirlenecek tutarı geçmesi halinde alınacak hesap
durumu belgesi ile eki bilanço ve kar zarar cetvellerinin genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerine uygunluğunun Kurumca belirlenecek esaslar dahilinde .... denetim yetkisine
sahip meslek mensupları tarafından denetlenmesi şarttır” hükmü yer almaktadır.
Yasada anılan Kurum aynı yasanın 3. maddesi ile oluşturulacak Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ dur.
Denetleme yetkisini haiz meslek mensupları ise 3568 sayılı yasanın 2.
maddesinde yer alan SMMM’ ler ile YMM’ lerdir.
Uygulamaya ilişkin esas ve usuller, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurum’ larınca belirlenmeden, açıklama olanağı bulunamamaktadır.
Uygulamaya ilişkin esas ve usuller, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’ nca belirlenmeden olanağı bulunmamaktadır.
Öte yandan aynı yasanın geçici maddesi uyarınca, “Bankalar, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten önce açtıkları kredileri ve bunlara ilişkin karşılık
yükümlülüklerini dört yıl içinde bu kanun hükümlerine uygun hale getirmek
zorundadırlar”.

1

SORU : 3568 sayılı kanunun 2. Maddesi uyarınca meslek mensupları defter ve mali tablo
beyannamelerini hazırlayıp imzaladıkları firmaların aynı zamanda denetim (Murakıplık)
görevlerinde bulunmalarında her hangi bir sakıncanın olup olmadığı hakkında bilgilerinizi rica
ederim.

DENETÇİLER
Türk Ticaret Kanununun 66. maddesine göre; “her tacir, ticari işletmesinin
iktisadi mali durumunu, borç ve alacak münasebetlerini ve her iş yılı içinde elde dilen
neticeleri tespit etmek maksadıyla, işletmesinin maliyet ve öneminin gerektirdiği bütün
defterleri ve bilhassa, diğer kanunların hükümleri mahfuz kalmak üzere;” (Tüzel
kişiler) yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defterini, Türkçe olarak
tutmakla yükümlüdür.
Yine aynı yasanın 67. maddesi uyarınca, bir tacirin defter tutma
mükellefiyetini yerine getirmeye salahiyetli kaldığı kimsenin bu defterlere geçirdiği
kayıtlar, o tacirin kendisi tarafından tutulmuş kayıtlar hükmündedir. (TTK Mad. 325 Defter Tutma Mükellefiyeti.)
Ticari defterlerden doğan sorumluluk; gerçek kişilerde işletme sahibine, tüzel
kişilerde ise yönetim kurulu üyelerine veya idare işlerine salahiyetli olan kimselere
aittir. Bu sorumlular, kusuru memur ve müstahdemlerine yükleterek bu sorumluluktan
kurtulamazlar.
Öte yandan TTK’ nun 347. maddesi uyarınca, murakıplar şirketin memuru
olamazlar.
Bağımsız çalışan melsek mensubu, şirketin memuru olamamakla birlikte,
defterlerin tutulması açısından, tacirin sözleşme ile yetkili kıldığı kimsedir.
Bu durumda, hem yönetim kuruluna bağımlı, hem de yönetim kurulunun
yapmakla yükümlü olduğu işleri denetleyen olunamayacağından;
 Defter tutma veya danışmanlık sözleşmesi yapılan firmalarda aynı zamanda denetçi
olunması yasal açıdan olanaklı görünmemektedir.
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SORU : Ciro satışlarından dolayı promosyon olarak müşterilerine televizyon hediye etmek
isteyen bir firmanın, bu televizyonları nasıl muhasebeleştireceği hakkında tarafıma bilgi
verilmesini rica ederim.

PROMOSYON GİDERLERİ
Promosyon ürünleri, numune ve eşantiyon malların Katma Değer Vergisi
karşısındaki durumları, 50 seri numaralı KDVK Genel Tebliği ile açıklanmıştır.
Satışı yapılan malın yanında bir başkan malın bedelsiz verilmesi promosyon
firmaların, belirli zamanlarda kendilerini tanıtım amacıyla verdikleri ürünler
eşantiyon; halen satışını yaptıkları veya piyasaya yeni çıkardıkları yeni bir ürünün
tanıtımını sağlamak amacıyla verilen malın tüm özelliklerini taşımakla birlikte satışa
konu olmayacak derecede sınırlı olan ve üzerinde “Numunedir, parayla satılmaz v.b.”
ibareleri taşıyan mallar numune olarak tanımlanmaktadır. Bu ürünlerin
giderleştirilebilmesi, promosyon, numune veya eşantiyon olarak verilmesi koşuluna
başlanmıştır. Dağıtım ise pazarlamacılar veya diğer satış elemanları yapılabileceği
gibi, dorudan alıcı firmalara elden veya dağıtım şirketleri aracılığı ile yapılabilir. Her
durumda, çıkışlar sevk irsaliyesi ile yapılacaktır ve fatura düzenlenecektir. Sevk
irsaliyesine sadece cins ve miktarı ile “numune veya eşantiyon” olduğu yazılacaktır.
Yine aynı tebliğ uyarınca, promosyon ürünü olarak verilen malın tabi olduğu
KDV oranının;
 Satışı yapılan mala ait KDV oranına eşit veya daha düşük oranda olması halinde
promosyon ürünü için, yüklenilen KDV’ nin tamamının indirim konusu yapılması,
 Satışı yapılan malın tabi olduğu KDV oranından yüksek olması halinde ise
promosyon ürünü için yüklenilen KDV’ den, satışı yapılan malın tabi olduğu orana
isabet eden kısmın indirim konusu yapılması kalan kısmın indirim veya maliyet
olarak dikkate alınması gerekmektedir.
Buna göre, önce promosyon ürünlerine ilişkin KDV indirim konusu yapılır.
-------------------------- /-------------------------157 / 153
191
320
-------------------------- /-------------------------1- Teslim edilen ürünlere ilişkin KDV’ si bedelsiz verilen ürünlerin KDV’ si aynı veya
daha düşükse; aynı dönemde veya farklı dönemlerde verilmesi açısından bir
değişiklik yaratmayacaktır.
-------------------------- /-------------------------3

760
153 / 157
Giderleştirme
(KDV’ nin tamamı indirim konusu yapılacaktır.)
-------------------------- /-------------------------2- Promosyon ürününün tabi olduğu KDV oranının, satışı yapılan malın tabi olduğu
orandan yüksek olması durumunda;
a) Promosyon ürünlerinin alımı işle dağıtımı aynı dönemde olursa:
(A) promosyon ürünü için yüklenilen KDV = Satışı Yapılan Malın Tabi O. Oran
Promosyon Ürününün Tabi O.
Oran
(Promosyon ürünü için yüklenilen vergiden indirim yapılacak kısım.)
Artan kısım ;
-------------------------- /-------------------------760
191
Gider - KDV
-------------------------- /-------------------------760
153 - 157
Gider - Ürün
-------------------------- /-------------------------b) Alış ile dağıtım farklı dönmelerde ise; (A) ya göre gider yazılacak KDV bulunur.
-------------------------- /-------------------------760
391
Gider - KDV
-------------------------- /-------------------------760
153 - 157
Promosyon Gideri
-------------------------- /--------------------------
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SORU : Limited Şirketin ortağı şahsına ait olan otomobilini şirkete kiralamıştır. Bunun
karşılığı aylık 300.000.000 TL net almaktadır. Bu ücret karşılığı %20 stopaj ve %10 fon
kesilecektir. Stopaj kesintisinin yanı sıra KDV karşısındaki durumunun açıklanması rica
ederim.

TAŞITLARIN KİRALANMASI
Taşıtlar gayrimenkuller gibi değerlenir. Bunların sahipleri tarafından kiraya
verilmesinden elde edilen iratlar geyrimenkul sermaye iradıdır.
GVK’ nun 70. maddesinde sayılan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri,
ticari, zirai, serbest meslek faaliyeti kapsamında yapılmazsa da, KDVK’^nun 1/3-f
maddesi uyarınca KDV kapsamındadır. Öte yandan aynı yasanın 17/4-d maddesine
göre, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri KDV’
den istisnadır.
Ancak KDVK’ nun 9. maddesi uyarınca, Maliye Bakanlığı ...... gerekli görülen
diğer hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere
taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutmaya yetkili kılınmış ve bakanlık bu
yetkisini 19, 30, 51 v.d. genel tebliğler ile kullanmıştır.
30 seri nolu KDVK Genel Tebliğinde açıklandığı üzere, kiralama işlemleri ile
ilgili Katma Değer Vergisi,
 Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde KDV mükellefiyetinin
bulunmaması,
 Kiracının gerçek usulde KDV ödevlisi olması,
halinde kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla (2 nolu KDV beyannamesi) beyan
edilecektir. Brüt : 300 / 0.61
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SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat D.Başkanlığı
Sayı : B.13.1.SSK.0.08.00.00/VIII-031/674370
Konu : Tecil ve taksitlendirme yetkilerinin artırılması

Ankara, 25.9.2000

GENELGE
16-229 Ek
İlgi

: 15.1.1999 tarih ve 16-182 Ek sayılı Genelge

Kurumumuzun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının takip ve tahsilinde 6183
sayılı Kanunun uygulaması bakımından gelişen şartlar karşısında Sigorta Müdürlüklerimizin
tecil ve taksitlendirme yetki tutarlarının artırılmasına gerek duyulmuş olup, bu konuda alınan
Yönetim Kurulumuzun 14.9.2000 tarih ve VIII-4030 sayılı kararına göre;
Daha önce ilgide kayıtlı Genelgede belirtilen Sigorta Müdürlüklerimizin yetki tutarları
20.000.000.000.- lira olanların yetkileri 60.000.000.000.- liraya,
- 40.000.000.000.- lira olanların yetkileri 100.000.000.000.- liraya,
- 60.000.000.000.- lira olanların yetkileri 150.000.000.000.- liraya,
yükseltilmiştir.
Öte yandan, söz konusu Genelgede ismi geçmeyen Sigorta Müdürlüklerimizin yetkilerinin
60.000.000.000.- lira olması uygun görülmüştür.
Bilgi edinilmesini, gereğinin bundan böyle buna göre yapılmasını rica ederiz.

Selahattin KIZILDERE
Daire Başkanı

A.Demirhan ATASOY
Genel Müdür Yrd.
Genel Müdür V.

Madde 1- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 78 inci maddesi uyarınca alınacak prim ve
verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın üst sınırı, alt sınırın dört katına
yükseltilmiştir.
Yürürlük
Madde 2- Bu Karar 1/6/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 3- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

DANIŞTAY ONBİRİNCİ DAİRE
Tarih
Esas No
Karar No

: 23.03.2000
: 1998/4077
: 2000/1077

ADİ ORTAKLIKTA HİSSE DEVRİ VE KDV
Noter satış senedine göre ortaklardan birisinin hissesini diğer ortağın alması sonucu ortak sayısı
3 kişiden 2 kişiye düşmek suretiyle ortaklığın sona ermeyip devam ettiği anlaşıldığından, vergi
dairesince takdir edilen matrah üzerinden yapılan tarihyatta isabet bulunmamaktadır.
İstemin Özeti : Üç ortaklı olarak nakliyecilik faaliyetinde buluna adi ortaklarından birisinin araçtaki
1/3 oranındaki hissesini diğer ortağa devretmesi üzerine beyan edilen satış bedelinin kasko değerinden
düşük bulunduğundan bahisle adi ortaklık adına 1993 Eylül-Aralık dönemleri için takdir komisyonu
kararı alınarak beyanların yeniden düzenlenmesi sonucu katma değer vergisi salınmış, kusur, ağır
kusur ve kaçakçılık cezaları kesilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; 3065 sayılı Kanunun
1/1.maddesinde, ticari teslimlerin katma değer vergisine tabi olacağı, ortaklık paylarının devrine
ilişkin 25 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde ise, adi ortaklıklarda ortaklığın sona
ermesi sonucunu doğurmayan hisse devri işlemlerinin katma değer vergisine tabi olmayacağı,
ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuran devir işlemlerinde ise, vergi uygulanacağının açıklandığı, bu
durumda dosyada noter satış senedine göre ortaklardan birisinin hissesini diğer ortağın alması sonucu
ortak sayısı 3 kişiden 2 kişiye düşmek suretiyle ortaklığın sona ermeyip devam ettiği anlaşıldığından,
vergi dairesince takdir edilen matrah üzerinden yapılan tarhiyatta isabet bulunmadığı gerekçesiyle
cezalı tarhiyatı kaldırmıştır. Vergi dairesince, kasko değeri esas alınarak takdir komisyonu kararına
istinaden yapılan tarhiyatın yasal olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenilmiştir.
Karar : Bu nedenle temyiz isteminin reddine Vergi Mahkemesi kararının onanmasına oybirliği ile
karar verildi.

DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE
Tarih
Esas No
Karar No

: 09.02.1999
: 1998/439
: 1999/247

BEDELSİZ HİSSENİN NOMİNAL
VERİLEMSİNDE ÖRTÜLÜ KAZANÇ

BEDEL

ÜZERİNDEN

DİĞER

ORTAKLARA

Taahhüde rağmen, bedelli sermaye artırımına katılmayan bir ortağın, payına düşen bedelsiz
hisse senetlerinin ceza olarak nominal bedel üzerinden diğer ortaklara satılması, örtülü kazanç
dağıtımı olarak kabul edilmez.
İstemin Özeti: Davacı kurum 1993 yılında bedelli ve bedelsiz sermaye artırımında bulunmuştur.
Taahhüdüne rağmen bedelli sermaye artırımına katılmayan bir ortağın payına düşen bedelsiz hisse
senetlerini ise; ceza olarak nominal bedel üzerinden diğer ortaklara satmıştır. Söz konusu hisse
senetlerinin piyasa değeri yerine nominal bedel üzerinden satılmasının örtülü kazanç dağıtımı olduğu
iddiasıyla 1993 yılı için re’sen kurumlar vergisi salınıp, kaçakçılık cezası kesilmiştir. Vergi
Mahkemesi kararıyla; bedelsiz olarak verilmesi gereken hisse senetlerinin, bir ortağın taahhüdü yerine
getirmesi nedeniyle ceza olarak ortağa verilmeyip, diğer ortaklara nominal bedel üzerinden
satılmasının vergi matrahını artırıcı bir durum olduğu, 1993-1995 yılları arasında diğer ortakların
yaptığı satış fiyatlarının ağırlık ortalaması esas alınarak, söz konusu hisse senetlerinin de bu fiyattan
satılması gerektiği iddiasıyla varsayıma dayalı olarak yapılan tarhiyatın yerinde olmadığı gerekçesiyle
tarhiyatın kaldırılmasına karar vermiştir. Vergi Dairesi Müdürlüğü, daha yüksek bedelle satılabilecek
hisse senetlerinin nominal bedelden satılmasının örtülü kazanç dağıtımı olduğunu ileri sürerek kararın
bozulmasını istemektedir.
Karar: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler
karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi.
Limited şirketlere ait iştirak paylarının devredilmesi, katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.
İngiliz Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı mükelleflerinden (C) İnşaat Taahhüt ve Ticaret
Limited Şirketi tarafından Bakanlığımıza verilen 15.02.2000 tarihli bir örneği ilişik yazıda, adı geçen
şirketin aktifinde, “Bağlı Ortaklar” hesabında kayıtlı bulunan “(K) Gazetesi ve Matbaacılık Limited
Şirketi’ne” ait iştirak paylarının satışının katma değer vergisine tabi olup olmadığının bildirilmesi
istenilmektedir.
Limited şirketlere ait iştirak paylarının devredilmesi, katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

DANIŞTAY DOKUZUNCU DAİRE
Tarih
Esas No
Karar No

: 11.04.2000
: 1999/3637
: 2000/1193

DEFTER VE BELGELERİN YANMASI VE KDV İNDİRİMİ
Defter ve belgelerin yanmış olması ispat ve ibraz külfetini ortadan kaldırmayacağından, ispat
külfeti düşen yükümlünün alım yaptığı yerlerden temin edeceği faturalardaki katma değer
vergilerinin indirim konusu yapılması mümkündür.
İstemin Özeti : Akaryakıt ticareti ile uğraşan yükümlünün defter ve belgelerinin işyerinde çıkan bir
yangında yanması sonucunda vergi incelemesine ibraz edememesi nedeniyle 1995 Nisan dönemi için
tarh olunan katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun
30.maddesinde re’sen vergi tarhiyatı konusunun düzenlendiği, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanun’nun 29.maddesinde ise katma değer vergisinde vergi indirimi konusuyla ilgili hükümlerin
getirildiği, buna göre katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için indirim konusu
yapılacak verginin fatura ve benzeri belgeler üzerinde ayrıca gösterilmesi ve söz konusu belgelerin
kanuni defterlere kaydedilmiş olması gerektiği, olayda ise yükümlünün defter ve belgelerinin yanmış
olduğunun mahkeme kararı ile saptanması ve ibraz edilmeyen defter ve belgeler nedeniyle vergi
matrahının tamamen veya kısmen maddi delillere dayanılarak belirlenmesi olanağının ortadan
kaldırılması sebebiyle defter ve belgelerin yanmış olmasının ispat ve ibraz yükümlülüğünü ortadan
kaldırmayacağı, bu durumda ispat külfetinin yükümlüye düştüğü ve alım yaptığı yerlerden temin
edeceği faturalardaki katma değer vergilerinin indirilebileceği, ara kararlarıyla fatura örneklerinin,
alım yaptığı kişi ve kuruluşların isimlerinin, hangi vergi dairesi mükellefi olduklarının, hesap
numaralarının, fatura tarih ve numaralarının listesinin istendiği, yükümlünün verdiği listede yeterli
bilgi olmadığından mahkemelerince bu konuda araştırma yapılamadığı, ancak, dava dilekçesine
eklenen faturaların faturayı düzenleyen şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğü nezdinde
incelettirildiği ve bu faturalarda gösterilen katma değer vergilerinin indirilebileceği sonucuna varıldığı
gerkeçesiyle kısmen kabul ederek tarh oluna katma değer vergisini değişiklikle onayan Vergi
Mahkemesi kararının; vergi dairesi müdürlüğü tarafından, indirimi kabul edilen faturaların bir emtia
alımına ilişkin olup olmadığının belirlenmediği, yükümlü tarafından ise, ara kararı uyarınca alım
yaptığı firmaların ve kişilerin listesini sunduğu halde mahkemenin herhangi bir araştırma ve inceleme
yapmadığı ileri sürülerek bozulması isteminden ibarettir.
Karar : Vergi mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49.maddesinin
1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından tarafların temyiz
istemlerinin reddine, mahkeme kararının onanmasına oybirliği ile karar verildi.

DANIŞTAY ONBİRİNCİ DAİRE
Tarih
Esas No
Karar No

: 15.02.2000
: 1998/2635
: 2000/549

FATURA BEDELLERİNİN SONRAKİ AYLARDA BEYANI
Haziran ve Temmuz aylarında düzenlenen faturalar Ekim ayı KDV beyannamesi ile beyan
edilip KDV’si ödendiğinden, vergi ziayından bahsedilemez.
İstemin Özeti : Sebze ve meyve komisyonculuğu işiyle uğraşan yükümlünün, 1995 yılının Haziran ve
Temmuz döneminde aldığı dört adet fatura içeriği hasılatı kayıt ve beyan dışı bıraktığı belirtilerek
adına ağır kusur cezalı katma değer vergisi salınmıştır. Vergi Mahkemesi kararıyla; mahkemelerince
yapılan inceleme sonucunda, dört adet faturadan üçünün 01.10.1995 tarihinde yasal defterlere
kaydının yapılarak Ekim dönemine intikal ettirilip, tahakkuk eden katma değer vergisinin ödendiği
saptandığından, tarhiyatın söz konusu üç adet faturaya tekabül eden kısmında isabet görülmediği, her
ne kadar üç adet fatura içeriği hasılatın Haziran ve Temmuz dönemlerinde beyan edilmesi gerekmekte
ise de, Ekim döneminde beyan edilip, katma değer vergisi ödendiğine göre, ortada ziyaı bulunmadığı,
ancak tarhiyatın 1995 yılı Temmuz dönemine ilişkin olup kayıt ve beyan dışı bırakıldığı saptanan
fatura muhteviyatı katma değer vergisine ilişkin kısmında Yasa’ya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle
vergi aslı azaltılmak suretiyle ağır kusur cezalı tarhiyat değişiklikle onanmıştır. Vergi Dairesi
Müdürlüğünce, inceleme raporuna dayanılarak yapılan cezalı tarhiyatın aynen onanması gerektiği ileri
sürülerek mahkeme kararının bozulması istenilmiştir.
Karar : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler
karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine Vergi Mahkemesi kararın onanmasına oy birliği ile karar verildi.

DANIŞTAY ONBİRİNCİ DAİRE
Tarih
: 06.12.1999
Esas No
: 1998/4324
Karar No
: 1999/4641
KDVK. Md.29
İÇERİĞİ İTİBARİYLE YANILTICI OLAN FATURADAKİ KDV’NİN İNDİRİLEMEYECEĞİ
İçeriği itibariyle yanıltıcı olduğu sonucuna varılan faturalarda yazılı olan KDV’nin indirim konusu
yapılması mümkün değildir.
İstemin Özeti : Canlı hayvan komisyonculuğu ile dolmuş işletmeciliği faaliyetleriyle uğraşan
yükümlünün 1992 yılında bazı kişilerden aldığı faturaların içeriği itibariyle yanıltıcı olduğu, bu
nedenle indirim konusu yapılamayacağı belirtilerek 1992 yılının muhtelif dönemleri için kaçakçılık
cezalı katma değer vergisi tarh edilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; yükümlüye 1992 yılında fatura
düzenleyen (AE), (NE), (YE) ile (AB) hakkında yapılan tespitlere göre bu kişiler tarafından düzenlene
faturaların içeriği itibariyle yanıltıcı olduğunun anlaşılması karşısında bu faturalarda gösterilen katma
değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı, dolayısıyla kaçakçılık cezalı tarhiyatta Yasa’ya
aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Yükümlü tarafından, cezalı tarhiyatın Yasa’ya
aykırı olduğu ileri sürülerek mahkemece kararının bozulması istenilmektedir.
Karar : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler
karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine, Vergi Mahkemesi kararının onanmasına, oybirliği ile karar
verildi.

DANIŞTAY ONBİRİNCİ DAİRE
Tarih
Esas No
Karar No

: 08.02.2000
: 1998/2853
: 2000/419

KDV BEYANNAMESİNİ VERMEYEN ŞİRKETE SOYUT VE GENEL İFADELERLE
MATRAH TAKDİR EDİLEMEYECEĞİ
Katma Değer Vergisi beyannamelerini vermeyen yükümlünün, katma değer vergisine tabi bir
mal teslimi ve hizmetin ifası bulunduğu yolunda herhangi bir tespit olmadan yükümlü adına
soyut ve genel ifadelerle matrah takdir edilemez.
İstemin Özeti: 1989 yılının Eylül ve Ekim dönemlerine ilişkin katma değer vergisi beyannamelerini
vermeyen yükümlü adına re’sen takdir yoluyla kaçakçılık cezalı katma değer vergisi salınmıştır.
Danıştay Onbirinci Dairesi’nin bozma kararı doğrultusunda verilen Vergi Mahkemesi kararıyla; ilgili
dönemlerde katma değer vergisine tabi bir mal teslimi ve hizmet ifası bulunduğu yoluyla herhangi bir
tespit olmayan yükümlü adına soyut ve genel ifadelerle takdir edilen matrah üzerinden yapılan
tarhiyatta Yasa’ya uygunluk görülmediği gerekçesiyle cezalı tarhiyat kaldırılmıştır. Vergi dairesi
müdürlüğünce, takdir komisyonu kararına dayanılarak tarh edilen katma değer vergisinin Yasa’ya
uygun olduğu ileri sürülerek mahkeme kararının bozulması istenilmiştir.
Karar: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler
karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine, Vergi Mahkemesi kararının onanmasına oybirliği ile karar
verildi.

DANIŞTAY VERGİ DAVA
DAİRELERİ GENEL KURULU
Tarih
Esas No
Karar No

: 25.02.1999
: 1998/301
: 1999/142

MUHASEBECİLERİN
DEFTERLERİNİ
TUTMADIKLARI
BEYANNAMELERİNİ DE İMZALAYABİLECEKLERİ

MÜKELLEFLERİN

Vergi beyannamelerinin SM, SMMM’lerce imzalanmasına ilişkin 4 Sıra No.lu Tebliğ ile, sadece
bir mükellefin defterini tutan meslek mensubunun beyanname imzalayabileceği şeklinde bir
zorunluluk getirilmemiştir. Tebliğde defter tutma ücretinin beyanname imzalama ücretini de
kapsadığı belirtildiğinden, bu düzenlemeden ancak defter tutanların beyanname
imzalayabilecekleri sonucuna ulaşmak mümkün görülmemiştir.
İstemin Özeti: Serbest muhasebeci mali müşavirlik yapan davacının, vergi beyannamelerinin Serbest
Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce imzalanmasına ilişkin (4) sayılı Genel Tebliğin
iptali istemiyle açtığı dava, Danıştay dördüncü dairesince reddedilmiştir.
Danıştay Dördüncü Dairesi, 06.05.1998 günlü ve E. 1997/4245, K. 1998/1825 sayılı Kararında; dava
konusu Genel Tebliğin, 29.06.1997 günlü ve 23034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
konulduğu ve (1), (2), (3) sayılı Genel Tebliğleri yürürlükten kaldıran bu Tebliğde; vergi
beyannamelerinin meslek mensupları tarafından imzalanması mecburiyetinin yeni usul ve esaslara
bağlandığını, Genel Tebliğin IV ve VI. işaretli bölümlerindeki düzenlemeler karşısında, sadece bir
mükellefin defterini tutan meslek mensubunun beyanname imzalayabileceği sonucuna ulaşılmadığı,
Vergi Usul Kanunu’nun 227. maddesinin Maliye Bakanlığını, vergi beyannamelerinin meslek
mensupları tarafından imzalanması zorunluluğu, beyanname türleri, mükellef grupları ve faaliyet
konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya yetkili kıldığı, Genel Tebliğde mükellef gruplarının, bir
önceki yıl gayrisafi hasılat ve satış tutarlarına göre tespit edilmesine yasal engel bulunmadığı, IV
işaretli bölümde meslek mensuplarının sorumluluğu yönünden yapılan düzenlemenin de yasayı aşan
bir yönünün bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir.
Karar davacı tarafından temyiz edilmiş dava, konusu Tebliğin Vergi Usul Kanunu’nun 227. maddesine
ve 3568 sayılı Yasaya aykırı düzenlemeler içerdiği ileri sürülerek bozulması istenmiştir.
Karar: “Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce
İmzalanması Hakkında” (4) No.lu Genel Tebliğin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki
Danıştay Dördüncü Daire Kararı temyiz edilmiştir.
Davaya konu yapılan düzenleme, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227. maddesine dayanmaktadır.
Sözü geçen maddenin 1. fıkrasında, Maliye Bakanlığı, vergi beyannamelerinin, 3568 sayılı Kanun’a
göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler
tarafından imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyetini beyanname çeşitleri, mükellef
grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya yetkili kılınmıştır.
Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması
Hakkında (4) No.lu Genel Tebliğin (II/A) işaretli ayrımında, 1998 yılına ilişkin gelir veya kurumlar
vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Yasa’ya göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak
zorunda tutulan mükellefler belirlenirken iki ölçüt kullanılmıştır. Söz konusu ölçütler, kurumlar
vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazanç nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmak ve
1997 yılı aktif toplamı 200 milyar ve net satışlar toplamı 400 milyar lirayı aşmamaktadır. Tebliğin
(II/B) ayrımında, ikinci sınıf tacirlerden alım-satım veya imalat yapanlar ile işletme hesabı esasına
göre defter tutan zirai kazanç sahipleri önceki yıl satışları tutarı veya yıllık hasılatları 7 milyar lirayı,
alım, satım, imalat dışındaki iş yapan ticari kazanç sahiplerinden önceki yıl gayrisafi hasılatı 3.5

milyar lirayı, serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan ise önceki yıl gayrisafi hasılatı 5 milyar lirayı
aşmayanlar ile bu hadlere bakılmaksızın noterler beyanname imzalatma zorunluluğu dışında
bırakılmıştır.
Davacı, dava konusu tebliğin dayanağı olarak gösterilen, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227.
maddesi tasdik kavramı ile ilginç hiçbir hüküm bulunmadığını, beyanname imzalayacak meslek
mensupları arasında ayrım yapılmadığını, serbest muhasebeci mali müşavirlerin çalışma alanlarının
yeminli mali müşavirler lehine daraltıldığını ileri sürerek dava açmıştır.
Dava konusu Genel Tebliğin (IV) işaretli bölümünün ilk dört paragrafında, mükelleflerin
beyannamelerinin, defterlerini tutan, bilanço ve kar-zarar tablosunu düzenleyen meslek mensuplarınca
imzalanması halinde uyulacak usul ve esaslar düzenlenmiş, beş ve altıncı paragraflarında ise; meslek
mensuplarının sadece mükelleflerin beyannamelerini imzalamaları halinde gerekli hususlar
belirtilmiştir.
Meslek mensuplarının ücret tarifelerinin de bu esasa göre düzenlendiği görülmektedir. Genel Tebliğin
VI numaralı bölümünde, defter tutma ücretinin beyanname imzalama ücretini kapsadığı
belirtildiğinden bu düzenlemeden ancak defter tutanların beyanname imzalayabilecekleri sonucuna
ulaşmak mümkün görülmemiştir.
213 sayılı Yasa’nın mükerrer 227. maddesinin 1. fıkrasında; beyanname imzalatma zorunluluğunun
beyanname türleri, mükellef grupları ve faaliyet konularına göre ayrı ayrı uygulatmaya yetkili kılınan
Maliye Bakanlığı’nca (4) sayılı Tebliğin (II/A) işaretli ayrımında kullanılan ölçüler ve yapılan ayrım
yönünden hukuka aykırılık görülmediği gibi Tebliğin II/B bölümünde belirtildiği üzere mükellef
gruplarının bir önceki yıl satış tutarı ile sınırlandırılarak tespitinde de hukuka aykırılık görülmemiştir.
Bu düzenleme ile getirilen zorunluluğun gerçekte vergi idaresi gözetilerek getirildiği, meslek
mensupları tarafından onaylanan belgeleri, onayın kapsamıyla sınırlı olarak incelenmiş sayan ve
meslek mensuplarının, mükellef tarafından kendilerine ibraz edilen belgelerin, Muhasebe Sistemi
Uygulama Tebliğ ile genel muhasebe kurallarına uygun ve doğru olarak yasal süre içinde kanuni
defterlere kaydedilmesinden ve mali tablolara aktarılmasından sorumlu olduklarına ilişkin Tebliğin IV
işaretli ayrımının 3. bölümünden anlaşılmaktadır.
Bu nedenle dava konusu Genel Tebliğin iptali istemiyle açılan davanın reddine hukuka aykırılık
görülmediğinden istemin reddine, oybirliğiyle karar verildi.

DANIŞTAY VERGİ DAVA
DAİRELERİ GENEL KURULU
Tarih
Esas No
Karar No

: 24.03.2000
: 1999/377
: 2000/118

NAYLON FATURANIN GERÇEK OLUP OLMADIĞININ KANITLANMASI
Faturaların biçimsel kurallara uygun olması, borsada tescil yapılması, çek düzenlenmesi gibi
işlemler faturalarda gösterilen emtianın gerçekte faturanın düzenleyicisi görünen kimselerden
alındığını kanıtlamaya yeterlidir.
Yükümlünün fatura aldığı kişi ve firmalar hakkında yapılan tespitlerde bunların gerçekte tacir
olmadığı, ihtiyaç duyanların belli bir bedel karşılığı fatura verdikleri sonucuna ulaşıldığından
yükümlü adına yapılan tarhiyatın kaldırılması yolundaki direnme kararında Yasa’ya uygunluk
görülmemiştir.
İstemin Özeti: Bakır tel imalatıyla uğraşan yükümlü şirketin bir kısım emtia alışlarını muhteviyatı
itibarıyla yanıltıcı faturalarla belgelendirerek haksız katma değer vergisi indirimi yaptığı görüşüyle
Nisan.... Haziran, Ağustos, Aralık 1993 dönemleri için adına kaçakçılık cezalı katma değer vergisi
salınmıştır.
Tarhiyata karşı açılan davayı inceleyen İstanbul Vergi Mahkemesi kararıyla tarhiyatı kaldırılmıştır.
Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün temyiz istemini inceleyen Danıştay Onbirinci Dairesi Kararıyla, 3065
Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10., 29. ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddeleri
gereğince yükümlülerin katma değer vergisi indiriminden yararlanabilmelerinin ön şartının,
kendilerine yapılan teslim ve hizmetlerle ilgili fatura ve benzeri vesikaların gerçeği yansıtması olduğu,
gerçekleşmemiş teslim ve hizmetler dolayısıyla bir vergi ödemesi ve bunu sonucu olarak da bir vergi
indirimi yapılamayacağından, indirime dayanak teşkil eden faturaların gerçeği yansıtıp
yansıtmadığının saptanmasının davanın çözümü bakımından önem arz ettiği, dosyanın
incelenmesinden, yükümlü şirketle ilgili dönemlerde hurda bakır satmış görünen kişi ve kuruluşların
mal varlıklarının olmadığı, cüzi miktardaki sermayelerine karşın milyarlara varan emtia alım ve satımı
gerçekleştirdikleri, banka hesapları, nakil vasıtaları ve depolarının bulunmadığı, işçi çalıştırmadıkları,
bir kısmının vergi inceleme elemanınca alınan ifadelerinde komisyon karşılığında fatura
düzenlediklerini belirtmeleri üzerine elde ettikleri komisyon gelirini beyan etmediklerinden haklarında
gelir ve katma değer vergisi tarhiyatı yapıldığı ve bazılarının uzlaşmaya vardıkları, tüm bu bilgilerin
değerlendirmesinden, anılan kişi ve kuruluşlar tarafından düzenlenen faturaların gerçek bir emtia
teslimine dayanamadığı, dolayısıyla sözü edilen faturalarda gösterilen katma değer vergisinin
ödenmediği halde indirim konusu yapıldığı sonucuna varıldığı, inceleme raporu ve eki tutanakta Ocak,
Şubat ve Temmuz 1992 dönemlerinde defterlerine kaydedildiği halde, katma değer vergisi
beyannamesine dahil edilemeyen bir kısım hasılatın bulunduğu, bu hususun yükümlü şirketçe kabul
edilmesine karşın mahkemece matrahın bu kısmına ilişkin hüküm tesis edilemediği gerekçesiyle kararı
bozmuştur.
Bozma kararına uymayan Vergi Mahkemesi kararıyla; dosyadaki belgelerden, sevk irsaliyelerinin
bulunduğu ve ödemelerin tamamının çek, nakit ve virman yoluyla yapıldığı, bu durumda, davacının
fatura karşılığı aldığı emtia için ödediği katma değer vergisinin tedarikçi firmalar tarafından Hazineye
intikal ettirilmesinden sorumlu tutulamayacağı, zirai tarhiyatın dayanağını teşkil eden inceleme
raporunda, yükümlü şirketin emtia aldığı mükellefler arasında bir ilişki ya da organizasyon olduğu
yolunda bir tespite yer verilmediği gibi bu yönde bir iddiada ileri sürülemediği, kaldı ki, mükellefin
ticari ilişkide bulunduğu kişilerin vergi ödevlerini yerine getirip getirmedikleri konusunda kontrol
yetkilerinin de bulunmadığı, bu itibarla, davacının taraf olduğu alım satım işleminden önceki aşamada
ziyaa uğratılan vergiler davacı şirketi ilzam etmeyeceğinden, başkaca bir inceleme yapılmaksızın

yapılan tarhiyatta Yasa’ya uygunluk görülmediği, yükümlü şirketin, Ocak, Şubat ve Temmuz 1992
dönmelerine ilişkin olarak katma değer vergisi matrahlarını eksik beyan ettiği saptanmış ise de, katma
değer vergisi indirimlerinin dikkate alınması halinde bu dönemler için tarhiyata konu vergi
kalmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle ilk kararında direnmiştir.
Direnme kararı vergi dairesi müdürlüğünce temyiz edilmiş ve inceleme raporundaki tespitler
yinelenerek Yasa’ya uygun tarhiyatın kaldırılması yolundaki mahkeme kararının bozulması
istenmiştir.
Karar: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesinde; vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve
bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek niteliğinin esas olduğu kurala bağlandığından, vergilendirme ile
ilgili belgelerin biçimsel kurallara uygun düzenlenmiş olması, olayın gerçek niteliğinin araştırılmasına
ve sonucuna göre işlem yapılmasına engel değildir. Bu tür belgelerin gerçeğe aykırı veya içeriği
yönünden yanıltıcı olduğu usulen geçerli başka kanıtlarla ispatlanabilir.
Faturaların biçimsel kurallara uygun olması, borsada tescil yapılması, çek düzenlenmesi gibi işlemler
faturalarda gösterilen emtianın gerçekte faturanın düzenleyicisi görünen kimselerden alındığını
kanıtlamaya yeterli değildir.
Yükümlünün fatura aldığı kişi ve firmalar hakkında yapılan tespitlerden bunların gerçekte tacir
olmadığı, ihtiyaç duyanlara belli bir bedel karşılığı fatura verdikleri sonucuna ulaşıldığında yükümlü
adına yapılan tarhiyatın kaldırılması yolundaki direnme kararında Yasa’ya uygunluk görülmemiştir.
Ancak vergi mahkemesince verilecek karada, ihtilaflı dönemde tedarikçi firma olan (...) Metal
Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına salınan katma değer vergisine karşı açılan davada
İstanbul (...) Vergi Mahkemesince verilen 25.01.1996 gün ve K. 1996/150 sayılı kararı ile bu kararın
temyizi üzerine Danıştay Onbirinci Dairesince verilen 17.09.1997 gün ve K. 1997/2846 Sayılı Kararın,
yükümlü adına yapılan tarhiyatta mükerrer vergilendirmeye neden olup olmadığı hususunun da
dikkate alınması gerekmektedir.
Bu nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, Vergi Mahkemesinin ısrar kararının bozulmasına yeniden
verilecek kararda karşılanacağından yargılama giderleri yönünden hüküm kurulması gerek
bulunmadığına oyçokluğu ile karar verildi.

DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE
Tarih
Esas No
Karar No

: 03.02.2000
: 1999/945
: 2000/299

NİHAİ TÜKETİCİYE 10 GÜN İÇİNDE FATURA KESİLEBİLECEĞİ
Nihai tüketiciye satışı yapılan mal için, satıştan sonra 10 gün içinde fatura düzenlenebilir.
İstemin Özeti:Nihai tüketiciye satılan emtia için fatura düzenlenmediği ileri sürülen davacı kurum
adına özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. Vergi Mahkemesi Kararıyla; yolda yapılan tespitte davacı
kurumun sattığı mal için fatura düzenlemediği tespit edilmiş ise de, Vergi Usul Kanunu’nun 231/5.
maddesine göre; faturanın satıştan sonra 10 gün içerisinde düzenlenebileceği, kaldı ki faturanın aynı
gün düzenlendiğinin de anlaşıldığı gerekçesiyle cezanın kaldırılmasına karar verilmiştir. Vergi Dairesi
Müdürlüğü kesilen özel usulsüzlük cezasının Kanun’a uygun olduğunu ileri sürerek kararın
bozulmasını istemektedir.
Karar: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler
karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi.

DANIŞTAY ONBİRİNCİ DAİRE
Tarih
: 13.10.1999
Esas No
: 1998/2802
Karar No
: 1999/3612
KDVK Md. 30/d
ÖDENEN GECİKME ZAMMINA AİT KDV’NİN İNDİRİLMEYECEĞİ
TEDAŞ’a ödenen gecikme zammına ilişkin faturada gösterilen KDV, KDVK’nın 30/d
maddesine göre indirilemez.
İstemin Özeti : Yükümlü şirketin 1996 yılında (...) Madencilik San. Ve Tic. Ltd.Şirketi tarafından
düzenlene faturaların içeriği itibariyle yanıltıcı olduğu, ayrıca TEDAŞ kurumuna ödenen gecikme
zammına ilişkin faturada gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı belirtilerek
beyannamelerinin yeniden düzenlenmesi sonucunda 1996/Ekim dönemi için kaçakçılık cezalı katma
değer vergisi tarh edilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; yükümlü şirketin 1996 yılında (....)
Madencilik San. Ve Tic. Ltd.Şti. tarafından düzenlenen 20.04.1996 ve 25.10.1996 tarihli iki faturayı
kayıtlarına gider olarak yansıttığı, yükümlünün faaliyet gösterdiği kireç imalatı sektöründe önemli
ölçüde kömür tüketildiği, söz konusu fatura içeriği kömürlerin satın alındığının inceleme elemanınca
da kabul edildiği gibi esasen bu kömürlerin başka firmalardan alınıp (....) Madencilik San. Tic.
Ltd.Şirketine ait faturalarla belgelendirildiği yolunda somut bir tespitin de bulunmaması nedeniyle
tarhiyatın bu kısmının Yasa’ya aykırı olduğu, öte yandan TEDAŞ kurumuna ödenen gecikme
zammına ilişkin faturada gösterilen katma değer vergisinin ise 3065 sayılı Yasa’nın 30/d maddesine
göre indirim konusu yapılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle tarhiyatı değişiklikle kusur cezalı
olarak olmamıştır. Vergi dünyası müdürlüğü inceleme raporuna dayanılarak yapılan tarhiyatın Yasa’ya
uygun olduğunu ileri sürmekte ve mahkeme kararının bozulmasını istemektedir.
Karar : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler
karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine, Vergi Mahkemesi kararının onanmasına oyçokluğu ile karar
verildi.

DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE
Tarih
: 19.10.1999
Esas No
: 1998/4362
Karar No
: 1999/3598
KVK. Md. 17/1
ORTAKLARIN ŞİRKETTEN ÇEKTİĞİ DAİRELERDE ÖRTÜLÜ KAZANÇ
Şirketin, kendi ortakları ve ortaklarının akrabalarına emsaline göre düşük bedelle mal (daire)
satılması, örtülü kazanç dağıtımıdır. Dairelerin, emsal bedelinin belirlenmesi için olayın takdir
komisyonuna sevki yerindedir. Ancak, takdir komisyonunca matrah takdir edilirken işletmeden
çekilen dairelerin emsal satış bedelinin somut bit biçimde araştırılıp emsal mukayesi yapılarak
değer tespit gerekirken, hiçbir araştırma yapılmadan sadece satışı yapılan dairelerin vasıfları
belirtilmek suretiyle emsal satış bedeli tespiti yerinde değildir.
İstemin Özeti : Davacı kurumun 1995 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu örtülü kazanç dağıtımı
yapıldığından söz edilerek düzenlenen vergi inceleme raporu doğrultusunda kurumlar vergisi ve gelir
(stopaj) vergisi salınmış, fon payı hesaplanıp, asıl aranmayan geçici vergi ile diğer vergi ve fon payları
için ağır kusur cezası kesilmiştir. Vergi Mahkemesinin kararıyla; davacı şirketin şirket ortakları ve
ortakların akrabalarına emsaline nazaran düşük bedelle mal satıldığı ve bunun örtülü kazanç dağıtımı
olduğu inceleme elemanınca belirtilerek satışı yapılan dairelerin emsal bedelinin belirlenmesi olayın
takdir komisyonuna sevkinin yerinde olduğu, ancak takdir komisyonunca matrah takdir edilirken
işletmeden çekilen dairelerin emsal satış bedelinin somut bir biçimde araştırılıp emsal mukayesi
yapılarak değer tespiti gerekirken, hiçbir araştırma yapılmadan sadece satışı yapılmadan dairelerin
vasıfları belirtilmek suretiyle emsal satış bedeli tespitinin yerinde olmadığı gerekçesiyle, tarhiyatın
kaldırılmasına karar verilmiştir. Davalı İdare, inceleme raporunda yer alan tespitler doğrultusunda
davacı adına salınan vergi ve kesilen cezada Kanun’a aykırılık bulunmadığını ileri sürerek kararın
bozulmasını istemektedir.
Karar : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler
karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmüştür.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine oybirliği ile karar verildi.

DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE
Tarih
Esas No
Karar No

: 17.05.1999
: 1998/2502
: 1999/2020

ÖDÜNÇ PARA VERME ŞEKLİNDEKİ ÖRTÜLÜ KAZANÇTA VERGİ KAYBI
Şirket ortağının, ortağı olduğu bir şirketten para çekerek yine ortağı olduğu şirkete borç para
verdiği ve her iki şirketin de karlı olduğu bu olayda, bir vergi kaybı olup olmadığı
araştırılmadan, ortağın kullandığı borcun örtülü kazanç olduğu iddiasıyla yapılan tarhiyatta
isabet yoktur.
İstemin Özeti: Davacı kurumun 01.09.1995-31.08.1996 özel hesap dönemi işlemlerinin incelenmesi
sonucunu, şirket ortağının çektiği paralara faiz yürütülmemesi nedeniyle örtülü kazanç dağıtımı
olduğu iddiasıyla re’sen kurumlar vergisi ve gelir (stopaj) vergisi salınıp, fon payı hesaplanmış, bu
vergiler ve fon payı ile aslı aranmayan geçici vergi için ağır kusur cezaları kesilmiştir. Vergi
Mahkemesi kararıyla; davacı kurum ortağı (SZ)’nin şirketten çektiği paraları yine ortağı olduğu (K)
Çelik Eşya Sanayi Anonim Şirketi’ne aktardığının ve söz konusu paraların bu şirketçe kullanıldığının
anlaşıldığı, davacı şirketin faiz olarak kaydetmesi gereken miktarın, bu durumda diğer şirketin gideri
olacağı, her iki kurum da ilgili dönemde kar beyan ettiğine göre, olayda bir vergi kaybı olup olmadığı
hususu araştırılmadan, ortağın kullanmadığı borcun örtülü kazanç olduğundan bahisle yapılan
tarhiyatta isabet bulunmadığı gerekçesiyle tarhiyatın kaldırılmasına karar verilmiştir. Vergi Dairesi
Başkanlığı, ortaklar cari hesabına faizsiz olarak aktarılan paranın, örtülü kazanç dağıtımı olduğunu
ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.
Karar: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler
karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi.

DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE
Tarih
Esas No
Karar No

: 27.01.2000
: 1999/1124
: 2000/241

POLYESTERCİYE
GEREKMEDİĞİ

GÖNDERİLEN

MOBİLYAYA

İRSALİYE

DÜZENLENMESİ

Mobilyacının, cila yapılması için polyesterciye gönderdiği mobilya için, sevk irsaliyesi
düzenlenmediği durumda, mal satışı söz konusu olmadığı için, irsaliye düzenlenmediği
gerekçesiyle özel usulsüzlük cezası kesilemez.
İstemin Özeti: Davacının sevk ettiği emtia için sevk irsaliyesi düzenlenmediğinden söz edilerek 1998
yılı için özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. Vergi Mahkemesi Kararıyla; mobilyacı olan davacının cila
yapılmak üzere polyesterciye gönderdiği mobilya için sevk irsaliyesi düzenlemediği tespit edilmiş ise
de, tutanakta sözü edilen emtianın satış amacıyla gönderilmediğinden ceza kesilmesinde isabet
görülmediği gerekçesiyle cezanın kaldırılmasına karar verilmiştir. Davalı İdare, kesilen cezanın
Kanun’a ve usule uygun olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.
Karar: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler
karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi.

DANIŞTAY ONBİRİNCİ DAİRE
Tarih
Esas No
Karar No

: 07.02.2000
: 1998/2784
: 2000/382

SAHTE FATURADAKİ MAL VE HİZMET BEDELİNİN MALİYET OLARAK KABUL
EDİLMESİNİN,
FATURADAKİ
KDV’NİN
İNDİRİMİN
DE
KABULÜNÜ
GEREKTİRMEYECEĞİ
KDV indiriminin ön şartı, teslim ve hizmete ait faturanın gerçeği yansıtmasıdır.
Gerçekleşmemiş, teslim ve hizmete ait faturadaki KDV indirilemez. Dolayısıyla gerçeği
yansıtmadığı tespit edilen faturalardaki KDV’nin indirilmesi mümkün değildir.
İstemin Özeti : Yükümlü ortaklığın 1996 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu muhteviyatı itibariyle
yanıltıcı belge kullanmak suretiyle haksız katma değer vergisi indiriminde bulunduğundan bahisle
düzenlenen inceleme raporuna dayanılarak adına Mayıs dönemi için kaçakçılık cezalı katma değer
vergisi salınmıştır. Vergi mahkemesi kararıyla; mali şube görevlileri tarafından yakalanan (MG)’den
(....San ve Ticaret) davacının gerçekten mal aldığı inceleme elemanınca kabul edildiğine göre faturada
yazılı mal bedelinin ve katma değer vergisinin ödendiğinin kabulü gerektiği, öte yandan, faturaların
Yasa’ya uygun olarak düzenlenmesi karşısında, bu faturaların sahte olmasından dolayı davacının
sorumlu tutulmasının mümkün bulunmadığı ve faturada yazılı katma değer vergisinin ödendiği de
kabul edildiğine göre, indirim konusu yapılması gerektiğinden vergi inceleme raporuna göre yapılan
cezalı tarhiyatta isabet görülmediği gerekçesiyle cezalı tarhiyat kaldırılmıştır. Vergi dairesince, vergi
inceleme raporu doğrultusunda yapılan tespitler uyarınca yapılan cezalı tarhiyatın yasal olduğu ileri
sürülerek kararın bozulması istenilmiştir.
Karar : Uyuşmazlık, yükümlü ortaklığın 1996 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu muhteviyatı
itibariyle yanıltıcı belge kullanmak suretiyle haksız katma değer vergisi indiriminde bulunduğundan
bahisle adına Mayıs dönemi için tarh olunan kaçakçılık cezalı katma değer vergisinden doğmuştur.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendinde, mal teslimi ve hizmet ifası
hallerinde malın teslimi veya hizmetin yapılması vergiyi doğuran olay kapsamında sayılmış, Kanun’un
29.maddesinin (a) bendinde de, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan
katma değer vergisinden kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla düzenlenen fatura ve
benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri hükme bağlanmıştır.
Vergi Usul Kanunu’nun 3.maddesinin (B) bendinde belirtildiği üzere vergilendirmede vergiyi doğuran
olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Bu kuralın bir gereği olarak
yükümlünün Katma Değer Vergisi Kanunu’nun yukarıda sözü edilen 29. Maddesinde belirtilen vergi
indirimlerinden yararlanabilmesinin ön şartı, kendilerine yapılan teslim ve hizmetlerle ilgili fatura ve
benzeri vesikaların gerçeği yansıtması bir başka anlatımla yükümlü tarafından vergi indirimine konu
teşkil eden mallar için gerçekte katma değer vergisi ödenmiş olmasıdır. Gerçekleşmemiş teslim ve
hizmetler dolayısıyla bir vergi ödemesi ve bunun sonucu olarak da bir vergi indirimi söz konusu
edilemeyeceğinden, indirime dayanak teşkil eden faturaların gerçeği yansıtıp, yansıtmadığı hususların
saptanması, uyuşmazlığın çözümü bakımından önem arz etmektedir.
Dosyada mevcut inceleme raporu ve ekli belgelerin incelenmesinden, yükümlü ortaklığa fatura
düzenleyen (MG)’nin (M) Oto Otomotiv Sanayi ve Ticaret (...) Vergi Dairesi mükellefi olduğu, mali
şube elemanlarınca (...) adresinde bulunan “(A) Otomotiv Rulman Yedek Parça ve Metal Ticaret”
ünvanlı işyerinde yapılan aramada, aralarında davacı ortaklığa söz konusu faturaları düzenleyen firma
ile başka firmalara ait faturalar ile çok sayıda çalıntı çekler, sahte kamyon plakaları ve gümrük kaçağı
rulmanların el geçirildiği, sanıklardan ve aynı zamanda davacı ortaklığa fatura düzenleyen (M.G.)
ifadesinde, 1989 yılında İstanbul (...) ‘de bulunan (Y) Otomotiv Sanayi A.Ş.’de % 20 hisseli

pazarlamacı olarak çalıştığını, daha sonra buradan ayrıldığını ve 1994 yılında “Aksaray semtimde (M)
Oto Otomotiv Sanayi ve Ticaret” ünvanlı işyerini kurduğunu, işyerini 1995 yılına kadar çalıştırdığını,
daha sonra borçları olduğu için işyerini kapatıp Ankara’ya kaçtığını, beraberinde dükkanındaki mallar
ile defter ve belgelerini getirdiğini, ayrıca (Y) Otomotiv A.Ş., (A) Rulman San.Tic.Ltd.Şti. ile
arkadaşından aldığı (M) Rulman San.Tic.Ltd.Şti. başlıklı faturaların hepsinden birer cilt fatura
koçanlarını getirdiğini, Ankara-Ostim sanayi sitesinden çıkma rulman, hurda yedek parça toplayıp
temizlediğini, kaçak olarak pazarlarda satılan rulman yedek parçalarını bularak bunları düşük fiyatla
aldığını, bunlara pahalı bir marka olan SKF rulman markasını serigrafi yöntemi ile bastığını ve sahte
kutulara koyduğunu, isteyen müşterilere verdiğini, mal karşılığı olmaksızın yüzdelik komisyon
karşılığında naylon fatura kesip sattığını, kimlere sattığını hatırlamadığını beyan ettiği hususların
tespit edildiği anlaşılmaktadır.
Bu inceleme ve tespitler karşısında, indirim konusu yapılan katma değer vergisi ile ilgili faturaların
gerçeği yansıtmadığı, dolayısıyla kanunun öngördüğü anlamda mal teslimi ve katma değer vergisi
ödemesi yapılmadığı sonucuna varıldığından, mahkemece yazılı gerekçeyle kaçakçılık cezalı katma
değer vergisinin kaldırılmasında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, Vergi Mahkemesi kararın yukarıda belirtilen
hususlar gözönüne alınmak suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere bozulmasına oy çokluğu ile
karar verildi.

DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE
Tarih
Esas No
Karar No

: 06.03.2000
: 1999/2866
: 2000/824

SAHTE FATURA İDDİASI
Sahte olduğu ileri sürülen faturalın et, peçete ve havlu alımlarıyla ilgili olduğu ve lokanta
işletmeciliği yapan davacının bu alımlar olmadan faaliyetini sürdüremeyeceği bu alımların
gerekenden fazla olduğuna ilişkin bir tespitin de bulunmadığı bu durumda, gerçek bir
harcamaya ilişkin olmadığı hususunda tespit yapılmadan, ticari kazancın belirlenmesinde esas
olan giderlerin kabul edilmeyerek matrah farkı olarak dikkate alınmasında isabet yoktur.
İstemin Özeti : Davacının 1992 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu sahte ve muhteviyatı itibariyle
yanıltıcı belge kullanmak suretiyle giderlerini yükselttiğinden bahisle düzenlenen vergi inceleme
raporu doğrultusunda gelir vergisi salınmış, fon payı hesaplanıp, kaçakçılık cezası kesilmiştir. Vergi
Mahkemesi kararıyla; davacıya sahte ve muhteviyatı itibariyle itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği
ileri sürülen mükellefler hakkında tanzim edilen vergi inceleme raporlarının ara kararıyla istenildiği
bir mükellef hakkında inceleme raporu düzenlenmediği, diğer inceleme raporlarında ise, faturaların
sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu hususunda bir beyan ve saptamanın bulunmadığı
öte yandan sahte olduğu ileri sürülen faturaların et, peçete ve havlu alımlarıyla ilgili olduğu ve lokanta
işletmeciliği yapan davacının bu alımlar olmadan faaliyetini sürdüremeyeceğini, bu alımların
gerekenden fazla olduğuna ilişkin bir tespitin de bulunmadığı bu durumda, gerçek bir harcamaya
ilişkin olmadığı hususunda tespit yapılmadan, ticari kazancın belirlenmesinde esas olan giderlerin
kabul edilmeyerek matrah olarak dikkate alınmasında isabet görülmediği gerekçesiyle, tarhiyatın
kaldırılmasına karar vermiştir. Davalı İdare, tarhiyatın Kanun’a uygun olduğunu ileri sürerek kararın
bozulmasını istemektedir.
Karar : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler
karşısında yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine, oy birliği ile karar verildi.

DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE
Tarih
Esas No
Karar No

: 14.06.1999
: 1998/4736
: 1999/2585

ŞİRKETİN ORTAĞINA FAİZSİZ BORÇ PARA VERMESİ VE ORTAĞIN BU PARAYLA
ARSA ALMASI
Şirket ortağına verdiği paralarla bu şahıs adına arsalar alındığı ve bu arsalarda şirket için
fabrika yapımına başlandığı, ancak ortağın anılan paraları kullanma amacının önemli olmadığı,
arsaların ileride fabrika bittikten sonra şirkete devredileceği ileri sürülmekteyse de, ne zaman
ve ne bedelle devredileceğinin de belli olmadığı, bu nedenle örtülü kazanç hükümlerine göre
yapılan tarhiyatın yerinde olduğu hk.
İstenim Özeti: Davacı kurumun 1995 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu, ortağa verilen paralara faiz
yürütülmemesi nedeniyle örtülü kazanç dağıtıldığı iddiasıyla bulunan matrah farkı üzerinden re’sen
kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi ve geçici vergi salınıp, fon payı hesaplanmış, ağır kusur cezası
kesilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; davacı şirketin ortağına verdiği paralarla bu şahıs adına
arsalar alındığı ve bu arsalarda şirket için fabrika yapımına başlandığı, ancak ortağın anılan paraları
kullanma amacının önemli olmadığı, arsaların ilerde fabrika bittikten sonra şirkete devredileceği ileri
sürülmekteyse de, ne zaman ve ne bedelle devredileceğinin de belli olmadığı, bu nedenle yapılan
tarhiyatın yerinde olduğu, ancak olayın niteliği gereği kusur cezası uygulanması gerektiği, ikmalen ve
re’sen yapılan tarhiyatlarda geçici vergi ve fon payı hesaplanamayacağı gerekçesiyle kurumlar vergisi
ve gelir (stopaj) vergisine yönelik davanın reddine, ağır kusur cezasının kusur cezasına çevrilmesine,
cezalı geçici vergi ile fon payının kaldırılmasına karar vermiştir. Davacı kurum, ortağın çektiği para ile
ortaklar kurulu kararına göre çok sayıda arsa aldığı ve bu arsaların fabrika binalarının tamamlanmasını
takiben şirkete devredileceğini, anılan paraların özel işlerde kullanılmadığını, Vergi Dairesi
Başkanlığı, cezalı geçici vergi ile fon payının Kanun’a uygun olduğunu ileri sürerek kararın
bozulmasını istemektedirler.
Karar: Taraflarca temyiz dilekçelerinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı
gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, taraflar temyiz isteminin reddine oyçokluğuyla kara verildi(*).

DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE
Tarih
Esas No
Karar No

: 08.02.2000
: 1999/971
: 2000/347

TARİHSİZ SEVK İRSALİYESİ
Sevk irsaliyesine tarih yazılmaması, düzenlenmiş olan irsaliyenin hiç düzenlenmediği anlamına
gelmez.
İstemin özeti: Davacı şirketin düzenlediği sevk irsaliyesinin tarihsiz olduğu yolundaki 28.03.1998
tarihli tutanağa dayanılarak 1998 yılı için davacı şirket adına özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. Vergi
Mahkemesi Kararıyla; davacı şirketin taşıdığı emtia ile ilgili olarak sevk irsaliyesi düzenlendiğinin
ihtilafsız olduğu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinin 2. fıkrası uyarınca özel
usulsüzlük cezası kesilebilmesi için maddede sayılan belgelerin düzenlenmediği, kullanılmadığı ve
bulundurulmadığının tespiti gerektiği, olayda sevk irsaliyesine tarih yazılmamasının düzenlenmiş
belgenin hiç düzenlenmediği sonucunu doğurmayacağı gerekçesiyle özel usulsüzlük cezasının
kaldırılmasına karar verilmiştir. Davalı İdare, sevk irsaliyesinin mal hareketini izlemek amacıyla
düzenlendiğini, irsaliyeye tarih yazılmaması durumunda sevk irsaliyesinin bu amacı sağlamaktan uzak
kalacağını ileri sürmekte kararın bozulmasını istemektedir.
Karar: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler
karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi.

DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE
Tarih
: 26.05.1999
Esas No
: 1998/2761
Karar No
: 1999/2128
VUK.Md.10, AATUHK.Md.35
TEMSİL YETKİSİ OLMAYAN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN SORUMLULUĞU
Yönetim Kurulu üyelerinin kanuni temsilci sıfatını üyelikle değil, temsil yetkisi ile kazandıkları,
bu nedenle yönetim kurulu üyelerine şirketi temsile yönelik herhangi bir yetki verilmemesi
halinde, söz konusu üyelerin şirketin vadesinde ödenmeyen vergi ve ceza borçlarından sorumlu
tutulmayacağı.
İstemin Özeti : Yükümlü şirketin vadesinde ödenmeyen gelir (stopaj) vergileri ile gecikme
zammından oluşan borçlarının tahsili amacıyla yönetim kurulu üyesi olan davacı adına düzenlene
1997/74 takip No.lu ödeme emrine karşı açılan davayı; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü
Hakkında Kanun’un mükerrer 35.maddesinde, tüzel kişilerin mal varlığından tamamen veya kısmen
tahsil edilemeyen amme alacaklarının kanuni temsilcilerinin şahsi mal varlıklarından tahsil edileceği
hükmünün yer aldığı, Vergi Usul Kanunu’nun 10.maddesinde de ben’un mükerrer 35.maddesinde,
tüzel kişilerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen amme alacaklarının kanuni
temsilcilerinin şahsi mal varlıklarından tahsil edileceği hükmünün yer aldığı, Vergi Usul Kanunu’nun
10.maddesinde de benzer düzenlemenin bulunduğu, Türk Ticaret Kanunu’nun 317.maddesinde,
anonim şirketlerin, idare meclisi tarafından idare ve temsil olunacağı hükmüne yer verildikten sonra
319.madde de esas mukavelede idare ve temsil işlerin idare meclisi azaları arasında taksim
edilebileceği gibi azalardan birine şirketi temsil selahatinin verilebileceği, aynı Yasa’nın,
321.maddesinde ise, temsile yetkili olanların şirketin maksat ve mevzuuna dahil her türlü işleri ve
hukuki muameleleri şirket adına yapmak hakkına sahip olduğu hükmüne yer verildiği, bu
düzenlemelerin sonucu olarak 336.maddesinin son fıkrasıyla temsil yetkisinin idare meclisi
azalarından birisine bırakılması halinde mesuliyetin ilgili azaya ait olacağı, o muameleden dolayı
müteselsil mesuliyetin cari olmayacağına ilişkin düzenlemenin getirildiği, dosyanın incelenmesinden,
yükümlü şirketin 1994-1996 yıllarına ait vergi ve ceza borçlarının tahsili amacıyla şirket adına ödeme
emri tanzim edildiğinin, şirketin taşınır ve taşınmaz mallarının bulunmaması nedeniyle yönetim kurulu
üyesi olan davacı adına ödeme emri düzenlendiğinin anlaşıldığı, mahkemece verilen ara kararı
üzerinde (...) Ticaret Sicil Memurluğunun gönderdiği yazıdan, davacının 20.05.1993 tarihinde şirket
yönetim kurulu üyeliğine getirildiğinin, yönetim kurulu başkanlığına getirilen (...)’in ise münferit
imzası ile şirketi temsile yetkili kılındığının görüldüğü, yönetim kurulu üyelerinin kanuni temsilci
sıfatını üyelikle değil temsil yetkisiyle kazandıkları, bu durumda, yönetim kurulu başkanı (....)’e
münferit imzası ile şirketi temsil yetkisi verildiği, yönetim kurulu üyesi olan davacıya ise şirketi
temsile yönelik herhangi bir yetki verilmediği anlaşıldığından, davacının kanuni temsilci olarak
şirketin vadesinde ödenmeyen vergi ve ceza borçlarından sorumlu tutulmasında yasal isabet
bulunmadığı gerekçesiyle kabul ederek dava konusu ödeme emrini iptal eden (....) Vergi Mahkemesi
kararının; yükümlü bulunmadığından yönetim kurulu üyesi olan davacı adına düzenlene ödeme
emrinde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istemidir.
Karar : Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi
kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin
dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından
temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına oybirliği ile karar verildi.

DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE
Tarih
Esas No
Karar No

: 25.01.2000
: 1999/1208
: 2000/184

TUTANAĞIN ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE İMZALATILMASI
Sevk irsaliyesi düzenlenmediğine dair tutanağın, şirketi temsile yetkili kişiye değil, araç
sürücüsüne imzalatılması halinde, özel usulsüzlük cezası kesilemez.
İstemin Özeti: Sevkiyatını yaptığı emtia için sevk irsaliyesi düzenlemediği ileri sürülen davacı şirket
adına 1998 yılı için özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; dava konusu
cezaya dayanak alınan tutanağın, şirketi temsile yetkili kişiye değil, araç sürücüsüne imzalatıldığının
anlaşıldığı, dolayısıyla davacı şirket hakkında hüküm ifade etmeyeceği, bu durumda özel usulsüzlük
cezası kesilmesini öngören koşulların gerçekleşmediği gerekçesiyle kesilen cezasının kaldırılmasına
karar vermiştir. Davalı İdare, özel usulsüzlük cezasının Yasa’ya uygun olduğunu ileri sürmekte ve
kararın bozulmasını istemektedir.
Karar: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerçekler
karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi.

DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE
Tarih
Esas No
Karar No

: 04.11.1999
: 1999/292
: 1999/3674

VARSAYIMA DAYALI NAYLON FATURA TESPİTİ
Davacının adlarına fatura düzenlediği kişiler ile davacı arasındaki ticari ilişkinin mahiyeti
araştırılmadan, faturaların gerçek mal satışı karşılığı olarak düzenlenmediği hususunda
hukuken itibar edilebilir nitelikte herhangi bir tespitte bulunulmadan varsayım yoluyla
faturalar içeriği itibariyle yanıltıcı (sahte) addedilmek ve komisyon geliri elde edildiği kabul
edilmek suretiyle bulunan matrah farkı üzerinde yapılan cezalı tarhiyatta hukuka uygunluk
bulunmadığından aksi yönde verilen Vergi Mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir.
İstemin Özeti: Akaryakıt alım-satım işiyle uğraşan davacının 1997 takvim yılı hesap ve işlemlerin
incelenmesi sonucu düzenlenen inceleme raporuna dayanılarak adına re’sen salınan verginin vergisi ve
fon payı ile bunlara bağlı olarak kesilen kaçakçılık cezalarına karşı açılan davayı; tarhiyatın
dayanağını oluşturan vergi inceleme raporu ve eki belgeler ile mahkemelerinin 22.01.1998 tarihli ara
kararı uyarınca gönderilen karşıt inceleme raporlarının birlikte değerlendirilmesinden; davacının
uyuşmazlık dönemine akaryakıt alımlarına ilişkin alış belgelerini düzenleyen 11 kişiden 6’sını teşkil
eden, (HK), (İK), (M.AY), (HY), (CK) ve (MÖ) isimli şahısların mükellefiyet kayıtlarının olmadığı,
mükellefiyet kaydı olan, (A) Petrol Ürünleri Ltd.Şti., (B) Petrol Nakliyat Taah. Tic.Ltd.Şti. (AB),
(AK), (HB), isimli şahıslar hakkında düzenlenen inceleme raporları ile bu kişilerin gerçekte akaryakıt
alıp satmadığı, komisyon karşılığında sahte fatura ticareti yaptıkları hususlarının tespit edildiği,
davacının toptan ve çok az miktarda perakende satışlarının olduğu, perakende satışları dışında kalan
bir kısım satışları için emtia teslimi yapmadan % 2 komisyon karşılığında sahte fatura düzenleyerek
komisyon geliri elde ettiğinin anlaşılmakta olduğu, bu durumda vergi inceleme raporları ile davacının
uyuşmazlık döneminde bir kısım alış ve satışlarını yanıltıcı faturalarla gerçekleştirdiği ve yanıltıcı
(sahte) olarak düzenlediği faturalardan % 2 komisyon aldığının kanıtlanmış olması nedeniyle, re’sen
yapılacak kaçakçılık cezalı gelir vergisi tarhiyatında yasalara aykırılık bulunmadığı, öte yandan
beyanname verme süresi geçmiş olması nedeniyle 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120.
maddesi 3946 Sayılı Kanunla eklenen 4. fıkra uyarınca artık geçici verginin aslı aranmayacağı
gerekçesiyle kısmen kabul ederek geçici gelir vergisini kaldıran davanın gelir vergisi, fon payı ile
bunlara ve geçici gelir vergisine bağlı olarak kesilen kaçakçılık cezalarına ilişkin kısmını ise reddeden
Vergi Mahkemesi kararının; düzenlenen inceleme raporlarındaki tespitlerin varsayımdan ibaret
olduğu, kendisi tarafından verilen faturalın gerçeği yansıttığı dolayısıyla yapılan cezalı tarhiyatın
yasalara aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istemidir.
Karar: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3/B maddesinde, vergiyi doğuran ve bu olaya ilişkin
muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan ve olayın
özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfetinin bunu
iddia eden tarafa ait olacağı hükmü yer almıştır. Aynı Kanun’un 134. maddesinde ise, vergi
incelemesinden maksadın ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve
sağlamak olduğunu belirtmiştir.
Dava konusu cezalı tarhiyatın dayanağı inceleme raporlarının ve eki belgelerin incelenmesinden,
davacının dava konusu dönemde fatura aldığı (HÇ), (İK), (M.AY), (HY), (CK) ve (MÖ, (AK), (ABB),
(B) Petrol Nakliyat Taah. Tic.Ltd.Şti.ve (HB) isimli kişilerin aslında akaryakıt alım-satım işiyle
uğraşmadıkları, bu kişilerin bir kısmının mükellefiyetinin bulunmadığı, bir kısmının mükellefiyeti
olmasına rağmen mükellefiyetle ilgili hiçbir sorumluluğu yerine getirmediği, bir kısmının yoklama
tarihinde ikametgah ve iş yeri adresinde bulunamadığı, bir kısmının ise yasal defterlerine kaydettiği
alış faturalarının da sahte olduğu hususlarının tespit edildiği, öte yandan davacının sermaye ve
kapasite durumu dikkate alındığında bu miktarda mal alımı gerçekleştirmesinin mümkün bulunmadığı,
bu nedenle adı geçenler tarafından düzenlenen faturaların gerçek mal alım satımına ilişkin olmadığı,

içeriği itibariyle yanıltıcı (sahte) olduğu, dolayısıyla alınmayan bir malın satışının da olamayacağı
görüşüyle davacı tarafından düzenlenen faturaların da içeriği itibariyle yanıltıcı olduğu ve komisyon
karşılığında düzenlendiğinden bahisle bulunan matrah farkı üzerinden re’sen cezalı tarhiyat yapıldığı
anlaşılmaktadır.
Bu durumda davacının adlarına fatura düzenlediği kişiler ile davacı arasındaki ticari ilişkinin mahiyeti
araştırılmadan, faturaların gerçek mal satış karşılığı olarak düzenlenmediği hususunda hukuken itibar
edilebilir nitelikte herhangi bir tespitte bulunulmadan varsayım yoluyla faturalar içeriği itibariyle
yanıltıcı (sahte) addedilmek ve komisyon geliri elde edildiği kabul edilmek suretiyle bulunan matrah
farkı üzerinden yapılan cezalı tarhiyatta hukuka uygunluk bulunmadığından aksi yönde verilen Vergi
Mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ve Vergi Mahkemesinin kararının bozulmasına, esasta
oybirliği, gerekçede oyçokluğuyla karar verildi.

DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE
Tarih
Esas No
Karar No

: 12.04.1999
: 1998/3893
: 1999/776

Temyiz Eden

: Nuruosmaniye Vergi Dairesi Başkanlığı – İSTANBUL

Karşı Taraf

: Üniteks Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Mecidiyeköy Cad. No: 22/3 Mecidiyeköy / İSTANBUL

İstemin Özeti
: Takdir komisyonu kararına dayanılarak 1991 yılı için davacı adına re’ sen
tarh edilen kurumlar vergisi ile fon payı ve gecikme faizinin tahsili maksadıyla düzenlenen ödeme
emirleri davacı kuruma tebliğ edilmiştir. İstanbul 6. Vergi Mahkemesi’ nin 16.04.1998 günlü ve E:
1997/1139, K: 1998/342 sayılı kararıyla; davacı şirketin 01.09.1991 tarihinden sonra gayrifaal duruma
geçtiği ve yaklaşık 6 yıl sonra 01.10.1997 tarihinden itibaren de yeni tebligat adresini davalı idareye
bildirdiği, 1994, 1995 ve 1996 yıllarına ait Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi
beyannamelerinin pişmanlıkla verildiğinin anlaşıldığı, bu durumda ilgili dönemde davacının faaliyeti
olduğuna ilişkin tespit yapılmadan tarh edilen vergi ve kesilen cezalarda isabet bulunmadığı, öte
yandan ihbarnamelerin PTT vasıtası ile davacı şirketin bilinen adresinde tebliğ edilememesi üzerine
Vergi Usul Kanununun 102. maddesi gereğince tayin edilecek belli bir süre geçtikten sonra aynı
ihbarnamelerin yeniden tebliğe çıkarılması gerekirken ilanen tebliğ yoluna gidilmesinde isabet
bulunmadığı gerekçesiyle, ödeme emirlerini iptal etmiştir. Vergi Dairesi Başkanlığı, davacı adına
düzenlenen ödeme emirlerinin kanuna uygun olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını ileri
sürmektedir.
Savunmanın Özeti

: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Savcısı Anıl Genç’ in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine
uymayıp vergi mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan
kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanması gerektiği
düşünülmektedir.
Tetkik Hakimi M. Oğuz Ulaş’ ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, temyize konu
mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi
gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği düşünüldü.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler
karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine 03.03.1999 gününde oy birliğiyle karar verildi.

DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE
Tarih
Esas No
Karar No

: 12.04.1999
: 1998/3891
: 1999/776

Temyiz Eden

: Nuruosmaniye Vergi Dairesi Başkanlığı – İSTANBUL

Karşı Taraf

: Üniteks Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Mecidiyeköy Cad. No: 22/3 Mecidiyeköy / İSTANBUL

İstemin Özeti
: Takdir komisyonu kararına dayanılarak 1991 yılı için davacı adına re’ sen
tarh edilen kurumlar vergisi ile fon payı ve gecikme faizinin tahsili maksadıyla düzenlenen ödeme
emirleri davacı kuruma tebliğ edilmiştir. İstanbul 6. Vergi Mahkemesi’ nin 16.04.1998 günlü ve E:
1997/1139, K: 1998/342 sayılı kararıyla; davacı şirketin 01.09.1991 tarihinden sonra gayrifaal duruma
geçtiği ve yaklaşık 6 yıl sonra 01.10.1997 tarihinden itibaren de yeni tebligat adresini davalı idareye
bildirdiği, 1994, 1995 ve 1996 yıllarına ait Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi
beyannamelerinin pişmanlıkla verildiğinin anlaşıldığı, bu durumda ilgili dönemde davacının faaliyeti
olduğuna ilişkin tespit yapılmadan tarh edilen vergi ve kesilen cezalarda isabet bulunmadığı, öte
yandan ihbarnamelerin PTT vasıtası ile davacı şirketin bilinen adresinde tebliğ edilememesi üzerine
Vergi Usul Kanununun 102. maddesi gereğince tayin edilecek belli bir süre geçtikten sonra aynı
ihbarnamelerin yeniden tebliğe çıkarılması gerekirken ilanen tebliğ yoluna gidilmesinde isabet
bulunmadığı gerekçesiyle, ödeme emirlerini iptal etmiştir. Vergi Dairesi Başkanlığı, davacı adına
düzenlenen ödeme emirlerinin kanuna uygun olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını ileri
sürmektedir.
Savunmanın Özeti

: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Savcısı Anıl Genç’ in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine
uymayıp vergi mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan
kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanması gerektiği
düşünülmektedir.
Tetkik Hakimi M. Oğuz Ulaş’ ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, temyize konu
mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi
gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği düşünüldü.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler
karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine 03.03.1999 gününde oy birliğiyle karar verildi.

DANIŞTAY YEDİNCİ DAİRE
Tarih
Esas No
Karar No

:
: 1998/2521
: 1999/4036

Temyiz İsteminde Bulunan : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı – İSTANBUL
Karşı Taraf

: Yaman Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.
Halaskargazi Cad. No. 293 Üst Kat Şili / İSTANBUL

İstemin Özeti : Yükümlü şirketin yatırım teşvik belgesi kapsamında yapmış olduğu sermaye artırımı
nedeniyle tarh edilen damga vergisi ile kesilen kusur cezasını; 3505 sayılı kanunun 2. maddesinden
bahisle, dosyanın incelenmesinden, 11.05.1993 ve 8751 sayılı yatırım teşvik belgesinde, ihracat
taahhüdünde bulunulduğu, yatırımın yararlanacağı teşvik tedbirleri arasında vergi, resim ve harç
istisnasına yer verildiği, Devlet Planlama Teşkilatınca yatırım süresinin 31.12.1996 tarihine uzatıldığı,
bu itibarla yatırım süresi içinde gerçekleştirilen ve 14.08.1996 tarihinde Ticaret Sicili Gazetesinde ilan
edilen sermaye artırımının damga vergisine tabi tutulmasında isabet görülmediği gerekçesiyle terkin
eden İstanbul 1. Vergi Mahkemesinin 24.04.1998 gün ve E: 1997/1344; K:1998/418 sayılı kararının;
davacı şirketin süre uzatımı için başvuruları hep geç yaparak istisnadan yararlanmak için gerekli
şartları yerine getirmediği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Tetkik Hakimi Ayşegül Polat’ ın Düşüncesi : Dosyanın incelenmesinden davacı şirkete ait teşvik
belgesinde, ihracat taahhüdünde bulunulduğu, yatırımın yararlanacağı teşvik tedbirleri arasında vergi,
resim ve harç istisnasına yer verildiği, belgenin özel şartlar bölümünde yatırım süresinin sonu olarak
31.12.1996 tarihinin belirlendiği ve yatırımın finansmanı bölümünde de yatırım süresi sonuna kadar
şirket sermayesinin 181.272.000.000.- liraya yükseltilmesinin öngörüldüğü anlaşılmış olup, yükümlü
şirketçe gerçekleştirilen sermaye artırımı belgede öngörülen tutarın üzerinde olduğundan, belgede
öngörülen tutarı aşan kısmına istisna uygulaması mümkün bulunmamaktadır.
Bu itibarla, davanın; teşvik belgesinde öngörülen sermaye tutarını aşan artış nedeniyle yapılan
tarhiyata ilişkin kısmının reddi gerekirken, yazılı gerekçesiyle tarhiyatın terkininde isabet
görülmediğinden temyiz isteminin kabulü ile kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı H. Ceyda Kerman’ nın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine
uymayıp, vergi mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan
kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
Açıklanan nedenle,
düşünülmektedir.

temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanması

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği düşünüldü;
3505 sayılı kanunun 01.01.1989 tarihinde yürürlüğe giren geçici 2. maddesinin (c) fıkrasında,
ihracat veya döviz kazandırma taahhüdünde bulunan ve yatırım teşvik belgesine bağlanmış
yatırımlarla ilgili şirket kuruluşu ve sermaye artırımı işlemlerinin ve bu işlemlerle ilgili olarak
düzenlenen kağıtların 31.12.1998 tarihine kadar 488 sayılı kanuna göre damga vergisinden, 492 sayılı
kanuna göre de harçlardan istisna edildiği hükme başlanmıştır.

Bu düzenlemeye ilişkin uygulamayı yönlendirmek amacıyla, aynı maddenin son fıkrasına
dayanılarak 03.07.1993 gün ve 21626 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracat ve Yatırımlarda
Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında (2) seri nolu tebliğin “Yatırımlarla İlgili
İstisnanın Kapsamı” başlığını taşıyan 4. bölümde, belge kapsamındaki sermaye artırımlarının damga
vergisinden istisna edilmesi hususundaki uygulamada; yatırımcılar adına düzenlenmiş bulunan ve
ihracat taahhüdünü ihtiva eden yatırım teşvik belgesinin ibrazının şart olduğu, “Şirket Kuruluşu,
Sermaye Artırımı” alt başlığında da, yatırım teşvik belgesine bağlanan ihracata dönük yatırım yapmak
maksadıyla yine belge kapsamında yer alan sermaye artırımı işleminin, yatırım teşvik belgesinin özel
şartlar bölümünde öngörülen sermaye tutarına bağlı kalınarak gerçekleştirilmesi halinde bu işleme
damga vergisi istisnası uygulanacağı belirtilmiştir. Dosyanın incelenmesinden, davacı şirkete ait
11.05.1993 gün ve 8751 sayılı teşvik belgesinde, ihracat taahhüdünde bulunulduğu, yatırımın
yararlanacağı teşvik tedbirleri arasında vergi, resim ve harç istisnasına yer verildiği; belgenin özel
şartlar bölümünde yatırım süresi sonunun 31.12.1996 tarihi olarak belirlendiği, yatırımın finansmanı
bölümünde de 20.000.000.000.- lira olan şirket sermayesinin 181.272.000.000.- liraya
yükseltilmesinin öngörüldüğü, yükümlü şirketçe sermayenin yatırım süresi içinde 195.000.000.000.liraya yükseltildiği anlaşılmaktadır.
Yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca, vergi, resim ve harç istisnasının, teşvik
belgesinde öngörülmeyen ve belgede belirtilen değerler aşılarak gerçekleştirilen işlemlerin, değerleri
aşan kısmına uygulanmasına olanak bulunmamaktadır.
Olayda da, belgede görülen istisna 181.277.000.000.- lira sermayeyi kapsadığından, sermaye
artırımının bu tutarı aşan kısmına istisna uygulanması mümkün görülememektedir.
Kaldın ki; davacı şirketçe, temyize cevap dilekçesinde dosyaya ibraz edilen Başbakanlık
Hazine Müsteşarlığının 26.05.1998 gün ve 30430 sayılı yazısında da yatırım süresi içinde
gerçekleştirilen sermaye artırımının 181.277.000.000.- liralık kısmının damga vergisi istisnasında
yararlanacağı belirtilmiştir.
Bu itibarla, mahkemece, davanın; 195.000.000.000.- lira sermaye artırımının, teşvik
belgesinde öngörülen 181.277.000.000. lirayı aşan 13.723.000.000. lira nedeniyle yapılan damga
vergisi tarhiyatına ilişkin kısmının reddi gerekirken, yazılı gerekçeyle tarhiyatın tamamının terkininde
isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, mahkeme kararının bozulmasına; bozma
kararı üzerine mahkemece yerinde verilen kararla birlikte yargılama giderleri de hüküm altına
alınacağından, bu hususta ayrıca hüküm tesisine gerek bulunmadığına, 06.12.1999 gününde oy birliği
ile karar verildi.

DANIŞTAY VERGİ DAVA
DAİRELERİ GENEL KURULU
Esas No
Karar No

: 1998 / 164
: 1998 / 342

STOPAJ VERGİSİNİN KALDIRILMASI
ÖZETİ: Tüccardan yapılan alımlar nedeniyle vergi kesintisi yapılması gerekmediği ve tarım
ürününün müstahsilden satın alındığı yolunda herhangi bir somut tespit bulunmadığından gelir (stopaj)
vergisinin kaldırılması yolundaki ısrar kararında hukuka aykırılık bulunmadığı hk.
Kararın Düzeltilmesini İsteyen: ................. Vergi Dairesi Müdürlüğü
Karşı Taraf: ............... Hububat Ticaret Limited Şirketi
Vekili: Av. .....................
İstemin Özeti: Diğer tarım ürünleri yanında canlı hayvan, et ve et ürünleri alım-satım ve ihracatı ile
uğraşan ve 1993 yılına ilişkin işlemlerin sonucunda düzenlenen rapor ile üreticiden satın aldığı canlı
hayvanlar için müstahsil makbuzu düzenlemeyerek, bu alımlarını içerdiği yönünden yanıltıcı
faturalarla belgelendirdiği tespit edildiğinden bahisle davacı adına 1993 Ağustos dönemi için
kaçakçılık cezalı gelir (stopaj) vergisi salınmıştır.
Tarhiyata karşı açılan davayı inceleyen Adana 1.Vergi Mahkemesi tarhiyatı kaldırmıştır.
Vergi dairesi müdürlüğünün temyiz istemini inceleyen Danıştay Üçüncü Dairesi, 14.02.1996 günlü,
E:1996/478 sayılı kararıyla; davacı şirketin 1993 Ağustos döneminde canlı hayvan satın almış
göründüğü ...................... Limited Şirketinin defter ve belgelerinin ibraz edilmediği, bankalarda
herhangi bir hesabı bulunmadığı, gayrimenkul ve taşıt sahibi olmadığının araştırmalar sonucu tespit
edildiği, kuruluşundan bu yana yaklaşık bir trilyon lira hasılat yapan firmanın herhangi bir kredi
kullanmadığı, 30 milyon lira sermaye ile bu ciroya ulaşılmayacağı, bu durumda davacının,
müstahsilen aldığı zirai ürünler için müstahsil makbuzu düzenleyerek gerçeği yansıtmayan faturaları
kayıtlarına intikal ettirdiği sonucuna varıldığı gerekçesiyle mahkeme kararını bozmuştur.
Bozma kararına uymayan Adana 1.Vergi Mahkemesi, 15.05.1997 günlü, E:1997/245, K:1997/309
sayılı kararıyla; inceleme raporu eki tutanaklar ile diğer belgelerin incelenmesinden, ihtilaflı dönemde
yükümlüye fatura düzenleyen .................. Limited Şirketi ile ilgili araştırmalarda adı geçen şirketin
yıllardan beri canlı hayvan ticaretiyle uğraştığı, 2500 koyun kapasiteli ahırı bulunduğunun tespit
edildiği, halen faaliyetini .............’da yürüttüğü, faturaların tüccardan yapılan alımlara ilişkin
olduğunun anlaşıldığı, gerekçesiyle tarhiyatın kaldırılması yolundaki ilk kararında direnmiştir.
Vergi dairesi müdürlüğünün ısrar kararına karşı yaptığı temyiz istemini inceleyen Kurulumuz,
13.02.1998 günlü, E:1997/338, K:1998/43 sayılı kararıyla: inceleme raporu ve eki tutanaklardan, ........
Limited Şirketinin çok uzun yıllardan beri canlı hayvan ticaretiyle uğraştığı, ticari faaliyetini halen
........’da yürüttüğü, bu uğraşı için gerekli donanıma sahip olduğu, emtia alımlarını tüccardan
yaptığının anlaşıldığı, vergi dairesince, ................ Limited Şirketinin düzenlediği faturaların, canlı
hayvan satışını ifade etmediği yönünde herhangi bir tespit yapılmadığı, tüccardan yapılan canlı hayvan
alımı nedeniyle vergi kesintisi yapılması gerekmediği ve davacının söz konusu canlı hayvanları satın
almadığı veya müstahsilen satın aldığı yolunda herhangi bir somut veri bulunamadığından ısrar
kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle temyiz isteminin reddetmiştir.
Vergi dairesi müdürlüğü .................... Limited Şirketinden alınan faturaların gerçek olmadığını, bu
şirketin paravan bir şirket olduğunu, komisyon karşılığı gerçek içeriği olmayan fatura düzenlediğini
ileri sürerek Kurulumuz kararının düzeltilmesini istemektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Süreyya ÇAKAN’ın Düşüncesi: Dilekçede ileri sürülen iddialar istemin
kabulünü gerektirecek nitelikte bulunmaktadır.
Bu nedenle kara düzeltme reddi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Anıl GENÇ’in Düşüncesi: Karar düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen hususlar,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54’üncü maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine
uymadığından istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra
gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54’üncü maddesinde, Danıştay tarafından verilen
yargısal kararlar hakkında bu maddede yazılı sebeplerle kararın düzeltilmesinin istenebileceği
belirtildiğinden ve dilekçe sahibinin ileri sürdüğü sebeplerin bunlardan hiçbirine uymadığı
anlaşıldığından yerinde olmayan istemin reddine, 06.11.1998 gününde oyçokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY
Düzeltilmesi istenen kararın “Karşı Oy” yazısında açıklanan nedenlerle istemin kabulü ile kurulumuz
kararının kaldırılması, vergi mahkemesi ısrar kararına karşı vergi dairesi müdürlüğü tarafından yapılan
temyiz isteminin kabulü ile kararın bozulması gerektiği görüşüyle karar katılmıyoruz.

DANIŞTAY VERGİ DAVA
DAİRELERİ GENEL KURULU
Esas No
Karar No

: 1997 / 470
: 1998 / 343

KATMA DEĞER VERGİSİ
ÖZETİ: Tarım ürünleri ticareti yapan yükümlünün emtia satın aldığı firmanın düzenlediği faturaların
gerçeği yansıtmadığı yönünde bir tespit bulunmadığı gibi bu firmanın da söz konusu malı satın
almadığı veya müstahsilden satın aldığı yolunda somut bir veri bulunmadığından cezalı katma değer
vergisinin kaldırılması yolundaki ısrar kararında hukuka aykırılık bulunmadığı hk.
Temyiz Eden : .......... Vergi Dairesi Müdürlüğü
Karşı Taraf

: .......... Pamuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Vekili

: Av. ..........

İstemin Özeti : Tarım ürünleri ticareti ve ihracatıyla uğraşan yükümlü şirkete Ocak 1994 döneminde
Fatih Et Tarım Ürünleri Turizm İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından düzenlenen canlı hayvan
ve et faturalarının gerçeği yansıtmadığı, söz konusu faturalarda yer alan katma değer vergilerinin
haksız yere iade edildiği görüşüyle davacı adına kaçakçılık cezalı katma değer vergisi salınmıştır.
Cezalı tarhiyata karşı açılan davayı inceleyen Adana 1.Vergi Mahkemesi, 02.05.1995 günlü,
E:1995/81, K:1995/420 sayılı kararıyla: yükümlünün Ocak 1994 döneminde .......... Et ve Tarım
ürünleri Limited Şirketinden satın aldığı koyun ve kuzu eti faturalarının sahte olduğunun kesin ve açık
olarak tespit edilmediği, .......... Et ve Tarım Ürünleri Limited Şirketine 1993 yılında canlı hayvan
satan .......... Limited Şirketinin bir kısım alımlarının sahte faturalarla belgelendirilmiş olmasının da
davacı şirketin Ocak 1994 döneminde .......... Et ve Tarım Ürünleri Limited Şirketinden aldığı
faturaların gerçek olmadığını kanıtlamaya yeterli olmadığı, gerçeği yansıtmadığı ileri sürülen
faturaların satıcı şirketin yasal defterlerine gelir kaydedildiği, katma değer vergisinin beyan edildiği,
alışların .......... Ticaret Borsasına tescil ettirildiği, sevk irsaliyelerinin düzenlediği, satın alınan bu
malların ihraç edildiği, hukuken geçerli ve aksi kanıtlanmamış olan belgeler göz ardı edilerek alım
satımının son aşamasında taraf olmayan bir şirketin uyuşmazlık döneminden önceki alışlarının gerçek
olmaması nedeniyle davacının 1994 Ocak alış faturalalarındaki katma değer vergisinin indirim ve iade
konusu yapılmayacağı görüşüyle yapılan tarhiyatın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kaçakçılık
cezalı katma değer vergisini kaldırmıştır.
Vergi dairesi müdürlüğünün temyiz istemini inceleyen Danıştay On birinci Dairesi, 19.02.1997 günlü,
E:1995/4862, K:1997/589 sayılı kararıyla: inceleme satıcı firmanın altındaki firmalara inilmek
suretiyle inilmek suretiyle yapılmışsa da her iki firma yetkilisinin ifadeleri ile ait firmalar hakkında
yapılan tespitler birlikte değerlendirildiğinde yükümlü şirketin ihraç ettiği malı doğrudan .......... Et ve
Tarım Ürünleri Limited Şirketinden satın almadığı, alım ve satım ve ihracat işlerini aracılarla
yürüttüğü, faturalarda gösterilen katma değer vergisinin gerçekte ödenmediği halde iade yoluyla
haksız yere geri alındığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle mahkeme kararını bozmuştur.
Bozma kararına uymayan Adana 1.Vergi Mahkemesi, 11.01.1997 günlü, E:1997/654, K:1997/550
sayılı kararıyla ilk kararındaki gerekçelere ek olarak; inceleme raporu ekli .......... Vergi Dairesi
Müdürlüğünün 14.07.1994 günlü yazısında .......... Et ve Tarım Ürünleri Limited Şirketinin 1993
yılında gerçeği yansıtmayan fatura kullandığına dair inceleme raporu bulunduğunu ancak, 1994
yılında içeriği gerçeğe aykırı belge düzenlediğine veya kullandığına dair inceleme raporu
bulunmadığının bildirildiği, .......... Limited Şirketi ile .......... ve .......... Limited Şirketlerinin 1993 ve
1994 yıllarında Et ve Balık Kurumuna da canlı koyun sattıklarının dosyada mevcut Et ve Balık
Kurumu .......... ve .......... Et Kombinası Müdürlüklerinin yazılarından anlaşıldığı, .......... Et ve Tarım
Ürünleri Limited Şirketinin 1992 ve 1993 yıllarında .......... ve .......... Şirketlerinden alımları nedeniyle
yapılan tarhiyatların kaldırılması yolunda mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz

başvurularının Danıştay Üçüncü Dairesince reddedildiği gerekçesiyle tarhiyatın kaldırılması yolundaki
kararda ısrar etmiştir.
Direnme kararı vergi dairesi müdürlüğünce temyiz edilmiş, .......... Et ve Tarım Ürünleri Limited
Şirketinin ocak 1994 döneminde ödenecek katma değer vergisi bulunmadığı, 1993 yılına ilişkin
inceleme raporunda tüm işlemlerinin faturasız ve gerçek dışı faturalara dayandığının tespit edildiği, bu
incelemeden sonra Ocak 1994 döneminden itibaren yükümlü şirketin canlı hayvan ihracından
vazgeçtiğinin görüldüğü ileri sürülmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerekeceği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hakimi Süreyya ÇAKIN’ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar
istemin kabulünü gerektirecek nitelikte değildir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Zehra BİRDEN’in Düşüncesi : 1994 yılı, Ocak dönemi için davacı şirket adına
yapılan kaçakçılık cezalı katma değer vergisi tarhiyatını: davacı şirketin uyuşmazlık konusu dönemde
.......... Et ve Tarım Ürünleri Limited. Şirketinden satın aldığı canlı koyun ve kuzu etine ait faturaların
sahte olduğu hususunun kesin ve açık olarak tespit edilmediği gerekçesiyle iptal eden vergi
mahkemesi kararının Danıştay 11.Dairesince: .......... Et ve Tarım Ürünleri Turizm İç ve Dış Ticaret
Limited Şirketinin mal alımında bulunduğu .......... Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi hakkında
yapılan inceleme sonucu bu şirketin düzenlediği faturaların gerçeği yansıtmadığının tespit edildiği,
.......... İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi ile .......... Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
nezdinde karşıt inceleme yaptırılmak istendiği halde yapılan tebligatlara rağmen defter ve belgelerini
incelemeye ibraz etmedikleri ........... Limited Şirketi yetkililerinin .......... ve .......... Limited Şirketine
karşılıksız fatura satışı yaptıklarını belirttikleri davacı şirket yetkilisinin ihracatın aslında satıcı firma
tarafından gerçekleştirildiğini beyan ettiği, .......... Limited Şirketi yetkilisinin ise kendilerinin
doğrudan satıcı olmayıp, alım-satımın 3.kişiler aracılığıyla yürütüldüğünü beyan ettiği, buna göre
davacı ihraç ettiği malı doğrudan .......... Limited Şirketinden satın almadığı, alım-satım ve ihracat
işlemlerini aracılar eliyle yürüttükleri, faturalarda gösterilen katma değer vergisinin gerçekte
ödenmediği halde iade yoluyla haksız yere geri alındığı sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle
bozulmasından sonra aynı mahkemece: .......... Et ve Tarım Ürünleri Limited Şirketinin 1993 yılında
sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı yolunda vergi inceleme raporu düzenlenmiş
olması nedeniyle davacı şirketin 1994 yılı Ocak döneminde adı geçen şirketten aldığı faturaların sahte
olduğunun kabul edilemeyeceği, 1994 yılı için mahiyette düzenlenmiş vergi inceleme raporu
bulunmadığı, yukarıda adı geçen şirketlerin 1993 ve 1994 yıllarında Et ve Balık Kurumuna da canlı
hayvan sattıkları, sahte olduğu öne sürülen faturaların .......... Limited Şirketi tarafından yasal
defterlere kaydedilerek aynı faturalarda yer alan katma değer vergilerinin 1994 yılı Ocak dönemine ait
K.D.V. beyannamesine beyan edildiği, alımları borsada tescil edildiği, davacı şirketin ihracat
taahhüdünü yerine getirmek amacıyla satıcı firmaya ihracat işlemlerinin yürütülmesi için yetki vermiş
olmasının ihraç ürünlerinin bu şirketten satın alınmadığı anlamına gelmeyeceği gerekçesiyle cezalı
tarhiyatın iptali yolunda verilen ısrar kararının davalı idarece temyizen incelenerek bozulması
istenilmektedir.
Davacı şirketin uyuşmazlık konusu dönemde ihraç ettiği malların tamamını .......... Et ve Tarım
Ürünleri Ticaret Limited Şirketinden satın almış olması, adı geçen şirketin düzenlediği faturaları yasal
defterlerine hasılat kaydederek katma değer vergilerini beyan etmesi ve hakkında 1994 yılında sahte
belge kullandığı yolunda düzenlenmiş vergi inceleme raporu bulunmaması nedeniyle alım satımın son
aşamasına taraf olamayan firmalarla ilgili tespitlere dayanılarak yapılan cezalı tarhiyatta mevzuata
uyarlık görülmemiştir. Kaldı ki dosyada bulunan ve ........... Tarım Ürünleri ve Ticaret Limited
Şirketinin 1993 ve 1994 yılı hesaplarının incelenmesi sonucu düzenlenen 31.10.1994 günlü, 251994/Rp-58 sayılı vergi tekniği raporuna ekli tutanakla şirket yetkilileri .......... Et ve Tarım Ürünleri
Ticaret Limited Şirketine koyun satışı nedeniyle fatura düzenlediklerini beyan ettikleri gibi raporu
düzenleyen vergi denetmeni de raporun a.sayfasının son paragrafında bu satışın gerçek satış olarak
kabul edilmesi gerektiği, zira aksi yönde hiçbir somut veriye rastlanmadığını belirtmiştir.
Açıklanan nedenlerle temyize konu ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra
gereği görüşüldü:
Tarım ürünleri ticareti ve ihracatıyla uğraşan yükümlü şirketin Ocak 1994 döneminde ihraç ettiği canlı
hayvanlarla ilgili olarak gerçeğe aykırı faturalar kullanıldığı görüşüyle yükümlü şirket adına salınan
kaçakçılık cezalı katma değer vergisini kaldıran vergi mahkemesi ısrara kararı temyiz edilmiştir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesi, vergi indirimini düzenlemiş,
mükelleflerin vergiye tabi işlemler üzerinde hesaplanan katma değer vergisinden kendilerine yapılan
teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen
katma değer vergisini indirebilmeleri öngörülmüştür.
Bu düzenlemeye göre indirim veya iade konusu yapılacak katma değer vergisinin mükelleflerin
kendilerine yapılan teslim ve hizmetler için düzenlenen faturada yer alması gerekmektedir.
Olayda, davacının canlı hayvan alımlarını gerçekleştirdiği, Et ve Tarım Ürünleri Ticaret Limited
Şirketi ile .......... ve .......... Limited Şirketinin, .......... Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketinden
alımları için düzenlenen faturalarda yer alan ve ödenmiş görünen katma değer vergisinin gerçekte
ödenmediği zira canlı hayvanların müstahsilen alınmış olmasına rağmen tüccardan alınmış
gösterilmesi amacıyla bu firmalar tarafından düzenlenen faturaların kullanıldığı görüşüyle tarhiyat
yapılmıştır.
Dosyada bulunan inceleme raporu ve eki tutanaklardan, .......... Et ve tarım Ürünleri Limited Şirketi
hakkında 1994 yılı için düzenlenmiş bir inceleme raporu bulunmadığı, bu şirketin .......... Tarım
Ürünleri Ticaret Limited Şirketinden Ocak 1994 döneminde 5 fatura ile mal aldığı, Şubat döneminde
şirkete ortak olan .......... ve kardeşinin komisyon karşılığı fatura satın aldıkları yolundaki ifadelerinin
ihtilaflı dönemde emtia alımlarının gerçek olmadığını kanıtlamaya yeterli olmadığı gibi, .......... tarım
Ürünleri Limited Şirketi hakkında düzenlenen raporda da inceleme elemanınca, sahte fatura
düzenlendiği şirket yetkililerince ifade edilen kişi ve firmaların dışındaki firmalara yapılan canlı
hayvan satışlarının gerçek olduğunun kabulü gerektiği, zira aksi yönde somut bir veri bulunamadığı
yolunda değerlendirme yapılmış, şirket yetkilileri ise .......... Et ve Tarım Ürünleri Limited Şirketi için
düzenlenen faturaların gerçek olmadığını ifade etmişlerdir.
.......... ve .......... Limited Şirketlerinin ise çok uzun yıllardan beri canlı hayvan ticareti ile uğraştıkları,
ticari faaliyeti halen ..........’da yürüttükleri, bu uğraşı için gerekli donenıma sahip oldukları,
kurulumuzun E.1997/338, K:1998/48 sayılı kararı ile de açıklığa kavuşturulmuş olduğundan emtia
alımlarını tüccardan yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Vergi İdaresince .......... Et ve Tarım Ürünleri Limited Şirketinin düzenlediği faturaların canlı hayvan
satışını ifade etmediği yönünde herhangi bir tespit yapılmamıştır.
.......... Et ve Tarım Ürünleri Limited Şirketinin canlı hayvan alımlarını yaptığı firmalarla ilgili tespitler
bu kurum tarafından yükümlü adına düzenlenen faturaların gerçeği yansıtmadığını kanıtlayamadığı
gibi davacının, söz konusu canlı hayvanları satın almadığı veya müstahsilen satın aldığı yolunda
herhangi bir somut veri de bulunmadığından tarhiyatın kaldırılması yolundaki ısrar kararında hukuka
aykırılık bulunmamıştır.
Bu nedenlerle temyiz isteminin reddine, 06.11.1998 gününde oyçokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY
Israr kararının, Danıştay On birinci Dairesinin 19.02.1997 günlü, E:1995/4862, K:1997/589 sayılı
kararında yer alan bozma esasları doğrultusunda bozulması gerektiği görüşünde olduğumuzdan kararı
katılmıyoruz.

DANIŞTAY VERGİ DAVA
DAİRELERİ GENEL KURULU
Esas No
Karar No

: 1997 / 385
: 1998 / 459

KİRALANARAK
GİDERLERİ

FAALİYETTE

KULLANILAN

TAŞITLARA

AİT

AKARYAKIT

ÖZETİ: İşletmenin aktifine kayıtlı olmakla birlikte kiralanarak faaliyette kullanılan taşıtlara ait
akaryakıt giderlerinin 193 sayılı Yasanın 40/5 ve 3065 sayılı Yasanın 30.maddesi uyarınca ticari
kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılması zorunlu giderler kapsamında ticari kazançtan
indirilebileceği ve bu alışlar için ödenen katma değer vergisinin indirilebileceği hk.
Temyiz Eden : .......... Vergi Dairesi Müdürlüğü
Karşı Taraf

: .......... ve Ortağı

İstemin Özeti : .......... Ticaret unvanıyla giyim eşyası ve mefruşat ticareti ve pazarlaması yapan adi
ortaklığın 1991 yılına ilişkin işlemlerin incelenmesi sonucunda bir kısım hasılatın beyan dışı
bırakıldığı görüşüyle saptanan matrah farkı üzerinden ve pazarlama faaliyetinde kullanılmak için
kiralanan araçlara ait yakıt giderlerine ilişkin katma değer vergisi indirimi kabul edilmeyerek Aralık
1991 dönemi için cezalı katma değer vergisi salınmıştır.
Tarhiyata karşı açılan davayı inceleyen İzmir 3.Vergi Mahkemesi, 21.04.1994 günlü ve E:1993/473,
K:1994/388 sayılı kararıyla: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30’uncu maddesi uyarınca matrahın
resen takdirinde isabetsizlik bulunmadığı, mahkemelerinin E:1993/481 esas sayılı dosyasında adi
ortaklığın 1991 takvim yılına ilişkin defter ve belgeleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmak
suretiyle aylar itibarıyla ödenmesi gereken katma değer vergisinin belirlendiği, bilirkişice düzenlenen
raporda, Aralık 1991 döneminde ödenmesi gereken katma değer vergisinin 5.532.930.-TL olarak
hesaplandığı, bilirkişi raporunun mahkemelerince de uygun bulunduğu, tarafların bilirkişi raporuna
itirazlarında isabet bulunmadığı gerekçesiyle tarhiyatın belirlenen fark üzerinden kusur cezalı olarak
değiştirilmesine karar vermiştir.
Vergi dairesi müdürlüğünün temyiz istemini inceleyen Danıştay Dokuzuncu Dairesi 28.02.1997 günlü
ve E:1995/2681, K:1997/646 sayılı kararıyla: adi ortaklık adına kayıtlı olmayan araçların yakıt
giderlerine ilişkin katma değer vergisi indiriminin kabulü yolundaki hükümde isabet bulunmadığı
gerekçesiyle kararı kısmen bozmuştur.
Bozma kararına uymayan İzmir 3.Vergi Mahkemesi, 08.05.1997 günlü ve E:1997/332, K:1997/320
sayılı kararıyla: araçların işletmenin aktifine kayıtlı olmamakla birlikte işletmede kullanıldığının
tartışmasız olduğu, bu araçlara ait akaryakıt giderlerinin ticari kazancın elde dilmesine ve idamesine
yönelik zorunlu gider olarak kabulünün, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinin 5’inci
bendi gereği olduğu, nitekim bu bendin 4008 sayılı Yasanın 24’üncü maddesiyle değişik hükmünde,
kiralama yoluyla edinilen taşıtların giderlerinin de indirilecek giderler arasında gösterildiği
gerekçesiyle kararında direnmiştir.
Direnme kararı vergi dairesi müdürlüğünce temyiz edilmiş ve kiralanan araçlara ait akaryakıt
giderlerine ilişkin katama değer vergisi indiriminin yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek kararın
bozulması istenmiştir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Ali ALPAN’ın Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar ısrar
kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddi gerektiği
düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı Yıldız ÖZTÜRK’ün Düşüncesi: uyuşmazlıkta, giyim ve mefruşat işi uğraşan
yükümlü adi ortaklık adına salınan kaçakçılık cezalı katma değer vergisine karşı açılan davayı kısmen
kabul eden vergi mahkemesi kararı, Danıştay Dokuzuncu Dairesince onanmış ise de karar düzeltilme
aşamasında, istem kabul edilerek, adi ortaklık adına kayıtlı araçların yakıt giderleri için ödenen katma
değer vergisinin indirim konusu yapılmasında isabet bulunmadığı gerekçesiyle, bu yönde bozulması
üzerine, bozma kararına uymayarak ilk kararında ısrar eden vergi mahkemesi kararının vergi dairesi
tarafından bozulması istenilmektedir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, indirilemeyecek katma değer vergisi başlıklı 30’uncu
maddesinin (d) bendinde gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirim kabul
edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri
üzerinde hesaplanan, katma değer vergisinden indirilemeyeceği hükme bağlanmıştır.
Maddede atıf yapılan Gelir Vergisi Kanununda ise, kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen
giderler 41’inci maddede 8 bent halinde sayılmış olup, bunlar arasında işletmede kullanılmak üzere
kiralanan taşıt araçları için yapılan masrafların gider olarak kabul edilemeyeceğine ilişkin bir
düzenleme yer almamaktadır.
Bur durumda, muhtelif giyim ve muhtelif çeyiz eşyası yapan ve pazarlama elemanları vasıtasıyla diğer
illerde de bu faaliyetini sürdüren adi ortaklığın, bu işte kullanılmak üzere kiraladığı taşıt araçları için
yaptığı akaryakıt ödemeleri nedeniyle yüklediği katma değer vergisi indirimlerinin, araçların
işletmenini aktifinde kayıtlı olmadığı gerekçesiyle kabul edilmeyerek yapılan tarhiyatta isabet
görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi ısrar kararının onanması gerekeceği
düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra
gereği görüşüldü:
İşletmenin aktifinde kayıtlı ve akaryakıt giderleri davacı ortaklık tarafından karşılanmak koşuluyla
üçüncü kişilerden kiralanan araçlar için yapılan akaryakıt harcamalarına ilişkin katma değer vergisi
indiriminin yasaya aykırı olmadığı gerekçesiyle tarhiyatın bu kısmını kaldıran vergi mahkemesi ısrar
hükmü vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar arasındaki çekişmeye: davacının pazarlama faaliyetinde kullanmak ve giderleri kendisi
tarafından karşılanmak üzere üçüncü kişilerden kiraladığı minibüslere ait akaryakıt giderleri için
ödenen katma değer vergisinin indirilip indirilemeyeceği yol açmıştır.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun “vergi indirimi” başlıklı 29’uncu maddesinde,
mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden bu
kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler
dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini
indirebilecekleri öngörülmüş, 30’uncu maddesinin (d) fıkrasında ise Gelir ve Kurumlar Vergisi
Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma
değer vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden
indirilemeyeceği belirtilmiştir. Bu düzenleme nedeniyle davanın, Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı
maddesine göre değerlendirilmesinden sonra çözümlenmesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesi, safi kazancın tespitinde hangi giderlerin
indirilebileceğini (8) bent halinde düzenlemiştir. Maddenin birinci bendi, ticari kazancın elde edilmesi
ve devamı için yapılan genel giderlerin indirilmesine olanak tanımışken, beşinci bendinin ihtilaflı
dönemde yürürlükte olan metninde, işletmeye dahil olup işte kullanılan taşıt giderlerinin ayrıca
indirilmesi kabul edilmiştir.

Akaryakıt harcamalarının gider yazılıp yazılamayacağı tartışmalı minibüslerin kiralanmış araçlar
olması nedeniyle davanın, 40’ıncı maddenin gider yazılıp yazılamayacağının, maddenin birinci
bendine göre tartışılarak belirlenmesi gerekmektedir.
Yasanın 40’ıncı maddesinin birinci bendi, ticari kazancın “elde edilmesi” ve “devamı” için yapılan
“genel giderler”in indirilmesini öngörmüştür. Genel giderlerin hangi giderler olduğu yasada ayrıca
düzenlenmemiştir. Dolayısıyla, “ticari kazancın elde edilmesi ve devamı” anlatımı ile amaçlanan
durumların belirlenmesi gerekmektedir.
Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinin diğer bentlerinde yazılı giderler, işletme faaliyet
özellikleri ve yapılan giderlerin niteliğine göre tadadi olarak belirtilmiştir. Maddenin birinci bendi ise
ticari kazancın elde dilmesi ve faaliyetin devamı için yapılması zorunlu giderlerin tümünü kapsayıcı
niteliktedir.
Sözü geçen bentte, bir ticari organizasyonun varlığı nedeniyle yapılması gerekli olan ve bu ticari
organizasyona bağlı olarak giderlerin indirilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle, yapılan giderle kazancın
elde edilmesi ve devamı arasında doğrudan ve açık bir nedensellik ilişkisinin varlığı ve giderin
yapılmasında zorunluluk bulunması halinde giderin bu nitelikleri taşıdığı kabul edilebilir.
Davacının, çeyiz ve giyim eşyası pazarlamak amacıyla kiraladığı minibüslere ait akaryakıt
harcamalarının, ticari faaliyetine bağlı olarak ve bu faaliyetin devamı için yapıldığı açıktır. Akaryakıt
harcamalarının davacı tarafından karşılanmadığı yolunda herhangi bir tespit de bulunmamaktadır.
Taşıtların, işletmenin aktifinde kayıtlı olmamaları dolayısıyla giderlerinin gayri safi kazançtan
indirilebilmesi Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinin olay tarihinde yürürlükte olan 5’inci bent
kuralı karşısında mümkün bulunmamaktaysa da pazarlama işinde kullandıkları tartışmasız olan
taşıtların akaryakıt giderleri 40’ıncı maddenin 1’inci bendine göre ticari kazancın edilmesi ve idamesi
için yapılması zorunlu gider olduğundan buna isabet eden katma değer vergisinin indirim konusu
yapılmasında isabetsizlik görülmemiştir.
Kararın, ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılması zorunlu giderler kapsamında olan
taşıtların akaryakıt giderleri için ödenen katma değer vergisinin indirilebileceği yolundaki ısrar
hükmünde hukuka aykırılık görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine, 25.12.1998 gününde oybirliği ile karar verildi.

DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No
Karar No

: 1196 / 4856
: 1999 / 650

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MSLEK KURULUŞLARI
ÖZETİ: Serbest muhasebeci olan davacıya oda disiplin kurulu tarafından verilen disiplin cezasının
tebliğ edilerek itiraz hakkı kullandırılmaksızın birlik disiplin kurulu onayına sunularak
kesinleştirilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hk.
Temyiz İsteminde Bulunan: .................... Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığı
İstemin Özeti : Serbest muhasebeci olan davacının 1 yıl geçici olarak mesleki faaliyetten men cezası
ile cezalandırılmasına ilişkin .................... Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Disiplin
Kurulunun 8.4.1994 gün ve 48/3 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; 22.6.1990 gün ve
20556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Disiplin Yönetmeliği’nin 28.maddesinde,
oda disiplin kurulu kararlarına karşı ilgililerin 30 gün içinde birlik disiplin kuruluna itiraz
edebilecekleri, 20.maddesinde de, birlik disiplin kurulunun itirazların reddine ilişkin kararlarının
Maliye Bakanlığı’nın onayı ile kesinleşeceği kurallarının bulunduğu, dosyanın incelenmesinden, oda
disiplin kurulu karanının, davacıya usulüne uygun biçimde tebliğ edilerek itiraz hakkı tanınmadığı,
bunun yerine, tek taraflı olarak birlik disiplin kurulunun onayına sunularak kesinleştirildiğinin
anlaşıldığı, bu durumda ilgiliye itiraz hakkı tanınmaksızın kesinleştirilen işlemde hukuka aykırılık
bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden İzmir 1.İdare Mahkemesi’nin 16.5.1996 gün
ve 397 sayılı kararının; disiplin cezasının kesinleşme öncesi davacıya tebliğ edildiği öne sürülerek
2577 sayılı Yasanın 49.maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Yunus Aykın’ın Düşüncesi: İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Alaattin Öğüş’ün Düşüncesi: Uyuşmazlık, Serbest muhasebeci olan davacının bir
yıl geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin .....................
SMMMO Disiplin Kurulu kararından doğmuştur.
İdare Mahkemesi, davaya konu disiplin işleminin; oda disiplin kurulu kararının davacıya usulüne
uygun olarak tebliğ edilmediği ve bu suretle birlik disiplin kurulu nezdinde itiraz olanağı tanınmadığı
gerekçesiyle iptal etmiştir.
3568 sayılı Yasaya ilişkin Disiplin Yönetmeliğinin 28.maddesinde ilgililerin disiplin kurulu kararına
karşı otuz gün içinde birlik disiplin kuruluna itiraz edebilecekleri belirtilmiş, maddenin sonraki
fıkralarında da Birlik Disiplin Kurulu’nun itiraz istemini incelemesine ilişkin usuller açıklanmış,
anılan Yönetmeliğin 29.maddesinde ise birlik disiplin kurulu’nun verdiği kararların kesin olduğu,
ancak itirazın reddine ilişkin kararların Maliye Bakanlığı’nın onayı ile kesinleşeceği kuralı yer
almıştır.
Yönetmeliğinin yukarıda metni açıklanan kurallarına göre, oda disiplin kurulu kararının kesinleşmesi,
başka bir deyişle idari davaya konu edilebilmesi için mutlaka birlik disiplin kuruluna itiraz edilmesi
zorunluluğu bulunmamaktadır. İtiraz, başvurulup başvurulmaması, ilgilinin isteğine bağlı bir hak
niteliğindedir. Bu itibarla, oda disiplin kurulu kararına itiraz edilmeyip doğrudan idari dava açıldığı
takdirde işin esasının incelenerek çözüme ulaştırılması gerektiği tabiidir.
Olayda, oda disiplin kurulu kararının davacıya tebliğ edilmediği ve bu suretle birlik disiplin kuruluna
itiraz etme hakkı tanınmadığı gerekçesiyle iptal kararı verilmişse de; oda yazısı ile disiplin cezasının
davacıya bildirilmesi üzerine işbu davanın açılmış bulunması karşısında mahkemece işin esasının

incelenerek çözüme kavuşturulması gerekirken yanlış yorumla kurulan hükümde hukuki isabet
görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle tamyize konu kararın bozulması gerektiği düşünülmüştür.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası’nın 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin
bulunmasına bağlıdır.
İdare mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını
gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına 23.2.1999
gününde oybirliği ile karar verildi.

DANIŞTAY DOKUZUNCU
DAİRE
Esas No
Karar No

: 1998 / 512
: 1999 / 1295

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTULMASININ YIL İÇİNDE YÜKLENİLEN
KATMA DEĞER VERGİLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASINA EN TEŞKİL
ETMEYECEĞİ
ÖZETİ: Gerek faturalarda gerekse yüklenilen katma değer vergisinin aykırı bir durum saptanmadıkça
bilanço esasına göre defter tutulmasının yıl içinde yüklenilen katma değer vergilerinin indirim konusu
yapılmasına engel teşkil etmeyeceği hk.
Temyiz İsteminde Bulunan: Vergi Dairesi Müdürlüğü
İstemin Özeti: Lokanta işletmeciliği yapan yükümlünün 1993 yılı hesaplarının incelenmesi sonucu
düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak resen tarh olunan kaçakçılık cezalı katma değer
vergisinin terkini istemiyle açılan davayı; olayda davanın bir önceki dönem hesaplarına göre ihtilaflı
dönemde bilanço esasına göre defter tuttuğu, işletme defterine yapılan kayıtların hiç kaydedilmemiş
sayılacağı, dolayısıyla, katma değer vergisi indirimlerinin kabul edilemeyeceği görüşüyle tarhiyat
yapılmış ise de; incelemede işletme defteri kayıtlarının karışık ve usulsüz olduğuna yönelik herhangi
bir tespitte bulunulmadığının anlaşıldığı, bu durumda gerek faturalarda, gerekse katma değer
vergisinin hesabında yasaya aykırı bir durum saptanmadıkça, bilanço esasına göre defter tutulmasının
yıl içinde yüklenilen katma değer vergilerinin indirim konusu yapılmasına engel teşkil etmeyeceği
gerekçesiyle kabul ederek tarhiyatı terkin eden Zonguldak Vergi Mahkemesinin 2.12.1997 tarih ve
1997/528 sayılı kararının; bilanço esasına göre defter tutması gereken ödevlinin işletme defteri tutması
sebebiyle kanuni defter tuttuğundan söz edilemeyeceğinden katma değer vergisi indirimlerinin
reddinin yerinde olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: Cevap verilmemiştir.
Savcı Yuva Ertan’ın Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Yasasının 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp
vergi mahkemesince verilen kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir.
Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanması gerektiği
düşünülmektedir.
Tetkik Hakimi Münevver Demir’in Düşüncesi: İleri sürülen iddialar usule ve hukuka uygun vergi
mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi
gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu dairesince işin gereği görüşüldü:
Temyiz edilen Zonguldak vergi mahkemesinin 2.12.1997 tarih ve 1997/528 sayılı kararında, 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan mahkeme kararının
onanmasına 24.3.1999 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

DANIŞTAY DOKUZUNCU
DAİRE
Esas No
Karar No

: 1998 / 2241
: 1999 / 734

İTFA EDİLMEMİŞ OLAN GİDERLERİN, BOŞALTMÖA YILINDA BİR DEFADA GİDER
YAZILACAĞI HK.
ÖZETİ: “Vergi Usul Kanunu’nun 327.maddesinde, kira süresi dolmadan kiralanan şeyin boşaltılması
halinde henüz itfa edilmemiş olan giderlerin, boşaltma yılında bir defada gider yazılacağı
açıklandığından, yükümlü şirketin kira süresi dolmadan boşalttığı yeri, depo haline getirmek amacıyla
yaptığı giderlere ait faturalarda yer alan katma değer vergisini 1996 yılında bir defada indirmesinde
isabetsizlik bulunmadığı hk.
Temyiz İsteminde Bulunan: ...................Kimyevi Av Malzemeleri Ticaret İhracat ve İthalat Ltd. Şti.
Karşı Taraf: .................. Vergi Dairesi Müdürlüğü
İstemin Özeti: Yükümlü şirket adına 1997/Temmuz dönemi için tarh edilen kusur cezalı katma değer
vergisinin kaldırılması istemiyle açılan davayı: iktisadi kıymetlerin dışardan satın alınması ile bizzat
işletmede imal veya inşa edilmesi arasında katma değer vergisi yükümlülüğü açısından bir farklılığın
bulunmadığı, işletmede imal veya inşa edilen ve özel maliyet bedelinin konusunu oluşturan iktisadi
kıymetlerin, amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerden olduğu, aktife alınması veya kullanılmaya
başlanmasının teslim sayıldığı, bu andan itibaren katma değer vergisi hesaplanarak beyan edilmesi ve
beyan edilecek bu katma değer vergisinin üç yılda, eşit olarak indirilmesinin icap ettiği, yükümlü
şirket yetkilisinin beyanları doğrultusunda ve hiçbir ihtirazi kayda yer verilmeden düzenlenen
24.10.1997 tarihli tutanakla kiranın başlangıç tarihinin 10.09.1993 ve kira süresinin üçer yıllık
dönemler itibariyle toplam on beş yıl olduğu hususlarının tespit edildiği, dava dilekçesi ekinde
10.11.1995 tarihli kira sözleşmesinin ise, tespit ve inceleme sırasında ibraz edilmediği ve bu
sözleşmeden de hiç bahsedilmediği, sonradan sunulan sözleşmeye ve yükümlü şirketin kendi
bayanlarının aksine ileri sürdüğü iddialara itibar edilmeyeceği, yükümlü şirket tarafından on beş
yıllığına kiralanan mağara için yapılan harcamaların aktife alındığı 1996 yılında teslim sayılması ve bu
harcamalar üzerinde katma değer vergisi icap ettiği gerekçesiyle reddederek cezalı tarhiyatı onayan
Kayseri Vergi Mahkemesinin 31.03.1998 tarih ve 1998/207 sayılı kararının: deponun bulunduğu yerin
belediye imar sahasına girmesi nedeniyle 1996 yılı sonunda boşalttığı, bu nedenle yapılan işlemin
yerinde olduğu ileri sürülerek bozulması isteminden ibarettir.
Savunmanın Özeti: Yasal dayanağı bulunmayan temyiz isteminin reddi gerekeceği savunulmuştur.
Savcı Işın Esen’in Düşüncesi: Yükümlü kurumun, ticaretini yaptığı kimyasal patlayıcı maddeleri
depolamak üzere .................. Köyü, ................... mevkiinde bulunan köy ve tüzel kişiliğine ait olan
mağarayı kiralayarak, depo haline getirmek üzere çeşitli harcamaları “özel maliyetler” hesabında
izlediği, inşaat tamamlandığında bu harcamaların 5.775.609.-TL.lik kısmını özel maliyet
harcamalarından çıkararak genel giderler hesabına aktardığı, faturalarda yer alan katma değer
vergisinin tamamını da ilgili vergilendirme döneminde indirim konusu yaptığı, inceleme elemanınca
tespit edilmiş, hesaplanan K.D.V.’nin 1/3 lük kısmının aynı dönemde, diğer 1/3’ünün Aralık 1997, son
1/3’ünün ise Aralık 1998 de indirim konusu yapılması gerektiği halde ilgili dönemde tamamı indirim
konusu yapılan K.D.V. nedeniyle ikmalen tarhiyat yapılmasının önerilmesi üzerine uyuşmazlık
konusu cezalı vergi tarh edilmiş olup, tarhiyatın kaldırılması istemi ile açılan davanın reddine ilişkin
vergi mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 3.maddesinin d bendinde, amortismana tabi iktisadi
kıymetlerin işletmede kullanılmak üzere imal veya inşa edilmesi halinde Vergi usul Kanunu
hükümlerine göre bu kıymetlerin aktife alınması veya kullanılmaya başlanması teslim sayılmış,
değişik 31.maddesinin 1.fıkrasında ise, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin katma değer vergisinin
bunların aktifine girdiği veya kullanılmaya başlandığı vergilendirme döneminden itibaren üç yıl içinde

ve üç eşit miktarda indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır. Özel maliyet bedelinin konusunu
oluşturan iktisadi kıymetlerin de amortismana tabi iktisadi kıymetlerde olduğu gibi aktife alındığı
andan itibaren K.D.V. hesaplanarak beyan edilmesi ve katma değer vergisinin üç yılda eşit olarak
indirilmesi sistem gereğidir.
Yükümlü temyiz dilekçesinde, inceleme sırasında esas alınan 10.09.1993 tarihli kira sözleşmesinin
10.11.1995 tarihinde sona erdiğini, 12 aylık tanzim edilen yeni kira sözleşmesinin süresinin
10.11.1996 tarihinde bittiğini, bu nedenle 1996 yılında yapılan harcamaların ve buna ilişkin
K.D.V.’nin bir defada indirildiğini iddia etmekte ve yeni kira kontratı ile köy karar defteri fotokopisini
ibraz etmekte ise de; inceleme elemanı tutanağına geçen ve dosya içinde bulunan kira sözleşmesinin
incelenmesinden, mağaranın 1993 yılında başlamak üzere 3 yıllık dönemler itibariyle 15 yıllığına
kiralandığı anlaşılmakta ve bu husus şirket yetkilisi tarafından inceleme elemanına verilen ifadede
hiçbir itirazı kayıt konulmaksızın kabul edilmektedir. Temyiz dilekçesi ekinde yer alan 10.11.1995
tarihli kira sözleşmesi ise, önceki kabulün aksine sonradan ibraz edilmekte olup, incelemeye ibraz
edilmediği gibi davacı tarafından da sonradan ileri sürüldüğünden, söz konusu iddialara itibar etme
olanağı bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile temyiz konusu kararın onanması gerekeceği
düşünülmüştür.
Tetkik Hakimi Güneş Kurtoğlu Karacık’ın Düşüncesi: Depo yapılmak üzere köy tüzel kişiliğinden
10.09.1993 tarihinde 15 yıllığına kiralanan mağara için 1996 yılında yapılan masrafların bir defada
gider yazılmasının yasalara aykırı olduğu görüşüyle düzenlenen rapora dayanılarak yükümlü şirket
adına yapılan cezalı tarhiyata onayan vergi mahkemesi kararı yükümlü şirketçe temyiz edilmektedir.
Vergi usul Kanunu’nun 327.maddesinde, gayri menkullerin iktisadi kıymetini artıran özel maliyet
bedellerinin kira süresine göre dolmadan kiralanan şeyin boşaltılması halinde henüz itfa edilmiş olan
giderlerin boşaltma yılında bir defada gider yazılacağı açıklanmış olup, temyiz dilekçesinde bu
durumu kanıtlamak üzere bazı belgeler eklenmiş bulunduğundan ve davalı idarece de aksi
savunulmadığından temyiz isteminin kabulü ile vergi mahkemesi kararının bozulması gerekeceği
düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 3/d maddesinde amortismana tabi iktisadi kıymetlerin
işletmede kullanılmak üzere imal ve inşa edilmesi halinde Vergi Usul Kanun hükümlerine göre bu
kıymetlerin aktife alınmasının veya kullanılmaya başlanmasının teslim sayılacağı belirtilmiş, yine aynı
Kanunun 31.maddesinde ise, bu iktisadi kıymetlere ilişkin katma değer vergisinin bunların aktife
girdiği veya kullanılmaya başlandığı vergilendirme döneminden itibaren üç yıl içinde ve üç eşit
miktarda indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 327.maddesinde de; gayri menkullerin ve gemilerin iktisadi
kıymetlerini artıran ve 272.maddede yazılı özel maliyet bedellerinin, kira süresine göre eşit yüzdelerle
itfa edileceği, kira süresi dolmadan, kiralanan şeyin boşaltılması halinde henüz itfa edilmiş olan
giderlerin boşaltılma yılında bir defada gider yazılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Olayda; kimya ve av malzemeleri ticareti ile uğraşan yükümlü şirketin, ticaretini yaptığı kimyasal
patlayıcı maddeleri depolamak üzere ................. Köyü, .............. mevkiinde bulunan ve köy tüzel
kişiliğine ait olan mağarayı 10.09.1993 tarihinde kiranın yeniden tespiti açısından üçer yıllık dönemler
itibariyle on beş yıllığına kiraladığı, bu mağarayı depo haline getirmek için 1996 yılı içinde yaptığı
harcamaları, bu yer kira olduğundan “Özel Maliyetler Hesabında” izlediği, inşaat tamamlandığında bu
harcamaların 5.775.782.609 liralık kısmını özel maliyet harcamalarından çıkararak genel giderler
hesabına aktardığı, bu giderlere ait faturalarda yer alan katma değer vergisinin tamamını ilgili
vergilendirme döneminde indirim konusu yaptığı hususların vergi inceleme elemanınca tespiti üzerine,

kiralanan mağara için yapılan masrafların bir defada gider yazılamayacağından bahisle cezalı
tarhiyatın yapıldığı anlaşılmıştır.
Yükümlü şirket temsilcisinin temyiz dilekçesinde eklediği Köy İhtiyar Heyetinin 20.09.1993 tarihli
“Köy tüzel kişiliğine ait arazi kiralanması” başlıklı kararında; ................... Köyü tüzel kişiliğine ait
.................... mevkiinde bulunan arazinin 2500 m2’lik kısmının yükümlü şirkete kiralandığı, kira
başlangıcının 10.09.1993, sonunun ise 10.09.1996m tarihi olduğu, ileriki yıllarda kiracı sözleşmeyi
yenilemek isterse günün şartlarına göre kira tespiti yapılarak kira sözleşmesinin yenilenip
yenilenmemesine Köy İhtiyar Heyetince karar verileceğinin belirtildiği, ................. Belediye
Başkanı’nın 22.05.1998 tarih ve 412 sayılı yazısında ise; yükümlü şirketin patlayıcı madde depolamak
için yaptığı tesisteki çalışmaların, çevrenin şikayeti üzerine Ocak/1997’de durdurulduğu, bu yerin
1/25000 ölçekli şehir nazım imar planında bağ ve sayfiye alanı olarak planlandığının açıklandığı,
............. Köyü muhtarına ait yazıda da; yükümlü şirketin patlayıcı madde deposuna ait kira
kontratının, belediyenin izin vermemesi üzerine 31.12.1997 tarihi itibariyle fesh edildiği ve kiracının
bu depoyu aynı tarihte boşalttığı belirtilmiş olup, inceleme sırasında esas alınan 10.09.1993 tarihli kira
sözleşmesinin 10.09.1995 tarihinde sona erdiği, 10.11.1995 tarihinde on iki aylık olarak tanzim edilen
yeni kira sözleşmesinin süresinin ise 10.11.1996 tarihinde bittiği tespit edilmiştir.
Yükümlü şirketin patlayıcı madde depolamak için yaptığı tesisteki çalışmaların, çevrenin şikayeti
üzerine Ocak/1997’de durdurulması, bu yerin imar planında bağ ve sayfiye alanı olarak planlanması,
kira sözleşmesinin 10.09.1996 tarihinde sona ermesi, belediye izin vermediği için sözleşmenin fesh
edilmesi ve davalı idarece deponun yükümlü şirket tarafından 1996 yılı sonunda boşaltılmadığı
hususunda bir iddianın da ileri sürülmesi nedeniyle bu yerin depo haline getirilmesi amacıyla yapılan
giderlere ait faturalarda yer alan katma değer vergisinin 1996 yılında bir defada indirilmesinde
isabetsizlik bulunmadığından cezalı tarhiyatı onayan mahkeme kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, Kayseri Vergi Mahkemesinin 31.3.1998 tarih ve
1998/207 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine 23.2.1999
tarihinde oybirliği ile karar verildi.

DANIŞTAY DOKUZUNCU
DAİRE
Esas No
Karar No

: 1998 / 741
: 1999 / 1066

TASDİKSİZ İŞETME DEFTERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILAN KATMA DEĞER
VERGİSİNİN KABUL EDİLMESİ
ÖZETİ: “1994 yılına ait işletme defterinin tasdiksiz olduğu tespit edilen yükümlü şirketin ilgili yılda
indirim konusu yaptığı katma değer vergilerinin kabul edilmesinde isabetsizlik bulunmadığı hk.
Temyiz İsteminde Bulunan : .............. Vergi Dairesi Müdürlüğü
Karşı Taraf : ....................
İstemin Özeti : Beyaz eşya ve ............... ürünleri ticareti yapan yükümlünün 1994 yılına ait defter ve
belgelerinin incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak aynı yılın
Ağustos – Eylül – Ekim – Kasım – Aralık dönemleri için salınan katma değer vergisi ile kesilen
kaçakçılık cezasının terkini istemiyle açılan davayı: kaybolduğu iddia edilen fatura cildinden bir
önceki ve bir sonraki ciltlerin 1994 yılında kullanılması nedeniyle bu cildin kullanıldığı sonucuna
varılmasında isabetsizlik olmadığı, inceleme elemanınca dönem başı ve dönem sonu mal mevcutları
ile alış ve satış faturaları dikkate alınarak yapılan kaydi envanter sonucunda fark bulunduğundan ve bu
farkın kaybolduğu beyan edilerek ibraz edilmeyen bir cilt faturanın kullanılmasından kaynaklandığı
ileri sürüldüğünden, bulunan fark matraha hukuka aykırılık görülmediği, 3065 sayılı Kanunun
34.maddesine göre katma değer vergisinin, alış faturaları ve benzeri vesikalar üzerinde ayrıca
gösterilmek ve kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği, inceleme elemanınca 1994 yılı
alış faturalarının kanuni defterlere kaydedilmediği yönünde herhangi bir araştırma ve tespit
yapılmadan tasdik ettirilmeyen işletme defterinin kanuni defter kabul edilmesi suretiyle indirim
konusu yapılan katma değer vergisinin reddedilmeyeceği, ancak işletme defterinin tasdik
muamelelerinin yaptırılmaması fiiline Vergi Usul Kanunu’nun 352/I-8.maddelerine göre 1.derece
usulsüzlük cezasının kesilebileceği, bu durumda, bir cilt satış faturasının inceleme elemanına ibraz
edilmemesi nedeniyle kaydi envanter sonucu bulunan 4.575.000 liranın 1994/Ağustos dönemine
ilavesi ve 1994 yılı indirimlerinin kabul edilmesi suretiyle bu yıla ait katma değer vergisi
beyannamelerinin yeniden düzenlenmesi sonucunda, ilgili yıldan 1995 yılına 110.406.951.-TL
devreden katma değer vergisi bulunduğu ve 1994 yılında ödenecek katma değer vergisi çıkmadığından
yükümlü adına yapılan cezalı tarhiyatta isabet görülmediği gerekçesiyle kabul eden Konya vergi
Mahkemesi’nin 8.10.1997 tarih ve 1997/599 sayılı kararının: herhangi bir belge ibraz edilmediği halde
katma değer vergisi indirimlerinin kabulünü hatalı olduğu, defter ve belgeler üzerinde bilirkişi
incelemesi yaptırılmasının icap ettiği ileri sürülerek bozulması isteminden ibarettir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Savcı Cavit Zeybek’in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Yasası’nın 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp
vergi mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın
bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir.
Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanması gerektiği
düşünülmektedir.
Tetkik Hakimi Güneş Kurtoğlu Karacık’ın Düşüncesi : Uyuşmazlıkta yükümlünün 1994 yılına ait
işletme defterinin tasdiksiz olduğu tespit edildiğinden, ilgili yılda indirim konusu katma değer
vergilerinin kabul edilmesi yasal olarak mümkün bulunmadığından, aksi yönde verilen mahkeme
kararında isabet görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin kabulü gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu dairesince işin gereği düşünüldü:
İstem, yükümlünün 1994 yılına ait işletme defterinin tasdiksiz olduğunun tespit edilmesi üzerine bu
yılda indirim konusu yapılan katma değer vergilerinin kabul edilmemesi, ayrıca bir kısım hasılatın
beyan dışı bırakıldığının saptanması sonucunda düzenlenen inceleme raporuna dayanılarak tarh edilen
katma değer vergisi ile kesilen kaçakçılık cezasını kaldıran vergi mahkemesi kararının bozulmasına
ilişkin bulunmaktadır.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29.maddesinin 1/a bendinde, mükelleflerin, yaptıkları
vergiye tabi işlemleri üzerinde hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm
olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla düzenlenen
fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen kayma değer vergisini indirebilecekleri, aynı Kanunun
34.maddesinin 1.bendinde de, yurt içinde saplanan mal veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma
değer vergisinin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmek
ve bu vesikalar kanuni kaydedilmek şartıyla indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.
Bu hükümler karşısında katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için, indirim konusu
yapılacak verginin fatura veya benzeri belgeler ile gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmesi ve
söz konusu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmiş olması gerekmektedir.
Bu maddede sözü edilen kanuni defterlerin neler olduğu, bu defterlerin tasdik ettirilmesinin mecburi
olduğu, tasdik zamanı, tasdik makamı ve tasdik şekli 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ayrıntılı
olarak açıklanmış olup, aynı Kanunun 30/3.maddesinde de bu Kanuna göre tutulması mecburi olan
defterlerin hepsi veya bir kısmının tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş veya vergi incelemesi yapmaya
yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmemiş olması halinde maddi delillerin var olmadığının
kabul edileceği belirtilmiştir.
Bu hükümler birlikte incelendiğinde, kanuni defterlerin tasdiksiz olması, katma değer vergisi
açısından indirimleri kabul edilmemesi sonucunu doğurmaktadır.
Uyuşmazlıkta da, 1994 yılına ait işletme defterinin tasdiksiz olduğunun inceleme raporuyla tespit
edildiği anlaşıldığından ve tasdiksiz deftere yapılan kayıt, yasal deftere kayıt anlamına
gelmeyeceğinden, yükümlünün ilgili yılda indirim konusu yaptığı katma değer vergilerinin kabul
edilmesi söz konusu olamayacaktır. Öte yandan matrah farkı yükümlünün defter ve belgelerinden
tespit edildiğinden meydana gelen vergi ziyaından dolayı olaya kusur cezasına ilişkin hükümlerin
uygulanması gerekmektedir.
Bu itibarla yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alınmaksızın, salınan kaçakçılık cezalı katma değer
vergisinin kararda yazılı gerekçelerle mahkemece terkin edilmesinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Konya Vergi Mahkemesi’nin 8.10.1997 tarih ve
1997/599 sayılı kararının bozulmasına 10.3.1999 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

DANIŞTAY DOKUZUNCU
DAİRE
Esas No
Karar No

: 1997 / 1706
: 1998 / 992

KATMA DEĞER VERGİSİ
ÖZETİ: Taksitli satışlarla ilgili taksitlerin tahsil edildiği tarihte ortaya çıkan bu farkları matraha dahil
unsurlar içinde bulunduğundan, bu miktarlar üzerinde salınan katma değer vergisinde isabetsizlik
bulunmadığı hk.
Temyiz İsteminde Bulunan Taraflar : 1- ........ Vergi Dairesi Müdürlüğü
2- ......... Uluslararası Tekstil ve Gıda Mad. San. Ve Tic. A.Ş.
İstemin Özeti: Tekstil ürünleri ticareti yapan yükümlü şirketin 1994 yılına ait işlemlerinin
incelenmesi sonucunda dövizle yapılan taksitli satışlara ilgili taksitlerin tahsil edildiği tarihte ortaya
çıkan kur farkları için katma değer vergisi hesaplanıp beyan edilmediğinin tespiti üzerine düzenlenen
inceleme raporuna istinaden Mayıs – Haziran/1994 dönemleri için tarh edilen kusur ve kaçakçılık
cezalı katma değer vergilerinin terkini istemiyle açılan davayı; olayda ilgili yıl içinde ................
Pazarlama ve Dış Tic. A.Ş.’ne Amerikan doları karşılığı vadeli olarak 12551, 15525, 12553 ve 12556
nolu 4 adet fatura ile satışların olduğu, aynı yıl içinde tahsil edilen ve 12551 ve 12552 numaralı
faturalara ilişkin olarak tahsil edilen 11.011.688.800 lira için kur farkı faturası düzenlenerek
hesaplanacak katma değer vergisinin beyan edilmediğinden bahisle cezalı tarhiyat yapıldığının
anlaşıldığı, döviz karşılığı vadeli satışlardan elde edilen 11.011.688.800 liranın 4.708.257.484 liralık
kısmının kur farkı olduğu, bunu da 3065 sayılı Kanunun 20 ve 24 maddelerine göre matraha dahil
unsurlar içinde bulunduğu, bu miktar üzerinde katma değer vergisi tarhiyatı yapılmasının yerinde
olduğu, ancak matrah farkının yükümlünün defter ve belgeleri üzerinde tespit edilmesi nedeniyle olaya
kusur cezası uygulanması icap edeceği gerekçesiyle kısmen kabul ederek vergi aslını onayıp,
kaçakçılık cezasını kusur cezasına çeviren Gaziantep Vergi Mahkemesinin 19.11.1996 tarih ve
1996/1130 sayılı kararının: vergi dairesi müdürlüğü tarafından, kesilen kaçakçılık cezasının 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun 344/8.maddesine uygun olduğu, yükümlü şirket tarafından ise; uyuşmazlık
konusu emtianın yurt dışında dolar mukabili ithal edilerek yurt içinde dolar karşılığı satıldığı, emtianın
aktifte kaldığı süre içerisinde oluşan kur farkının emtianın maliyetine eklenmesi gerektiği yapılan
tarhiyatın yasa yükümlerine aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenmektedir.
Savunmanın Özeti: Taraflara cevap verilmemiştir.
Savcı Yıldız Öztürk’ün Düşüncesi : Uyuşmazlık, yükümlü şirket tarafından ..................... Pazarlama
ve Dış Ticaret A.Ş.’ne Amerikan doları karşılığı yapılan satış nedeniyle doğan kur farkı bedeli için
fatura düzenlemediği ve Katma Değer Vergisi hesaplamayarak bu tutara isabet eden vergiyi beyan dışı
bırakıp salınan kaçakçılık ve kusur cezalı Katma Değer Vergisine karşı açılan davayı kısmen kabul
ederek tarhiyatı kusur cezalı olarak onayan vergi mahkemesi kararının taraflarca, bozulması
isteminden doğmuştur.
3065 sayılı Kanunun 10.maddesinin (a) fıkrasında: “Mal teslimi ve hizmet ifası hallerde, malın teslimi
veya hizmetin yapılması” ile vergiyi doğuran olayın meydana geldiği belirtilmiş, 26.maddesinde de,
“Bedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari
kur üzerinden Türk parasına çevrilir.
Cari kuru belli olmayan dövizlerin Türk parasına çevrilmesine ilişkin esasları Maliye ve Gümrük
Bakanlığı belirler.” denilmiştir.
Yukarıda açıklanan bu yasal düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere verginin matrahını teşkil eden
satış bedelinin döviz olarak ödenmesi halinde, ödenen dövizin, vergiyi doğuran olayın meydana
geldiği tarihteki cari kur üzerinden muhasebeleştirerek gelir kaydedilmesi zorunlu olup, zaman içinde

oluşan kur farkında, satış karşılığını oluşturan bedel içinde kabul edilerek matraha dahil edilmesi
mümkün bulunmaktadır.
Bu durumda, kur farkının da matraha dahil olduğu yolundaki mahkeme kararında isabet
görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, yükümlü temyiz isteminin kabulü ile vergi mahkemesi kararının bozulmasına,
vergi dairesi temyiz isteminin ise reddine karar verilemesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Tetkik Hakimi Yakup Kaya’nın Düşüncesi: İleri sürülen iddialar usule ve hukuka uygun vergi
mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi
gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:
Temyiz edilen Gaziantep Vergi Mahkemesinin 19.11.1996 tarih ve 1996/1130 sayılı kararında, 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından taraflar temyiz istemlerinin reddine, anılan mahkeme
kararının onanmasına 9.3.1999 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

DANIŞTAY VERGİ DAVA
DAİRELERİ GENEL KURULU
Esas No
Karar No

: 1997 / 213
: 1998 / 345

EKONOMİK DENGE VERGİSİ
ÖZETİ: 1-Ticari faaliyetin 31.12.1993 tarihinde terk eden davacının 1993 yılı gelir vergisi matrahı
üzerinden ekonomik denge vergisini beyan edip ödemesi gerektiği,
2-1993 yılında faaliyetini terk etmesi nedeniyle vergiye tabi olmayacağını düşündüğünden vergi
kaçırma kastı bulunmadığı, uygulanması gereken cezanın kaçakçılık değil kusur cezası olduğu hk.
Temyiz Eden : .................. Vergi Dairesi Müdürlüğü
Karşı Taraf

: .................

İstemin Özeti : Oto yedek parça ticareti yapan ancak, faaliyetine 31.12.1993 tarihinde son veren
davacı adına, ekonomik denge vergisi beyannamesi vermesi nedeniyle 1993 yılına ilişkin gelir vergisi
beyanı esas alınmak suretiyle resen kaçakçılık cezalı ekonomik denge vergisi salınmıştır.
Tarhiyata karşı açılan davayı inceleyen Ankara 3.Vergi Mahkemesi, 31.12.1993 tarihinde faaliyetine
son veren davacının, 3986 sayılı Yasanın yayımlandığı 07.05.1994 tarihinde mükellef olmadığı
gerekçesiyle cezalı tarhiyatı kaldırmıştır.
Vergi dairesi müdürlüğünün temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay Üçüncü Dairesi, 03.10.1996
günü, E:1996/4444, K:1996/3504 sayılı kararıyla: 3986 sayılı Yasa ile getirilen ve bir defaya mahsus
olmak üzere alınması öngörülen ekonomik denge vergisinin, 1994 yılında verilen 1993 yılına ilişkin
gelir vergisi, kurumlar vergisi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94-a/8, 15’inci maddelerine
göre doğan gelir vergisi, kurumlar vergisi ve gelir (stopaj) vergisi matrahlarının %10’u ve %5’inden
ibaret olduğunun öngörüldüğü, gerçek ve tüzel kişilerin elde ettikleri ve verginin tahakkukuna esas
tutulan kazanç üzerinden alınmış olmasında Anayasa’nın 73’üncü maddesinde aykırılık bulunmadığı,
3986 sayılı Yasanın 10’uncu maddesine dayanılarak 1 nolu Ekonomik Denge Vergisi Genel
Tebliğinde, 1994 yılında yıllık beyanname veren mükelleflerden faaliyetlerini terk etmiş olanların da
ekonomik denge vergisi ödeyecekleri belirtildiğinden yükümlünün 1993 yılı gelir vergisi beyanı esas
alınarak resen salınan ekonomik denge vergisinde Yasaya aykırılık bulunmadığı, matrahın bulunuş
biçimi ve davacının işini terk etmesi de göz önünde bulundurulduğunda mükellefin kasten vergi
ziyaına sebebiyet verdiğinden söz edilemeyeceğinden kaçakçılık cezasının kusura çevrilmesi gerektiği
mahkeme kararını bozmuştur.
Bozma kararına uymayan Ankara 3.Vergi Mahkemesi, aynı hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca ilk
kararında direnmiştir.
Direnme kararı vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz edilmiş, 07.05.1994 tarihinde yürürlüğe
giren 3968 sayılı ekonomik denge vergisinin 1993 yılı gelir vergisi beyanı esas alınarak %10 oranında
uygulanmasının öngörüldüğü, yükümlü ise işini 31.12.1993 tarihinde terk ettiğinden ve 1993 yılı gelir
vergisi beyannamesini 1994 Mart ayı içinde vermesi gerektiğinden takdir komisyonu kararına dayalı
tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Süreyya ÇAKIN’ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar
vergi mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddi
gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Cavit ZEYBEK’in Düşüncesi : Danıştay Üçüncü Dairesinin 03.10.1996 günlü ve
E:1996/4444, K:1996/3504 sayılı bozma kararında yer alan savcılık düşüncesinde yazılı nedenlerle,

temyiz isteminin reddi ile ilk kararında ısrar eden vergi mahkemesi kararının onanması gerekeceği
düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra
gereği görüşüldü:
Faaliyetine 31.12.1993 tarihinde son veren davacı adına ekonomik denge vergisi beyannamesini
vermemesi nedeniyle resen salınan kaçakçılık cezalı ekonomik denge vergisinin kaldırılması
yolundaki vergi mahkemesi ısrar kararı temyiz edilmiştir.
07.05.1994 gün ve 21927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3986 sayılı Yasanın
ikinci maddesi ile bir defaya mahsus olmak üzere alınması öngörülen ekonomik denge vergisinin 1994
yılında verilen 1993 yılına ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi ve 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu’nun 94’üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerine göre 1994 yılında
verilmesi gereken beyannamelerde yer alan gelir vergisi, kurumlar vergisi ve gelir (stopaj) vergisi
matrahlarının %10’u ve %5’inden ibaret olduğu kurala bağlanmıştır.
Bu düzenleme karşısında; 1994 yılında yıllık gelir vergisi beyannamesi, kurumlar vergisi beyannamesi
ile muhtasar beyanname vermesi gereken tüm yükümlülerin bu beyannamelerde gösterilen matrahlar
üzerinden 1986 sayılı Yasanın 2’inci maddesi uyarınca ekonomik denge vergisi ödemeleri gerektiği
sonucuna varılmaktadır.
Ticari faaliyetini 31.12.1993 tarihinde terk eden davacının da, 1993 takvim yılına ilişkin kazancını
gösteren beyannamesini 1994 yılının Mart ayında vermesi gerektiği yukarıda değinilen kuraldan
dolayı ekonomik denge vergisi mükellefi olacağı açıktır. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan (1)
sayılı Ekonomik Denge Vergisi Genel Tebliğinin 4’üncü bölümünde yapılan açıklamalar da bu
yöndedir.
Tarhiyatın vergi aslına ilişkin kısmında Yasaya aykırılık bulunmamakla birlikte, ekonomik denge
vergisi beyannamesini vermeyerek vergi kaybına yol açan davacının bu eyleminin, 1993 yılında
faaliyetini terk etmesi nedeniyle vergiye tabi olmayacağı düşüncesine dayandığı ve vergi kaçırma
iradesi taşımadığı sonucuna ulaşıldığından, ziyaa uğratılan vergiye bağlı olarak kusur cezası kesilmesi
gerekirken kaçakçılık cezası kesilmesi hukuka uygun düşmemiştir.
Bu nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Ankara 3.Vergi Mahkemesi’nin, 03.12.1996 günlü ve
E:1996/1253, K:1996/1209 sayılı kararının bozulmasına, yeniden verilecek karada karşılanacağından
yargılama giderleri yönünden hüküm kurulmasına gerek bulunmadığına, 20.11.1998 gününde
oyçokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen sebepler, bozulması istenen mahkeme kararının dayandığı hukuksal
nedenler ve gerekçe karşısında yerinde ve ısrar kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte değildir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddi gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

DANIŞTAY VERGİ DAVA
DAİRELERİ GENEL KURULU
Esas No
Karar No

: 1997 / 240
: 1998 / 452

GELİR VERGİSİ
ÖZETİ: Belli bir firmaya yolcu temini ve bilet satışı yaparak komisyon geliri elde eden davacının
şehrin muhtelif yerlerinde açtığı terminallerin ayrı birer işyeri olmadığı ve bu terminallerin hayat
standardı göstergesini artırıcı etkisi bulunmadığı hk.
Temyiz Eden : ................... Vergi Dairesi Başkanlığı
Karşı Taraf

: ...................

İstemin Özeti : Yükümlünün ................... İli Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, şehirler arası
yolcu taşımacılığı yapan ..................... Otobüs İşletmesine bilet satışı için açmış olduğu terminallerin,
her biri ayrı bir işyeri kabul edilerek temel gösterge tutarları, birden sonraki her bir işyeri için % 50
oranında artırılmak suretiyle davacının adına hayat standardı esasına göre 1992 takvim yılı için
ikmalen kusur cezalı gelir vergisi salınmıştır.
Tarhiyata karşı açılan davayı inceleyen İzmir 2.Vergi Mahkemesi, 15.02.1996 günlü, E:1995/1196,
K:1996/166 sayılı kararıyla; merkeze bağlı olarak çalışan bu irtibat bürolarının her biri ayrı işyeri
kabul edilmek suretiyle tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle cezalı
tarhiyatı kaldırmıştır.
Vergi dairesi başkanlığının temyiz istemini inceleyen Danıştay Üçüncü Dairesi, 30.01.1997 günlü,
E:1996/2346, K:1997/360 sayılı kararıyla; Vergi Usul Kanunu’nun 156’ncı maddesinde işyerinin
tanımlandığı, hayat standardı esasının uygulanmasında işyeri deyiminden, müşterilere mal teslimi veya
hizmet ifası yapılan işyerlerinin anlaşılması gerektiği, davacının şehrin muhtelif yerlerinde yapılan
işyerlerinin anlaşılması gerektiği, davacının şehrin muhtelif yerlerinde merkeze ait bilet satışı ve
müşterilerin otobüslerin kalkacağı otogara kadar taşınması hizmetlerini veren irtibat büroları
bulunduğu, buralarda müşteriye hizmet veren personel çalıştığı ve bu işyerlerine kira, personele de
ücret ödemesi yapıldığı, büroların, daha iyi hizmet vermek ve daha çok gelir elde etmek amacıyla
açıldığı, her irtibat bürosunda müşterilere hizmet verildiğine göre bu yerlerin her birinin ayrı işyeri
olarak kabulü gerektiği, birden fazla irtibat bürosu bulunan davacının birinci işyeri için temel gösterge
tutarının tamamına, birden sonraki her bir işyeri için % 50 ilave yapmak suretiyle salınan vergide
yasaya aykırılık görülmediği gerekçesiyle mahkeme kararını bozmuştur.
Bozmaya uymayan İzmir 2.Vergi Mahkemesi, 20.03.1997 günlü ve E:1997/204, K:1997/402 sayılı
kararıyla; davacının bir merkeze bağlı ve bulunduğu ortamda faaliyetini sürdürebilmesi için ticari
açıdan gerekli olan irtibat bürolarının her biri ayrı işyeri edilmek suretiyle işlem tesisinde hukuka
uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle ilk kararında direnmiştir.
Direnme kararı vergi dairesi başkanlığı tarafından temyiz edilmiş, söz konusu terminallerin her birinin
ayrı bir işyeri niteliği taşıdığı ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hakimi Gülsen BİŞKİN’in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar,
kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, temyiz isteminin reddi gerektiği
düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Nurhan YÜCEL’in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası’nın 49’uncu maddesinin 1’inci fıkrasında belirtilen nedenlerden

hiç birisine uymayıp vergi mahkemesince verilen kararın hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan
kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanması gerektiği
düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Vergi Dairesi Genel Kurulunca duruşma yapılmasına gerek görülmeyerek
dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
.............. Otogar içi .............. adresinde otobüs terminali işletmeciliği yapan ve .............. Büyükşehir
Belediyesi hudutlar içinde on terminal açarak ............... firmasına yolcu temini, bilet satışı yapan ve
komisyon geliri elde eden davacının, açmış olduğu terminallerin her biri ayrı işyeri kabul edilerek;
temel gösterge tutarları, birden sonraki her bir işyeri için % 50 oranında artırılmak suretiyle hayat
standardı esasına göre 1992 takvim yılı ikmalen salınan kusur cezalı gelir vergisinin kaldırılması
yolundaki ısrar kararı temyiz edilmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu’na 3689 sayılı Yasanın 7’nci maddesiyle eklenen Geçici 35’nci maddenin (1)
işaretli fıkrasında; 01.01.19990 – 31.12.1999 tarihleri arasında, gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari
kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının, bu maddede belirtilen hayat standardı esasına tabi
olmaları kabul edilmiştir.
Maddenin (2/b) işaretli fıkrasında ise ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının zarar beyanı
da dahil olmak üzere bu faaliyetleri ile ilgili olarak beyan edecekleri kazançların, temel gösterge
tutarlarına, hayat standardı göstergelerine göre belirlenen ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak
tutarda düşük olduğu takdirde, bu maddeye göre belirlenen tutarın, vergi tarhına esas gelirin
hesaplanmasında ilgili kazanç tutarı olarak dikkate alınması öngörülmüş, aynı fıkranın (c) bendinde
ise aynı veya ayrı neviden birden fazla iş yerinde ticari faaliyette bulunan yükümlülerin temel gösterge
tutarlarına, birden sonraki her işyeri için temel gösterge tutarının yarısı oranında ilave yapılması kurala
bağlanmıştır.
Kanun koyucunun, aynı veya ayrı neviden birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunulan işyerlerini
bu kapsama almayı amaçladığı açıktır.
Yükümlünün işi belli bir firmaya yolcu teminidir. Faaliyetini, otogardaki merkeze bağlı olarak çalışan
terminaller açarak sürdürdüğü tartışmasızdır. Büyükşehir sınırları içinde muhtelif semtlerde açılan
terminallerin bağımsız bir işyeri niteliğinde olmadıkları, tersine tamamen otogardaki merkeze bağlı
çalıştıkları, rekabet ortamının özelliklerine göre hizmetin müşteri kalitesine daha kolay ulaşarak
yürütülmesini sağlayan irtibat büroları niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır.
Tarhiyatın kaldırılması yolundaki karada bu nedenlerle hukuka aykırılık görülmediğinden temyiz
isteminin reddine, 25.12.1998 gününde oyçokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY
Temyiz isteminin, Danıştay Üçüncü Dairesinin bozma kararında dayanılan maddi ve hukuki
nedenlerle kabulü ve temyize konu direnme kararının bozulması gerektiği oyu ile karara karşıyız.

DANIŞTAY VERGİ DAVA
DAİRELERİ GENEL KURULU
Esas No
Karar No

: 1997 / 343
: 1998 / 448

KAÇAKÇILIK CEZALI GELİR VE GEÇİCİ VERGİNİN KALDIRILMASI
ÖZETİ: Nakliyecilik ve kepçe işletmeciliğinden dolayı gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan
davacının nakliye aracını satmasından elde ettiği geliri diğer ticari kazancına dahil ederek beyan
etmesi gerektiği hk.
Temyiz Eden : .......... Vergi dairesi Müdürlüğü
Karşı Taraf

: ..........

İstemin Özeti : Nakliyecilik ve kepçe işletmeciliği işiyle uğraşırken nakliyecilik faaliyetinde
kullandığı aracını satarak bu işini terk eden davacı adına aracın satış bedelini emsaline nazaran düşük
gösterdiğinden bahisle takdir komisyonu kararına dayanılarak 1993 yılı için kaçakçılık cezalı gelir
vergisi, geçici vergi salınmıştır.
Tarhiyata karşı açılan davayı inceleyen Kayseri Vergi Mahkemesi, 06.02.1996 günlü, E:1995/126,
K:1996/91 sayılı kararıyla; yükümlünün nakliyecilik faaliyetinde kullandığı kamyonu 31.12.1993
tarihinde satarak aynı zamanda bu faaliyetini terk ettiği için, işin bırakılmasından sonra elde edilen
kazancın arızi kazanç olduğu gerekçesiyle cezalı tarhiyatı kaldırmıştır.
Vergi dairesi müdürlüğünün temyiz istemini inceleyen Danıştay Üçüncü Dairesi, 26.02.1997 günlü,
E:1996/3404, K:1997/674 sayılı kararıyla: Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesinde ticari
kazancın tanımlandığı, aynı kanunun 80’inci maddesinin son fıkrasında ise faaliyetine devam eden
ticari bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticari işletmeye dahil amortismana tabi
iktisadi kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların ticari
kazanç sayılacağı ve bunlara ticari kazanç hakkındaki hükümlerin uygulanacağının hükme bağlandığı,
olayda, davacının nakliyecilik faaliyetinde kullandığı aracını 31.12.1993 tarihinde satarak faaliyetine
son verdiğinin ihtilafsız olduğu, ticari faaliyette kullanılan aracın işin bırakılmasından önce
satılmasında elde edilen kazancın ticari kazanç olduğu, mahkemece arızi kazanç olarak nitelendirilerek
tarhiyatın terkini yolunda verilen kararda yasal isabet görülmediği gerekçesiyle kararını bozmuştur.
Bozmaya uymayan Kayseri Vergi Mahkemesi, 10.06.1997 günlü, E:1997/208, K:1997/328 sayılı
kararıyla ilk kararındaki hukuksal nedenler ve gerekçeye ek olarak, Danıştay Dokuzuncu ve On birinci
Dairelerinin nakliyecilikte kullanılan aracın satıldığı tarihte işin terk edilmesi halinde satıştan elde
edilen hasılatın ticari kazanç değil, arızi kazanç olduğunu kabul eden kararları bulunduğunu belirterek
ilk kararında direnmiştir.
Direnme kararı vergi dairesi müdürlüğünce temyiz edilmiş, yükümlünün ticari faaliyetine devam
ederken aracını sattığı ve bu gelirin ticari kazanç olduğu ileri sürülerek bozulması istenmiştir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Gülsen BİŞKİN’in Düşüncesi: Nakliyecilik ve kepçe işletmeciliği
faaliyetinde bulunurken 31.12.1993 tarihinde nakliyecilikte kullandığı aracını satarak bu faaliyetinin
terk eden yükümlünün ticari faaliyeti halen devam ettiği ve araç satışından elde edilen gelirin ticari
kazanç olduğu sonucuna varıldığından mahkemenin ısrar kararının bozulması gerektiği
düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Nurhan YÜCEL’in Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49’uncu maddesinin 1’inci fıkrasında belirtilen nedenlerden

hiç birisine uymayıp vergi mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler
karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanması gerektiği
düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra
gereği görüşüldü:
Nakliyecilik ve kepçe işletmeciliğinden dolayı gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan davacının
nakliyecilikte kullandığı kamyonu 31.12.1993 tarihinde satarak 30 milyon liralık fatura düzenlemesine
karşın, bu miktarı hasılat kaydetmemesi nedeniyle takdir komisyonu tarafından saptanan matrah
üzerinden salınan kaçakçılık cezalı gelir ve geçici verginin kaldırılması yolundaki vergi mahkemesi
ısrar kararı vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz edilmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetten elde
edilen kazancın ticari kazanç olduğu hükmüne yer verilmiş ve aynı kanunun mükerrer 80’inci
maddesinin son fıkrasında da faaliyetine devam eden bir ticari işletmenin kısmen veya tamamen
satılmasından veya ticari işletmeye dahil amortismana tabi iktisadi kıymetlerle birinci fıkrada yazılı
hakların elden çıkarılmasından dolayı kazançların ticari kazanç sayılacağı ve bunlara ticari kazanç
hakkındaki hükümlerin uygulanacağı kurala bağlanmıştır.
Nakliyecilik ve kepçe işletmeciliği işini bir arada yürütürken 31.12.1993 tarihinde nakliye aracını
satarak bu faaliyetine aynı tarih itibariyle son veren yükümlünün kepçe işletmeciliği faaliyetinden
dolayı ticari faaliyetinin devam ettiği açık olduğundan, ticari faaliyetin bir kısmına ait olan araç satışı
dolayısıyla elde edilen kazancın ticari faaliyet kapsamında elde edildiğinin kabulü gerekir.
Ticari faaliyetin terk edildiği yaklaşımıyla verilen ısrar kararı açıklanan nedenler vergi dairesi
müdürlüğü temyiz isteminin kabulüne, Kayseri Vergi Mahkemesinin, 10.06.1997 günlü, E:1997/208,
K:1997/328 sayılı ısrar kararının bozulmasına, yeniden verilecek kararda karşılanacağından yargılama
giderleri yönünden hüküm kurulmasına gerek bulunmadığına, 25.12.1998 gününden oybirliği ile karar
verildi.

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
A- SOSYAL GÜVENLİK
1- ASGARİ ÜCRET
A) Ücretliler İçin

16 Yaşından Büyükler için
b) 16 Yaşından küçükler için
B) Çıraklar İçin

a) 16 Yaşından Büyükler için
b) 16 Yaşından küçükler için
2- SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER
TABAN

1.01.2001
30.06.2001

1.07.2001
31.12.2001

139.950.000

146.947.500

118.957.500

124.920.000

41.985.000

44.084.250

35.687.250

37.476.000

TABAN

a) 01/01/2000-31/03/2000 Dönemi için
b) 01/04/2000 Tarihinden itibaren

TAVAN

120.000.000
150.000.000

TAVAN

a) 01/04/2000-31/07/2000 Dönemi için
b) 01/08/2000 Tarihinden itibaren

450.000.000
600.000.000

3- KIDEM TAZMİNATI TAVANI

a) 01/01/2000-30/06/2000 Dönemi için
b) 01/07 - 14/12 2000 Tarihler arası
c) 15/12 - 31/12/2000 Tarihleri arası
d) 01/01 - 30/06/2001 Tarihleri arası

488.990.000
558.440.000
587.720.000
646.560.000
İŞVEREN
PAYI (%)

TOPLAM

1,5

1,5

5

1
6

1
11

9
2
7,5

11
3
22,5

20
5
30

İŞÇİ
PAYI (%)

4- SİGORTA PRİM ORANLARI
İş Kazası Meslek Hastalığı Primi
(%1,5'dan az olamaz- %7'den fazla olamaz)

Analık Sigorta Primi
Hastalık Sigorta Primi
Hastalık Sigorta Primi (Aday çıkar ve öğrenciler için)
Malüllük,Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi
İşsizlik Sigortası
Sosya Güvenlik Destekleme Primi
5- İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

EN AZ
30.000.000
33.994.179

a) S.S.K. Tabi olanlar
b) Bağ-Kur'a Tabi olanlar

EN FAZLA
120.000.000
130.262.825

6- YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER
HİZMET SÜRELERİ

İZİN SÜRESİ
12 iş günü
18 iş günü
24 iş günü
en az 18 iş günü

a) 1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar
b) 5 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar
c) 15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar
d) 18 yaşından Küçük İşçiler
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PRA Tİ K Bİ LGİ LER
A- SOSYAL GÜVENLİK
7- İHBAR TAZMİNATLARI
HİZMET SÜRELERİ

TAZMİNAT TUTARI

2 haftalık ücret
4 haftalık ücret
6 haftalık ücret
8 haftalık ücret

a) 6 Aydan az
b) 6 ay- 1,5 Yıl arası
c) 1,5 Yıl - 3 Yıl arası
d) 3 Yıldan fazla
8- 50 VEYA DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE

a) Özürlü İşçi Çalıştırma Oranı (1475 Sayılı İş Kanunu Madde.25)
b) Eski Hükümlü İşçi Çalıştırma Oranı (1475 Sayılı İş Kanunu Madde.25)
c) Terör Mağduru İşçi Çalıştırma Oranı (3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu)

3%
3%
2%

9- S.S.K.'CA UGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
01.07 - 31.12.2000

9.1) İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi
9.2) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi
9.3) Aylık,Dörtaylık,Sosyal Güvenlik ve Destek Primi Bildirge ve Bordrolarının
Yasal Süresi içinde Verilmemesi

9.4) İşyeri Kayıtlarının Yasal Süresi İçinde Verilmemesi
a) Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlara
b) Bilanço Esası Dışında Defter Tutanlara
c)Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara
9.5) Dört Aylık Bildirgeyi Yasal Süresi İçinde işyerine Asmayanlara
9.6) İşçi veya Geçindirmekle Yükümlü Olduklarına Muayene İçin Gerekli
Belgeleri Kurumca Yapılacak İhtara Rağmen Üçgün içinde Vermeyenlere

01.01- 30.06.2001

356.400.000
118.800.000

419.850.000
139.950.000

237.600.000

279.900.000

1.425.600.000
712.800.000
356.400.000
237.600.000
118.800.000

1.679.400.000
839.700.000
419.850.000
279.900.000
139.950.000

9.7) Çalıştırma Zorunluluğuna Uymayan İşyerlerine Uygulanacak

a)Çalıştırılmayan Özürlüler için,Çalıştırılmayan Her Ay Karşılığında

188.000.000

(1475 Sayılı İş Kanunu Madde 98)

b)Çalıştırılmayan Eski Hükümlüler için,Çalıştırılmayan Her Ay Karşılığında

188.000.000

(1475 Sayılı İş Kanunu Madde 98)

c)Çalıştırılmayan Terör Mağdurları için, Çalıştırılmayan Her Ay Karşılığında

(3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun Ek Md.1) (01.07.2000 Tarihinden itibaren)

10- S.S.K. İLE İLGİLİ BAZI SÜRELER

1.188.000.000

a) İşyeri Bildirgesi İşe Başlamadan Önce Kuruma Verilmeli
b) İşe Giriş Bildirgesi
b.1) Faaliyete Öteden Beri Devam eden İşyerinde, İşçinin işe başlama tarihinden önce
b.2) İlk defa İşyeri açılında işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde
b.3) İnşaat İşlerinde , İşçinin işe başladığı gün elden yada İadeli Taahhülü Kuruma bildirilir.
c) İşyerinin Devri, Kapatılması,Terki veya Tasfiyesi Halinde S.S.K.'ya Bilgi Önceden Verilir.
d) İdari Para Cezasına İtiraz,İdari Para Cezasının Tebliği Tarihinden İtibaren 7 Gün İçerisinde ödenir
veya İlgili Kurum Ünitesine itiraz Edilir. İtirazın Reddi Halinde 7 Gün İçinde Yetkili Sulh Ceza
Mahkemesine Başvurulabilir.
e) İş Yeri İle ilgili Defter ve Belgeler İstenildiği Taktirde ibraz edilmek üzere 10 yıl süre ile saklanır.
f) S.S.K.'ya Tabi Kurumlarda, Sigortalının Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilmesi için Düzenlenen
Vizite Kağıtlarında Sigortalının Viziteye çıktığı Tarihten Önceki 6 ay içinde en az 60 gün olmak üzere
Toplam 120 gün prim ödeme gün sayısı olmalıdır.
g) İş Kazasını Bildirim; Kaza Tarihinden İtibaren 2 Gün İçinde Kuruma Yapılmalıdır.
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PRA Tİ K Bİ LGİ LER
A- SOSYAL GÜVENLİK
SON 10 YIL İÇERİSİNDEKİ GEÇERLİ ASGARİ ÜCRETLER
01.08.1989' dan İtibar en Uygulanan Asgar i Ücr etler
16 Yaşını Doldur mayan

Uygulama Dönemi
01.08.1989 - 31.07.1990
01.08.1990 - 31.07.1991
01.08.1991 - 31.07.1992
01.08.1992 - 31.07.1993
01.08.1993 - 31.08.1994
01.09.1994 - 31.08.1995
01.09.1995 - 31.07.1996
01.08.1996 - 31.07.1997
01.08.1997 - 31.07.1998
01.08.1998 - 31.12.1998
01.01.1999 - 30.06.1999
01.07.1999 - 31.12.1999
01.01.2000 - 30.06.2000
01.07.2000 - 31.12.2000

16 Yaşını Doldur muş

İşçiler in Aylık

İşçiler in Aylık

Asgar i Ücr eti (TL)

Asgar i Ücr eti (TL)

155.250
303.750
587.700
1.116.900
2.038.500
3.487.500
7.087.500
14.400.000
29.925.000
40.664.250
66.363.750
79.560.000
93.600.000
101.250.000

225.000
414.000
801.000
1.449.000
2.497.500
4.173.750
8.460.000
17.010.000
35.437.500
47.639.500
78.075.000
93.600.000
109.800.000
118.800.000

SON 10 YIL İÇERİSİNDEKİ GEÇERLİ SİGORTA PİRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT ve ÜST SINIRLARI

01.01.1990' dan İtibar en Sigor ta Pir imine Tabi Ücr etler in Alt ve Üst Sınır lar ı

Dönemi
01.01.1990 - 30.06.1990
01.07.1990 - 31.12.1990
01.01.1991 - 30.06.1991
01.07.1991 - 31.12.1991
01.01.1992 - 30.06.1992
01.07.1992 - 31.12.1992
01.01.1993 - 30.06.1993
01.07.1993 - 30.09.1993
01.10.1993 - 31.12.1993
01.01.1994 - 31.03.1994
01.04.1994 - 31.12.1994
01.01.1995 - 31.03.1995
01.04.1995 - 14.11.1995
15.11.1995 - 30.06.1996
01.07.1996 - 31.12.1996
01.01.1997 - 26.02.1997
01.03.1997 - 30.06.1997
01.07.1997 - 31.12.1997
01.01.1998 - 30.06.1998
01.07.1998 - 30.09.1998
01.10.1998 - 31.12.1998
01.01.1999 - 30.06.1999
01.07.1999 - 31.12.1999
01.01.2000 - 31.03.2000
01.04.2000 - 31.07.2000
01.08.2000' den İtibaren

Günlük Kazancın
Alt Sınır ı (TL)
Üst Sınır ı (TL)
5.950
54.400
7.467
68.267
11.734
75.094
15.667
100.267
19.805
115.932
24.652
144.305
28.022
164.034
31.619
185.092
35.595
208.367
37.110
217.234
41.654
243.834
43.168
252.700
46.387
271.542
260.691
572.232
504.900
973.590
723.775
1.333.072
854.165
1.479.043
1.231.371
2.074.909
1.668.400
2.765.470
2.103.611
3.439.311
2.336.625
3.809.125
3.112.200
5.007.450
3.790.000
6.070.000
4.000.000
12.000.000
5.000.000
15.000.000
5.000.000
20.000.000

Aylık Kazancın
Alt Sınır ı (TL)
Üst Sınır ı (TL)
178.500
1.632.000
224.010
2.048.010
352.020
2.252.820
470.010
3.006.010
594.150
3.477.960
739.560
4.329.150
840.660
4.921.020
948.570
5.552.760
1.067.850
6.251.010
1.113.300
6.517.020
1.249.620
7.315.020
1.295.040
7.581.000
1.391.610
8.146.260
7.820.730
17.166.960
15.147.000
29.207.700
21.713.250
39.992.160
25.624.950
44.371.290
36.941.130
62.247.270
50.052.000
82.964.100
63.108.330
103.179.330
70.096.750
114.273.750
93.366.000
150.223.500
113.700.000
182.100.000
120.000.000
360.000.000
150.000.000
450.000.000
150.000.000
600.000.000

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
A- SOSYAL GÜVENLİK
11-ÇALIŞANLARA ÇEŞİTLİ ADLARLA YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA PRİMİ,
GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ

Ödemenin Türü
Asıl Ücret
Askerlik Yardımı
Aile Yardımı
Avanslar (Ücretler)
Aydınlatma Yardımı
Ayakkabı Bedeli
Bayram Yardımı
Bayram Harçlığı

S.S.K.
SSK Tavanına
Kadar var
Var
Yok
Yok
Yok (Bir Defa)
Yok
Var
Var

Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Var

Var
Var
Yok
Yok
Var
Var
Var
Var

Var

Çocuk Yardımı

Yok

Çıraklık Ücreti

Yok

Cep Harçlığı (Kurslarda)

Yok

Doğum Yardımı

Yok

Eğitim,Öğretim Yardımı

Var

Var
Var
Kesilmiyor
Var
Var (GVK Md.27/2 Hariç)
Var
Var
Belli Sınırı Aşar ise Var
(GVK Md.25/4)
Belli Sınırı Aşar ise Var
(GVK Md.23/12)
Yok
Belli Sınırı Aşar ise Var
(GVK Md.25/5)
Var

Elbise Bedeli

Yok

Var (GVK Md.27/2 Hariç)

Evlenme Yardımı

Yok

Fazla Mesai
Gece Zammı
Giyecek Yardımı (Ayni)
Giyecek Yardımı (Nakdi)
Götürü Ücret
Hakkı Huzur
İkramiye
İzin Harçlığı
İdareci Primi
İstirahat Yardımı
İhbar Tazminatı
İş Riski Zammı
Kıdem Zammı
Kasa Tazminatı

Var
Var
Yok
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Yok
Yok
Var
Var
Yok

Belli Sınırı Aşar ise Var
(GVK Md.25/5)
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
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Yok
Yok
Yok
Var
Var

Yok
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
A- SOSYAL GÜVENLİK
11-ÇALIŞANLARA ÇEŞİTLİ ADLARLA YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA PRİMİ,
GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ

Ödemenin Türü

S.S.K.

Yok

Yok
Var
Var

Var

Var

Var
Yok
Var
Var
Yok
Yok
Yok
Var

Var
Yok
Var
Var
Yok
Belli Sınırı Aşar ise var
Var
Var

Var
Var
Var
Var
Yok
Var
Var
Var

Var

Var

Var

Yok
Yok
Var

Yok
Var
Var

Yok
Var
Var

Yok

Var

Var

Yok
Var
Var
Var

Var
Var
Var (GVK Md.29/1 Hariç)
Var
Belli Sınırı Aşar ise var
(GVK Md.24/2)

Var
Var
Var
Var

Yok

Yok

Yok

Yok
İş Kazaları ile
Meslek Has.Primi
Yok
Var
Var
Yok
Var

Var

Var

Var

Var

Var
Var
Var
Var

Var
Var
Var
Var

Yok

Konut (Lojman)

Yok

Konut (Nakdi)
Kardan Hisse (Ücret)
Komisyon Şeklinde
Ödenen Ücret
Makam Tazminatı
Ölüm Yardımı
Jübile İkramiyesi
Primler
Sağlık Yardımı Ayni
Şahıs Sigorta Primi
Stajiyer Yardımı
Satış Primi
Süt ve Yoğurt Yardımı
Nakdi
Taşıt (Servis)
Taşıt (Nakdi)
Temettü İkramiyesi
Toplu Sözleşme Zam
Farkı
Temsil Ödeneği
Tabii Afet Yardımı
Teşfik İkramiyesi
Teminde Güçlük Zammı

Var

Yemek ( Ayni)
İşyerinde
Yemek ( Nakdi)
Yıllık İzin Ücreti
Yıpranma Tazminatı
Yılbaşı İkramiyesi
Yakacak (Ayni)
Yakacak (Nakdi)

Damga Vergisi

Belli Sınırı Aşar ise var
(GVK Md.25/7)
Belli Koşullarda Yok
( GVK Md.23/9)
Var
Var

Kıdem Tazminatı

Yolluk

Gelir Vergisi
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Var

Var
Var

Var

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
BAĞ- KUR
01.NİSAN.2000 TARİHİNDEN GEÇERLİ
PRİM VE KESENEK TUTARLARI
Basamak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Gelir Tutarı
80.702.188,00
85.880.938,00
91.059.688,00
96.238.438,00
101.417.188,00
107.286.438,00
113.155.688,00
119.024.938,00
124.894.188,00
130.763.438,00
136.632.688,00
142.501.938,00
163.303.250,00
182.292.000,00
201.280.750,00
220.269.500,00
239.258.250,00
258.247.000,00
277.235.750,00
296.224.500,00
315.213.250,00
334.202.000,00
353.190.750,00
372.179.500,00

Aylık Sigorta Primi
16.140.438,00
17.176.188,00
18.211.938,00
19.247.688,00
20.283.438,00
21.457.288,00
22.631.138,00
23.804.988,00
24.978.838,00
26.152.688,00
27.326.538,00
28.500.388,00
32.660.650,00
36.458.400,00
40.256.150,00
44.053.900,00
47.851.650,00
51.649.400,00
55.447.150,00
59.244.900,00
63.042.650,00
66.840.400,00
70.638.150,00
74.435.900,00

Aylık Sağlık Primi
17.853.741,00
17.853.741,00
17.853.741,00
17.853.741,00
17.853.741,00
17.853.741,00
17.853.741,00
17.853.741,00
18.734.128,00
19.614.516,00
20.494.903,00
21.375.291,00
24.495.488,00
27.343.800,00
30.192.113,00
33.040.425,00
35.888.738,00
38.737.050,00
41.585.363,00
44.433.675,00
47.281.988,00
50.130.300,00
52.978.613,00
55.826.925,00

Aylık Toplam Prim
33.994.179,00
35.029.929,00
36.065.679,00
37.101.429,00
38.137.179,00
39.311.029,00
40.484.879,00
41.658.729,00
43.712.966,00
45.767.204,00
47.821.441,00
49.875.679,00
57.156.138,00
63.802.200,00
70.448.263,00
77.094.325,00
83.740.388,00
90.386.450,00
97.032.513,00
103.678.575,00
110.324.638,00
116.970.700,00
123.616.763,00
130.262.825,00

* Malülük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri, sigortalıların Kanunun 50. Maddesine göre seçtikleri
gelir basamağının yüzde 20'sidir.
* Sağlık sigorsa primi, ilk sekiz basamakta bulunan sigortalıların sekizinci gelir basamağı
tutarının,dokuz ve daha yukarı basamalarda bulunan sigortalıların ise bulundukları gelir
basamağı tutarının yüzde 15'idir.
* Sigortaya girişte bildirilen gelir basamağının bir defaya mahsus olmak üzere yüzde 25'i
oranında giriş keseneği ödenir.
Basamak yükseltmelerinde iki gelir basamağı arasındaki artış farkı kadar yükseltme primi ödenir.
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PRA Tİ K Bİ LGİ LER
B- VERGİ
I- VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ BAZI ORANLAR
A) GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI

2001 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
2.800.000.000 liraya kadar

15%

7.000.000.000 liranın

2.800.000.000 Lirası için

420.000.000 Lira, Fazlası

20%

14.000.000.000 liranın

7.000.000.000 Lirası için

1.260.000.000 Lira, Fazlası

25%

35.000.000.000 liranın

14.000.000.000 Lirası için

3.010.000.000 Lira, Fazlası

30%

70.000.000.000 liranın

35.000.000.000 Lirası için

9.310.000.000 Lira, Fazlası

35%

70.000.0000.000 Lirası için

21.560.000.000 Lira, Fazlası

40%

7.000.000.000 Liranın

2.800.000.000 Lirası için

560.000.000 Lira, Fazlası

25%

14.000.000.000 Liranın

7.000.000.000 Lirası için

1.610.000.000 Lira, Fazlası

30%

35.000.000.000 Liranın

14.000.000.000 Lirası için

3.710.000.000 Lira, Fazlası

35%

70.000.000.000 Liranın

35.000.000.000 Lirası için

11.060.000.000 Lira, Fazlası

40%

70.000.000.000 Liranın

70.000.0000.000 Lirası için

25.060.000.000 Lira, Fazlası

45%

6.250.000.000 Liranın

2.500.000.000 Lirası için

375.000.000 Lira, Fazlası

20%

12.500.000.000 Liranın

6.250.000.000 Lirası için

1.125.000.000 Lira, Fazlası

25%

31.250.000.000 Liranın

12.500.000.000 Lirası için

2.687.500.000 Lira, Fazlası

30%

62.500.000.000 Liranın

31.250.000.000 Lirası için

8.312.500.000 Lira, Fazlası

35%

62.500.000.000 Liranın

62.500.000.000 Lirası için

19.250.000.000 Lira, Fazlası

40%

6.250.000.000 Liranın

2.500.000.000 Lirası için

500.000.000 Lira, Fazlası

25%

12.500.000.000 Liranın

6.250.000.000 Lirası için

1.437.500.000 Lira, Fazlası

30%

31.250.000.000 Liranın

12.500.000.000 Lirası için

3.312.500.000 Lira, Fazlası

35%

62.500.000.000 Liranın

31.250.000.000 Lirası için

9.875.000.000 Lira, Fazlası

40%

62.500.000.000 Liranın

62.500.000.000 Lirası için

22.375.000.000 Lira, Fazlası

45%

70.000.000.000 liradan fazlasının

2001 Yılı Ücret Dışı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
2.800.000.000 Liraya Kadar

20%

2000 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
2.500.000.000 Liraya Kadar

15%

2000 Yılı Ücret Dışı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
2.500.000.000 Liraya Kadar

20%

Kurumlar Vergisi Oranı
Kurumlar Kar Payı Stopaj Oranı
Kurumlar Kar Payı Stopaj Oranı (Halka Açık Anonim Şirketlerde)
Geçici Vergisi Oranı
Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar İçin
Gelir Vergisine Tabi Olanlar İçin

B) YILLARA GÖRE YENİDEN
DEĞERLEME ORANLARI

Uygulama Yılı
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

30%
15%
5%

2000 yılı için

2001 yılı için

20%

25%

15%

15%

C) 1999 - 2000 YILI GEÇİCİ VERGİ HESAPLANMASINA İLİŞKİN ORANLAR
1.01.1999

30.06.1999

Dönemi İçin

% 24.2

1.01.1999

30.09.1999

% 35.8

1.01.1999

31.12.1999

1.01.2000

30.06.2000

% 61.5

1.01.2000

30.09.2000

% 58.4

1.01.2000

31.12.2000

Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin

% 107.6

1.01.1999

30.06.1999

1.01.1999

30.09.1999

1.01.1999

31.12.1999

1.01.2000

30.06.2000

% 77.8

1.01.2000

30.09.2000

% 52.1

1.01.2000

31.12.2000

Oran
% 55.5
% 54.1

Yeniden
Değerleme

% 99.5
% 72.8
% 80.4

Gider
Kısıtlaması

%56
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Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin

% 52.1
% 29.2
%33,20
%56
%10,60
%10,50
%11,50
%18,30
%15,70

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
B- VERGİ
UGULANACAK BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI
Damga Vergisi Oranları
1.01.2000
1.01.2001
1 ) Ücretlerde
Binde 6
Binde 6
2 ) Avanslarda
Binde 7,50
Binde 7,50
3 ) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
600.000
930.000
4 ) Kurumlar Vergisi Beyannamesi
1.230.000
1.910.000
5 ) Muhtasar Beyanname
390.000
600.000
6 ) Diğer Beyannameler
90.000
140.000
7 ) Bilançolar
2.540.000
3.960.000
8 ) Gelir Tablosu
1.230.000
1.910.000
9 ) İşletme Hesabı Özeti
1.230.000
1.910.000
10 ) Teklif Mektupları
390.000
600.000
Şirket Kuruluşları veya Sermaye Artrımında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları
1 ) İlk 100 Milyon Lira için
Binde 15
2 ) Sonra Gelen 100 Miyon Lira için
Binde 11,25
3 ) 200 Milyon Liranın üstü için
Binde 7,50
( Toplam Hesaplana Damga Vergisi 13.355.378.000.- Lirayı Aşamaz)
E-GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI
1- Serbest Meslek Ödemelerinde 1.12.1999 Tarihinden İtibaren
20%
2- Telif Ödemelerinden
15%
3- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Ödenen İstihkak Bedelleri Üzerinden
5%
4- Kira Ödemelerinden 1.12.1999 Tarihinden İtibaren
20%
5- Vakıflar ve Derneklere Ait G.menkullerin Kiralanması Karşılığında
20%
Yapılan Ödemelerden (B.K.K. ile Vergi Muafiyeti tanınan Vakıflar Dahil)
6- Kooperatiflere Ait Gayri Menkullerin Kira Ödemelerinden
20%
7- Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faizleriden
0%
8- Mevduat Fazileri ve Özel Finans Kurumlarınca Ödenen Kâr Paylarıdan (K.99/13646
16%
9- Repo Kazançlarından (K.99/13646)
16%
10- Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller ve Hizmetler İçin Yapılan Ödemelerden
a) Hayvanlar ve Bunların Mahsulleri ile Kara ve Su Avcılığı Mahsulleri İçin
ı) Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınanlar İçin
1%
ii) (ı) Alt Bendi Dışında Kalanlar İçin
2%
b) Diğer Zirai Mahsuller İçin :
ı) Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Zirai Mahsuller İçin
2%
ii) (ı) Alt Bendi Dışında Kalanlar İçin
4%
c) Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Hizmetlerden
i) Orman İdaresini veya Orman İdaresine Karşı Taahhütte Bulunan Kurumlara
2%
Yapılan Ormanların Ağaçlandırılması, Bakımı, Kesimi, Ürünlerin Toplanması,
Taşınması ve Benzeri Hizmetler İçin
ii) Diğer Hizmetler İçin
4%
10- Esnaf Muaflığından Yararlananların Mal ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemelerden
a) Havlu, Çarşaf, Çorap, Halı, Kilim, Dokuma Mamulleri, Örgü,Dantel Her Nev’i
Nakış İşleri ve Her Nev’i Turistik Eşya, Hasır, Sepet, Süpürge, Paspas, Fırça,
2%
Yapma Çiçek ve Benzeri Emtia Bedelleri veya Bu Emtianın İmalinde Ödenen
Hizmet Bedelleri Üzerinden
b) Değerli Kağıt ve Damga Pulu Satışlarında Komisyon Bedelleri Üzerinden
20%
c) Diğer Mal Alımları İçin
5%
d) Diğer Hizmet Alımları İçin
10%

(“ a,b,c” bentleri hariç olmak üzere, mal ve hizmet bedelinin ayrılmaması hali de bu kapsamdadır)

F-REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ORANLAR
Reeskont İşlemlerinde
Avans İşlemlerinde
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60%
70%

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
B- VERGİ
G- YILLAR İTİBARİYLE AYLIK GECİKME VE TECİL FAİZİ ORANLARI
a) Yıllar İtibariyle Aylık Gecikme Zammı
1.01.1990
29.12.1993 Tarihleri Arası
30.12.1993
7.03.1994
Tarihleri Arası
8.03.1994
30.08.1995 Tarihleri Arası
31.08.1995
31.01.1996 Tarihleri Arası
1.02.1996
8.07.1998
Tarihleri Arası
9.07.1998
20.01.2000 Tarihleri Arası
21.01.2000
1.12.2000
Tarihleri Arası
2.12.2000
Tarihinden İtibaren
b) Yıllar İtibariyle Aylık Tecil Faizi
9.03.1994
7.09.1995
2.02.1996
22.10.1996
10.07.1998
25.01.2000
21.12.2000

6.09.1995
1.02.1996
21.10.1996
9.07.1998

24.01.2000
20.12.2000

7%
9%
12%
10%
15%
12%
6%
5%

Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihinden İtibaren

% 9.5
8%
12%
10%
8%
4%
3%

II- VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ BAZI CEZALAR
a) Usulsüzlük Cezaları
BİRİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜKLER İÇİN (TL)
1.01.2000
1.01.2001
Tarihinden
Tarihinden
İtibaren
İtibaren

MÜKELLEF GRUPLARI

1) Sermaye Şirketleri
2) Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar
Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı
3) İkinci Sınıf Tüccarlar
4) Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname
Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar
5) Kazancı Basit Usulde Tespit
Edilenler
6) Gelir Vergisinden Muaf Esnaf

İKİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜKLER İÇİN (TL)
1.01.2000
1.01.2001
Tarihinden
Tarihinden
İtibaren
İtibaren

18.000.000

20.000.000

12.000.000

13.000.000

6.000.000

6.500.000

6.000.000

6.500.000

3.000.000

3.250.000

3.000.000

3.250.000

1.500.000

1.700.000

1.500.000

1.700.000

760.000

850.000

760.000

850.000

380.000

450.000

B) ÖZEL USULSÜZLİK CEZALARI
1-Fatura,Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu ile Serbest Meslek Makbuzlarının
verilmemesi,alınmaması, düzenlenmemesi veya düzenlenen bu belgelerin gerçeği
yansıtmaması halinde her belge için,

10.600.000

01.01.2000 den İtib.

10%

12.000.000

01.01.2001 den İtib.

10%

Ceza miktarı 35 milyon TL’den az, 17 milyar TL’den fazla olamaz

2- Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Fiş, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti, Sevk
İrsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük Müşteri Listesi İle Maliye Bakanlığı’nca
Düzenleme Mecburiyeti Getirilen Belgelerin Düzenlenmemesi, Bulundurulmaması
ve Kaydedilmemesi veya düzenlenen Bu Belgelerin Gerçeği Yansıtmaması Halinde;
Herbir Belge İçin

30.000.000

35.000.000

Ceza miktarı her belge için her tespitte 1,7 milyar TL, yıl içinde de 17 milyarTL’yi aşamaz

3- VUK’un 232’inci maddesinin 1-5. bentleri dışında kalan kişilerin Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil
6.000.000
7.000.000
Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Parakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Giriş ve Yolcu
Taşıma Bileti Almadıklarının Tespitinde,
4- Vergi Levhasını Bulundurmayan ve Asmayanlara
30.000.000 35.000.000
5- VUK’un Mük 354. maddesine göre işyeri kapatma cezası verilen ve işletme hesabına göre defter tutan mükelleflere, bir takvim yılında;
a) İlk Uygulama İçin
b) İkinci Uygulama İçin
c) Üçüncü ve Daha Sonraki Her Uygulama İçin

57.000.000
110.000.000
220.000.000

65.000.000
125.000.000
250.000.000

6- Tek Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolara İlişkin Usul ve Esaslara Uymayanlara
7- VUK’un 8. maddesinin son fıkrası uyarınca düzenlenen tek vergi numarası ile ilgili mecburiyetlere
uymayanlara

760.000.000

850.000.000

38.000.000

42.500.000

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
9- 4358 S. Kanun uyarınca işletmeler Vergi Kimlik No’su zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan
yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri yerine getirmeyenler (VUK 9)
10- VUK’un 127/d bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan
araç sahibi adına

110.000.000

125.000.000

150.000.000

170.000.000

110.000.000

125.000.000

Bilanço usulünde defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için yukarıdaki tutarlar bir kat fazla uygulanır.
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B- VERGİ
III- BAZI İNDİRİM VE İSTİSNALAR
ÖZEL İNDİRİM
Özel İndirim Turarı
Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamında
Bulunan Bazı İllerde Özel İndirim Tutarı
( Adıyaman , Batman, Bingöl,Bitlis,Diyarbakır,Elazığ, Hakkarı,
Mardin,Muş,Siirt,Şirnak,Tunceli ve Van İllerinde
VERGİDEN İSTİSNA YEMEK BEDELİ
VERGİDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI
Bir Çocuk İçin
KONUT KİRA GELİRLERİ İSTİSNASI
BEYAN SINIRLARI
1- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Menkul Sermaye İratları
ve Vergi Alacağı Dahil Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylarında
2-Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Gayri Menkul Sermaye İratlarında
3-Değer Artış Kazançlarında
4-G.V.K. Geçici 56.cı Maddesinde Belirtilen Bazı Arızi Kazançlarda
HARCIRAHLAR
Yurt İçi Harcırahlar ( 01.01.2000- 30.06.2000 Tarihleri arası )

01.01.2000 den
İtibaren

01.01.2001 den
İtibaren

18.750.000

21.900.000

26.250.000

30.600.000

2.100.000

2.350.000

788.000

912000

630.000.000

700.000.000

2000 yılı için

2001 Yılı İçin

4.375.000.000

4.900.000.000

4.375.000.000
3.500.000.000
3.500.000.000

4.900.000.000

Ücret Kademeleri (TL)
219.695.000 ve yukarısı
217.209.200 - 219.694.999
186.827.200 - 217.209.199
161.969.200 - 186.827.199
110.132.650 - 161.969.199
110.132.649 ve aşağısı

Gündelik Tutarı (TL)
6.750.000
5.250.000
4.125.000
3.750.000
3.375.000
3.000.000

Ücret Kademeleri (TL)
251.120.000 ve yukarısı
248.283.200 - 251.119.999
213.611.200 - 248.283.199
185.243.200 - 213.611.199
126.064.400 - 185.243.199
126.064.399 ve aşağısı

Gündelik Tutarı (TL)
8.100.000
6.300.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.600.000

Yurt İçi Harcırahlar ( 01.07.2000 Tarihinden İtibaren )

Yurt Dışı Harcırahlar ( 01.01.2000- 30.06.2000 Tarihleri arası )
Gruplar
I
II
III
IV
V

Ücret Kademeleri (TL)
217.209.200 ve yukarısı
203.399.200 - 217.209.199
179.922.200 - 203.399.199
110.112.650 - 179.922.199
110.112.649 ve aşağısı

Gruplar
I
II
III
IV
V

Ücret Kademeleri (TL)
248.283.200 ve yukarısı
213.611.200 - 248.283.199
185.243.200 - 213.611.199
126.064.400 - 185.243.199
126.064.399 ve aşağısı

Yurt Dışı Harcirahlar ( 01.07.2000 Tarihinden İtibaren )
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Yurtdışı Seyehatlerinde, Gruplar, Ülkeler Ve Gidilen Ülkelerin Parası Cinsi itibariyle
Ödenecek Gündelik Miktarları
Ülkeler

I
Grup

II
Grup
116
168
1.595
217
4.199
4.199
805
557
677
234
826
201
197.330
23.925
152
31
821
81
424
104

III
Grup

IV
Grup

A.B.D. (ABD Doları)
148
93
89
Avustralya (Avustralya Dol.)
214
134
129
Avusturya (Avus. Şilini)
2.032
1.277
1.223
Almanya (Alman Markı)
277
174
167
Belçika (Belçika Frangı)
5.352
3.362
3.220
Lüksenburg (Bel. Frangı)
5.352
3.362
3.220
Danimarka (Dan. Kronu)
1.026
645
618
Finlandiya (Fin. Markkası)
709
446
427
Fransa (Fransız Frangı)
863
542
519
Hollanda (Holl. Florini)
299
187
180
İsveç (İsvaç Kronu)
1.053
662
634
İsviçre (İsviçre Frangı)
256
161
154
İtalya (İtalyan Lireti)
200.520
125.960
120.650
Japonya (Japon Yeni)
30.490
19.155
18.350
Kanada (Kanada Doları)
194
122
117
Kuveyt (Kuveyt Dinarı)
40
25
24
Norveç (Norveç Kronu)
1.046
657
630
İngiltere (Sterlin)
103
65
62
Suudi Arabistan (S.A. Riyali)
540
339
325
Diğer Ülkeler (ABD Doları)
133
84
80
Not: Türkiye'den her çıkışta,seyahat süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler yukarıdaki
cetveldeki miktarların %50 arttırılması suretiyle hesplanır.

V
Grup
75
10
1.030
140
2.712
2.712
520
360
437
151
534
130
101.590
15.450
98
20
530
52
274
67

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
B- VERGİ
VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ DİĞER PRATİK BİLGİLER

TEMİNAT VE İNCELEME RAPORU ARANILMAKSIZIN KESİNTİ YOLUYLA ALINAN
VERGİLERDEN İADE EDİLECEK TUTAR (15.06.2000 Tarihinden İtibaren )
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE
(2.000.000.000 Fazlasının %30'u)

2.000.000.000
2.000.000.000

KDV İADELERİNDE İNCELEME RAPORU VEYA TEMİNAT ARANILMAKSIZIN İADE EDİLEBİLECEK TUTARLAR
1- İhracat ve İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde
2.000.000.000
2- Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimlerde (Bavul Ticareti)
200.000.000
3- Taşımacılık İstisnasında
500.000.000
4- Uluslararası Kuruluşlara ve Mensuplarına Yapılan Teslimlerde (Diplomatik İstisna)
200.000.000
5- Araçlara İlişkin İstisna
200.000.000
6-Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlerden Doğan İstisnalarda
200.000.000
7- Petrol Arama Faaliyetlerinden Doğan İstisnalarda
200.000.000
8- Teşvik Belgesi Kapsamında Makine veya Teçhizat Teslimlerinden Doğan İstisnalarda
200.000.000
9- Hurda Metal Teslimlerinden Doğan İstisnalarda
200.000.000

YATIRIM İNDİRİMİ HADLERİ
Ticari ve Sinai Yatırımlar
Zirai Yatırımlar
NOT : Kalkınmada öncelikli yörelerde bu tutarlaın yarısı dikkate alınır.

2000 Yılı
75.000.000.000
15.000.000.000

2001 Yılı
120.000.000.000
24.000.000.000

PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE YAZAR KASA FİŞİ DÜZENLEME SINIRI

(01.01.2000 - 31.12.2000 tarihleri arası )
(01.01.2001 Tarihinden İtibaren )

76.000.000
150.000.000

AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI

(01.01.2000 - 31.12.2000 tarihleri arası )
(01.01.2001 Tarihinden İtibaren )

76.000.000
150.000.000

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (2001 Yılı İçin )
2000 Yılı İçinde;
1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların;
yıllık alımlarının tutarı
veya yıllık satımlarının tutarı
2- Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp ta bir yıl içinde elde
ettikleri gayrisafi iş hasılatı
3- 1. ve 2. Bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde bentte yazılı iş
hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarı toplamı

34.000.000.000
42.000.000.000
17.000.000.000
34.000.000.000

7/A SEÇENEĞİNE GÖRE MALİYET HESAPLARINI KULLANMAK ZORUNDA OLAN ÜRETİM VE
HİZMET İŞLETMELERİNDE SINIRLAR
2000 Yılı İçin
1999 Yılı aktif toplamı
veya
1999 Yılı Net Satışlar Toplamı

150.000.000.000 Aşanlar
300.000.000.000 Aşanlar
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2001 Yılı İçin
2000 Yılı aktif toplamı
veya
2000 Yılı Net Satışlar Toplamı
7/A seçeneğini uygulamak zorundadırlar.
Not : Bunların altında kalanlar diledikleri takdirde 7/A seçeneğini uygulayabilirler.
EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEME SINIRI
AKTİF TOPLAMI
NET SATIŞLAR TOPLAMI

300.000.000.000 Aşanlar
600.000.000.000 Aşanlar

2000 Yılı İçin
900 Milyar

2001 Yılı İçin
1.8 Trilyon

2 Trilyon

4 Trilyon

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ VERİLERİNE GÖRE ENFLASYON ORANLARI (%)
1999 YILI
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK

Toptan Eşya Fiyatları
Aylık
Yıllık
3,60
50,00
3,40
48,30
4,00
48,20
5,30
50,00
3,20
50,00
1,80
50,30
4,00
52,40
3,30
53,70
5,00
54,40
4,70
52,10
4,10
52,10
6,80
62,90

Tüketici Fiyatları
2000 YILI
Aylık
Yıllık
4,80
65,90 OCAK
3,20
63,90 ŞUBAT
4,10
63,50 MART
4,90
63,90 NİSAN
2,90
63,00 MAYIS
3,30
64,30 HAZİRAN
3,80
65,00 TEMMUZ
4,20
65,40 AĞUSTOS
6,00
64,30 EYLÜL
6,30
65,30 EKİM
4,20
64,80 KASIM
5,90
68,80 ARALIK

Toptan Eşya Fiyatları
Aylık
Yıllık
5,80
66,40
4,10
67,50
3,10
66,10
2,40
61,50
1,70
59,20
0,30
56,80
1,00
52,30
0,90
48,90
2,30
43,90
2,80
41,40
2,40
39,10
1,90
32,70

Tüketici Fiyatları
Aylık
Yıllık
4,90
68,90
3,70
69,70
2,90
67,90
2,30
63,80
2,20
62,70
0,70
58,60
2,20
56,20
2,20
53,20
3,10
49,00
3,10
44,40
3,70
43,80
2,50
39,00

Veraset Yoluyla
İntikallerde (%)
1
3
5
7
10

İvazsız
İntikallerde (%)
10
15
20
25
30

2000 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah

İlk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrahın

25.000.000.000 TL
53.000.000.000 TL
107.000.000.000 TL
215.000.000.000 TL
400.000.000.000 TL

İçin
İçin
İçin
İçin
sinin Üstü

2000YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR

a- Füru ve eşten herbirine isabet eden mirasın 13.946.000.000,-Lirası, füru bulunmaması halinde eşe
isabet eden miras hissesinin 27.907.000.000.- Lirası
b- İvazsız İntikallerde ( Hibe,Hediye,Çekiliş vs.) 323.000.000.- Lirası Veraset ve İntikal vergisinden istisnadır.

2001 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah

İlk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrahın

39.000.000.000 TL
82.000.000.000 TL
166.000.000.000 TL
335.000.000.000 TL
622.000.000.000 TL

İçin
İçin
İçin
İçin
sinin Üstü

2000YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR

Veraset Yoluyla
İntikallerde (%)
1
3
5
7
10

İvazsız
İntikallerde (%)
10
15
20
25
30

a- Füru ve eşten herbirine isabet eden mirasın 21.755.000.000,-Lirası, füru bulunmaması halinde eşe
isabet eden miras hissesinin 43.534.000.000.- Lirası
b- İvazsız İntikallerde ( Hibe,Hediye,Çekiliş vs.) 503.000.000.- Lirası Veraset ve İntikal vergisinden istisnadır.
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HAYAT STANDARDI
HAYAT STANDARDI TEMEL GÖSTERGELERİ
Kalkınmada
Mükeleflerin Beyan Edeceği Kazançlar ve
Ödeyecekleri Vergiler

Diyarbakır

Öncelikli

Diğer

Erzurum ve Samsun

Diğer

Yörelerdeki

Yörelerdeki

B.Ş.B.S. İçindeki

B.Ş.B.S. İçindeki

Mükellefler
3.500.000.000
750.000.000
2.000.000.000
400.000.000
3.200.000.000
675.000.000
1.000.000.000
200.000.000
650.000.000
130.000.000
300.000.000
60.000.000

2.187.500.000
437.500.000
1.250.000.000
250.000.000
2.000.000.000
400.000.000
625.000.000
125.000.000
406.250.000
81.250.000
187.500.000
37.500.000

4.375.000.000
968.750.000
2.500.000.000
500.000.000
4.000.000.000
875.000.000
1.250.000.000
250.000.000
812.500.000
162.500.000
375.000.000
75.000.000

Altın İmalatı ve Ticareti İle Uğaraşan Mükelleflerin Beyan Edeceği Kazançlar ve Ödeyecekleri Vergiler
1 Sınıf Tacir
Beyan Edilecek Asgari Kazanç
2.625.000.000 5.250.000.000
(bilanço esasına göre defter tutan)
Gelir Vergisi
531.250.000 1.187.500.000
2 Sınıf Tacir
Beyan Edilecek Asgari Kazanç
1.500.000.000 3.000.000.000
(işletme defteri tutan)
Gelir Vergisi
300.000.000
625.000.000

3.281.250.000
695.312.500
1.875.000.000
375.000.000

6.562.500.000
1.531.250.000
3.750.000.000
812.500.000

11 ve Daha Yaşlı araçla Nakliye Faaliyetinde Bulunan Mükelleflerin Beyan Edeceği Kazançlar ve Ödeyecekleri Vergiler
1 Sınıf Tacir
Beyan Edilecek Asgari Kazanç
875.000.000 1.750.000.000
1.093.750.000
(bilanço esasına göre defter tutan)
Gelir Vergisi
175.000.000
350.000.000
218.750.000
2 Sınıf Tacir
Beyan Edilecek Asgari Kazanç
500.000.000 1.000.000.000
625.000.000
(işletme defteri tutan)
Gelir Vergisi
100.000.000
200.000.000
125.000.000

2.187.500.000
437.500.000
1.250.000.000
250.000.000

1 Sınıf Tacir
(bilanço esasına göre defter tutan)
2 Sınıf Tacir
(işletme defteri tutan)
Serbest Mes. Erbabı (Doktor,
Avukat, Mimar, Muhasebeci vb.
Basit Usul 1. Derece
(Eski götürü mükellefler)
Basit Usul 2. Derece
(Eski götürü mükellefler)
Basit Usul 3. Derece
(Eski götürü mükellefler)

Beyan Edilecek Asgari Kazanç
Gelir Vergisi
Beyan Edilecek Asgari Kazanç
Gelir Vergisi
Beyan Edilecek Asgari Kazanç
Gelir Vergisi
Beyan Edilecek Asgari Kazanç
Gelir Vergisi
Beyan Edilecek Asgari Kazanç
Gelir Vergisi
Beyan Edilecek Asgari Kazanç
Gelir Vergisi

Mükellefler
1.750.000.000
350.000.000
1.000.000.000
200.000.000
1.600.00.000
320.000.000
500.000.000
100.000.000
325.000.000
65.000.000
150.000.000
30.000.000

Mükellefler

Mükellefler

NOT : Gelir Vergisinin Yüzde 10' u oranında fon payı da ayrıca hesaplanacaktır.
B.Ş.B.S. : Büyük Şehir Beklediye Sınırları
HAYAT STANDARDI İLAVE GÖSTERGE TABLOSU
Hayat Standardı Göstergeleri

1

2

3

4
5
6

Mükellefin, kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait özel
binek otomobillerinin her biri için (işletmelerine kayıtlı olanlar dahil)
a) Silindir hacmi 1600 (dahil) cc' ye kadar olanlarda
b) Silindir hacmi 1601 (dahil) cc' den 2000 (dahil) cc' ye kadar olanlarda
c) Silindir hacmi (2001 (dahil) cc' den fazla olanlarda
Mükellefin, kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait
ve bunlar tarafından bizzat kullanılan birden fazla binalardan (bağımsız bölümler, katlar,
sayfiye ve dinlenme evleri dahil) her biri için
Mükellefin, kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait
(işletmeye kayıtlı olanlar dahil) her biri
a) Haca taşıtı, yat, kotra, sürat teknesi için
b) On beygir gücü üstünde motorlu diğer özel tekneler için
Özel hizmetlerde devamlı ve ücret karşılığı çalıştırılan;
a) Şoför, mürebbiye, aşçı, hizmetçi, bahçıvan vb.nin her biri için
b) Kaptan, pilot vb. lerin her biri için
Mükellefin, kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait her bir
yarış atı için
Turistik amaçlı yurt dışı seyahatlerde, seyahate katılan mükelefin kendisi eşi, çocuklerı ve
bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerden her birininher seyahati için

Normal
Yörelerde

Kalkınmada
celikli Yörelerde

450.000.000
700.000.000
1.200.000.000
Yıllık emsal
kira bedelinin
%25' i

225.000.000
350.000.000
600.000.000
Yıllık emsal
kira bedelinin
%12.5' i

4.600.000.000
900.000.000

2.300.000.000
450.000.000

900.000.000
4.600.000.00

450.000.000
2.300.000.000

1.200.000.000

600.000.000

900.000.000

450.000.000

Uluslararası Kısaltmalar ve Karşılıkları
Kısaltma

İngilizce karşılığı

Türkçe karşılığı

A.A.
a.d.
A.F.
A.H.
A.P.
a/c
A/C
A/d
a/s (ekonomi)
A/S (deniz taşıma.)
A/S (ticaret)
A/S (bankacılık)
A/V
Acc
ad/advt
Afft.
aflt.
AI
Alt.
amt.
an.
Anch.
arbtn./ arbtror
art.
assd.
Assigt.
Assn.
Att. Gen.
att.At.,/ Atty.
awb
B.B.
B.B.B.
b.d. (bankacılık)
B.D.
B.D.I.
B.E.
B.O.T.
b.p.
B.U.
B/C
B/Ch.
b/d
B/E
B/G
B/H

Always Afloat
Ante diem/before date
Advance Freight
After Hatch
Additional Premium
Account
Account current
After date
At sight
Alongside
Account Sale
Account Sales/After sight
Ad valorem
Accepted,Acceptance
Advocate
Affidavit
Afloat
First class
Alternate
Amount
Anno
Anchorage
Arbitration/Arbitrator
Article
Assessed
Assignment
Association
Attorney General
Attorney
Airwaybill
Bill Book
Before Breaking Bulk
Bills discounted/Bank draft
Bar Draught
Both Dates Inclusive
Both ends, at both load/ discharge ports
Board of Trade
By procuration (power of attorney)
Buyer's option
Bills for collection
Bristol Channel
Broughtdown
Bill of Exchange
Bonded goods
Bil1 of Health/Bulkhead

B/N
B/P (bankacılık)
B/P (ticaret)
B/R
B/S (deniz taşıma)
B/T
B/S (b.s) (bankacılık)
bal.
Bd.
Bds.
bkpt.
bre.
Bs/c
c
C and D
C. B.
C. div.
C.a.D.
C.b.d.
c.d.
C.F.
C.G.
C.G.A.
C.H.

Banknote
Bills payable
Bill payable
Bills receivable
Bill of Sale
Berth terms
Bill of Sale/Balance Sheet
Balance
Bond
Boards
Bankrupt
Barrel
Bills of collection
Currency/Cents/Case/
Collection and Delivery
Cash Credit
Cumulative dividend
Cash against documents
Cash before delivery
Cash discount/Certificate of deposit
Cost and Freight
Coast Guard
Cargo's proportion of General Average
Custom House

Daima yüzer halde
Gününden önce/vadesi gelmiţ
Peţin avans navlun
Kıç ambar ağzı
Ek prim
Hesap, hesaba
Cari hesap
Vadesinden sonra
İstatistik pozisyonu / Madde
Bordada
Satış hesabı
Satış hesabı/Görüldükten sonra
Kıymet üzerinden
Kabul edilmiţtir, kabul
Avukat
Yeminli yazılı ifade
Yüzer halde
1. sınıf
Yedek/Vekil
Miktar
Yılda
Demir yeri
Tahkim (arbitraj)
İstatistik pozisyonu / Madde
Tahakkuk etmiţ
Devir, temlik
Dernek, birlik
Başsavcı
Vekil/Dava vekili
(Hava) konţimento
Borç senedi defteri
Yükü (dökme) boţaltmaya baţlamadan önce
İskonto edilmiş senet/ Banka keşidesi
Sığlıkta gerekli minimum su çekimi
Her iki tarih dahil
l. küpeşteler, 2. yükleme/boşaltma limanları
Ticaret Heyeti
Vekaleten imzaya yetkili
Alıcı opsiyonu
Tahsile verilen senetler
Bristol kanalı
Nakil yekün
Poliçe, ciro ile devrolunan kıymetli evrak
Gümrüğü ödenmemiş transit mal
Sağlık sertifikası/
Dökme yük için gerekli düşey bölme
Banknot
Borç senedi
Ödenecek senetler
Alacak senedi
Gemi mülkiyetini devreden vesika
Yükleme ve boşaltma kuralları
Satış faturası/Bilanço
Denge
Tahvil
Tahta, mukavva
Müflis
Varil
Tahsil senetleri
Para/Sent/Durum
Senet tahsili ve teslim
Para olarak verilen kredi
Birikmiţ temettü
Vesaik mukabili ödeme
Teslimden önce ödeme
Kasa iskontosu Teminat makbuzu
Mal Bedeli ve Navlun
Sahil koruma
Büyük avaryadan yükün hissesine düţen
Gümrük Dairesi

C.i.a.
C.I.F.
C.I.F.c.and I.

D.A. (ticaret)
D.A.F.
d.b.k.
d.d.o.
D.F.
D.L.O.
D.P.B.
d.s.
D.W.
D.W.C.C.C.

Cash in advance
Cost, Insurance, Freight
Cost insurance, Freight,
Commission and Interest
Carload Lot
Cash on Delivery
Custom of the Port
Cash on shipment
Charterers Pay Dues
Current rate
Cash by return mail/
Cash on receipt of merchandise
Cash by return steamer
Cash with order
Capital account
Carried forward
Clearing House
Certificate of manufacture
Certificate of Origin
Credit Note
Credit Note
Care of/Cash order
Charter Party
Carriage paid
Cash against bill of lading
Cashier
Conditional sale
Charges prepaid
Cheque
Clean bill of lading
Cleared
Collect/collection
Confirm/confirmed
Consular certificate
Certified/certificate
Cartage
Current/Currency
Demand Draft
Debit Note
Despatch half Demurrage
Documents against acceptance
Documents against
discretion of collecting bank
Deposit account
Delivery at Frontier
Drawback
Despatch Discharging only
Dead Freight
Despatch Loading Only
Deposit pass-book
Days after sight
Dead Weight
Dead Weight Cargo Carry Capacity

d/a
D/A (ticaret)
D/D
D/N
D/O
D/P
D/r
D/y
deb.
Decl.
Deft.
Depr.
dft.
dft/a.
dft/c
Dis.
Distr.
Div.
do
Dr.

Days after acceptance
Documents against Acceptance
Demand draft
Debit note
Delivery Order
Documents against Payment
Deposit receipt
Delivery
Debit
Declaration/Declared
Defendant
Depreciation
Draft
Draft attached
Clean draft
Discount
Distribute/Distributor
Dividend/Division
Ditto
Drawer

C.L.
C.O.D.
C.O.P.
C.o.S.
C.P.D.
c.r.
c.r.m.
c.r.s.
c.w.o.
C/A
c/f
C/H
c/m
C/n
C/N (ticaret)
C/N (bankacılık)
c/o
C/P
Carr.pd. (cge.pd.)
cash b/I
Cash.
cd. Sl
ch.ppd.
chq.
cl.b/l
cld.
Coll.
Conf.
Cons.cert.
ctf.
Ctge.
curr.
D/D
D/N
D.1/2 D.
D.a. (bankacılık)
D.a.d.

Peţin para
Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun
Mal Bedeli, Sigorta, Navlun,
Komisyon ve Faiz
Alıcının bulunduğu istasyona teslim
Teslimat anırıda öderne
Liman teamülü, usulü
Sevkiyat anında peşin
Vergi, rüsum gemi kiralayana ait
Cari kur
Dönüş postası geldiğinde ödenecek/
Emtia alındığında ödenecek
Geminin dönüţünde
Sipariş verildiğinde ödeme
Sermaye hesabı
Nakli yekün
Takas Dairesi
İmalat belgesi
Menţe Ţehadetnamesi
Alacak dekontu
Kredi dekontu
Aracılığı ile (eliyle) Petin para ile sipariţ
Gemi kira kontratı
Taşıma ücreti ödenmiş
Konşimento karşılığı peşin ödeme
Kasiyer, veznedar
Şartlı satış
Önceden ödenen masraflar
Çek
Temiz, eklentisiz konţimento
İlişkisiz
Senet tahsili/tahsil etme
Teyit/teyitli
Konsolusluk sertifikası
Tasdikli/sertifika
Nakliye Ücreti
Cari/Para
Görüldüğünde ödenecek poliçe
Borç Dekontu
Surastarya yarısı kadar dispeç
Vesaik mukabili kabul
Tahsilatı yapan bankanın
takdiri karşılığında vesaik
Mevduat hesabı
Hudutta teslim
Gümrük resmi iadesi, reddi rüsum.
Yalnız boşaltmada dispeç
ÖIü navlun, Pişmanlık navlunu
Yalnız yüklernede dispeç
Mevduat cüzdanı
İbrazından sonraki günler
Geminin toplam ton ağırlığı
Gemiyi ortalama çektiği su hattına kadar
batırabilecek yük ve bu yükü taşıma kapasitesi
Kabulden sonraki günler
Kabul karşılığı vesaik
İbrazında ödenecek poliçe
Borç dekontu
Teslimat emri
Ödeme karşılığı vesaik
Teminat makbuzu
Teslimat
Borç zimmet
Beyanname/deklare edilmiţ
Müdafı, savunucu
Amortisman
Poliçe/kambiyo senedi
Poliçe eklennıiş
Belgesiz poliçe
İskonto, indirim
Dağıtma/Distribütör
Temettü/Taksim
Aynı, aynen
Keţide eden

ds dft
e.and o.e
e.e.
E.P.D.
E.T. A.
E.T.D.
ea
encl.
end.
ex.
Ex. int.
Ex.d.( ex.div.)
exl.
EXQ

F.A.C.
F.a.q.
F.A.S.
F.and.D.
f.b.
F.d.
F.g.
f.i.a.
f.i.b.
F.I.O.

Sight draft/Date draft
Errors and omissions excepted
Errors excepted
Excess Profit Duty
Expected Time of Arrival
Expected Time of Departure
Each
Enclosure
Endorsed/endorsement
Exchange
Ex interest
Ex dividend (um)
Exclusive, excluding
Ex Quay
Ex Works
Ex factory
Ex warehouse
Fast As Can
Fair average quality
Free Alongside Ship
Freight and Demurrage
Freight bill
Free discharge
Fully good
Full interest admitted
Free into bunkers
Free In and Out

F.I.O.S.
F.I.O.S.T.
f.o.c.
f.o.l.
F.O.
F.O.B.
F.O.R.
F.O.T.
f. p.
F.P.
F.T. (deniz taşıma)

Free In and Out, Stowed
Free In and Out, Stowed and Trimmed
Free of charge
Free of interest
Firm Offer
Free On Board
Free On Rail
Free On Truck
Fully paid
Floating (open) policy
Freight ton

F.T. (deniz taşıma)

Free of Turn

F.T. (deniz taşıma)
F.T.W.
f.x.
fr.fwrd.
frt. coll.
frt.pp.
FRT.
g r.
G.M.B.
G.R.T.
gr. wt.
Gtee.
Gtee.(gtd ).
H.O.
H.P.
H.W.M.
hrs.
İ. B.
I.O.U.
I/c
I/F
İ/F
I/I
Incl.
Inst.
Irr.
j.a.
L.a.
L.b.
L.B.
L.C.D.
L.C.O.

Full Terms
Free Trade Wharf
Foreign exchange
Freight forward
Freight collect
Freight prepaid
Freight
Gross
Good merchantable brand
Gross Register Tonnage
Gross weight
Guarantee
Guarantee/Guaranteed
Head Office
Horse Power
High Water Mark
Hours
Invoice Book
I owe you
In charge of
Insufficient funds
Insufficient funds
Indorsement irregular
Included, inclusive
Instant (present month)
Irredeemable
Joint account
Letter of advice
Long bill
Life Boat
Telegram Country Destination
Telegram Country Origin

İbrazından ödenecek poliçe/vadeli poliçe
Hata ve noksanlar hariç
Hata1ar hariç
Olağanüstü Kazanç Vergisi
Geminin tahmini varış tarihi
Gemirıin tahmini ayrılış tarihi
Her; beher
Ekleri
Ciro edilmiţ/ciro
Kambiyo/Döviz kuru/ Borsa
Faiz hariç
Kar hissesi olmadan, temettüsüz
Hariç, rnüstesna
Rıhtımda teslim
İşyerinde teslim
Fabrikada teslim
Depoda teslim
Mümkün olan süratle
Uygun ticari kalite
Geminin yanında teslim
Navlun ve sürastarya
Navlurı senedi faturası
Boşaltma masrafları gemiye ait olmaksızın
Tamamen iyi kalite
Kabul edilmiţ tam faiz
Ambara teslim
Taşıyıcının yükleme ve boşaltma
giderleriyle ilgisi yoktur.
Bkz. F.I.O. ve istif giderleriyle ilgisi yoktur.
Bkz. F.I.O.S. ve tanzim giderleriyle ilgisi yoktur.
Ücretsiz
Faizsiz
Kat'i teklif, Bağlayıcı teklif
Gemi bordasında teslim
İstasyon rayında teslim
Vagonda teslim
Tümüyle ödenmiţ
Serbest (açık) poliçe
224O (veya 2OOO) libre ağırlığında
hacim birimi navlun ton-1.O16 kg.
Yanaşma yeri olsun, olmasın gemi
varışındarı sonra astorya günleri sayılır.
Tüm komisyon veya indirimler navluna dahildir.
Serbest Ticaret Limanı
Döviz
Navlun vadeli
Navlun tatısil edilecek
Navlun peţin ödenmiţ
Navlun
Brüt
İyi kalite
Sicile kayıtlı gros ton
Brüt ağırlık
Garanti, teminat
Garanti/garanti edilmiţ
Merkez (büro)
Beygir gücü
Yüksek su çizgisi
Saat
Fatura defteri
Size borcum, borç senedi
Görevli, nezaretçi olarak
Yetersiz karşılık, fon
Yetersiz karşılık
Gayri muntazam ciro
Dahil edilmiţ, dahil
Cari ay
İtfa edilemez (gayri kabulürücu)
Müţterek hesap
İhbar mektubu
Uzun vadeli senet
Can Filikası
Telgraf gönderildiği ülke dilinde
Telgraf-çekildiği (gönderen) ülke dilinde

L.h.
L.H.
L.O.A.
L/C
L/D
Led.
Liq.
Ltd.
m.d.
M.I.P.
M.O.
M.O.L.O.O.
m.p.
m.s.
M/R
Marg.
mat.
Mem.
mtg.(mort).
mth.
N.A.A.
n.d.
N.O.R.
n.o.s.
n.p.
N.R.T.
n/a
n/e.
n/f.
natl.
neg.
Net Terms

Letter of hypothecation
Lower Hold
Length Overall
Letter of Credit
Letter of deposit
Ledger
Liquidation,1iquidated/liquid
Limited
Months date/months after date
Marine Insurance Policy
Money Order
More or Less In Owner's Option
Months after payment
Months after sight, months sight
Mate's Receipt Ordino
Margin
Maturity
Memorandum
Mortgage
Month
Not Always Afloat
Not dated
Notice of Readiness
Not otherwise stated,
not otherwise specified
Net proceeds
Net. Register Tonnage
No account
Not exceeding
no funds
National
Negotiable
Free of Charterer's commission

o.d.
o.p.
O.R.
o.s.
O.S.D.
O.S.P.
O/a.
o/c.
O/o.
on cons.
o.p.o
opt.
P.A.
p.and l.
P.B.
P.O.C.
P.O.R.
P/N (p.n.)
pchs.
per.pro.
prem.
Q.O.O.
R.d. (deniz taşıma.)
r/a. (R.A.)
R/C
r/d (bankacılık)
r/e
rem.
rept.( recpt.)
Rev.
Rev. A /C .
s, p.

on demand/overdraft
Open policy
Owner's Risk
Outstanding
Open Shelter Decker
One Safe Port
On acceptance/ On account
Overcharge
Order of
On consignment
One price only
Option, optional
Power of Attorney/ Private account
Profit and loss
Pass Book
Port of Call
Port of Refuge
Promissory note
Purchase
Per procuration
Premium
Quantity in Owner's Option
Running days
Refer to acceptor
Re-credited
Refer to drawer
Refer to endorser
Remit, remittance
Receipt
Revision
Revenue account
Supra under protest

S.B.
S.C.
S.F.
S.H.E.X.
S.H.I.N.C.
S.O.L.
S.P.A.

Sales Book
Salvage charges
Stowage Factor
Sundays and Holidays Excepted
Sundays and Holidays Included
Shipowner's Liability
Sundry Persons' account

İpotek mektubu
Dip ambar
Geminin tam boyu
Akreditif
Rehin senedi
Defterikebir
Tasfiye, tasfiye edilmiţ/ likid
Sınırlı
Ayın tarihi/tarihten sonraki aylar
Deniz sigortası poliçesi
Havale emri
Çoğu/azı armatör opsiyonunda
Ödemeden sonraki aylar
İbrazından bir ay sonra
Yükleme ordinosu
Marj
Vade
Muhtıra
Rehinli
Ay
Daima yüzer halde değil
Tarih konmamış
Hazırlık Mektubu
Aksi ifade edilmemiţ ise
Net hasılat, gelirler
Net tescil tonu
Hesabı yok
Geçmeyecek
Karşılıksız
Ulusal
Ciro ve devredilebilir
Kiralayan komisyonu hariç yükleme/
boşaltma masrafları gemiye ait değil.
Talep halinde/Kredi Limitini aţma
Açık poliçe
Armatör riskinde
Kapanmamış (hesap)
Açık barınak güverteleri
Emin bir liman
Kabul halinde/namına, hesabına
Fazla masraf yükleme
Emrine
Konsiye olarak
Tek fıyat
Opsiyon, opsiyona bağlı
Vekaletname/Özel hesap
Kar ve zarar
Tasarruf Cüzdarıı
Uğranılacak liman
Sığınılacak liman
Emre yazılı senet
Satınalma
Vekaleten imzaya yetkili
Prim
Miktar armatör opsiyonunda
Astarya günlerinde tatiller dahil sayılan günler
Muhataba rnüracaat
Tekrar kredi verilmiţ
Keţideciye müracaat
Cirantaya müracaat
Para transferi, havalesi
Makbuz
Tashih, revizyon
Gelir hesabı
Senedi protesto ettikten sonra
kabul etme, protestolu senet
Satış Defteri
Kurtarma masrafları
İstif faktörü
Pazar ve tatiller hariç
Pazar ve tatiller dahil
Armatör yükümlülükleri
Muhtelif ţahýs hesabı

S.W.
s/a .
s/d b/ L
S/N
Supt.
Sy. Drs.
Sy.Crs.
T.B.
T.D.
t.m.o.
T.O.
t.r.
t.t.
T/C
tar.
ult.
V.o.p.
V/A
W.A.
W.B.
W.I.B.O.N.
W.S.(RED)
W.V.N.S.

Shipper's Weights
Subject to approval
Sight draft with bill of lading attached
Shipping Note
Superintendent
Sundry debtors
Sundry Creditors
Trial Balance
Tweendeck
Telegraphic money order
Turnover
Trust receipt
Telegraphic transfer
Time Charter
Tariff
Ultimo, last month
Value as in original policy
Voucher attached
With Average
Water Ballast
Whether in Berth or Not
Rates, Extras and Demurrage
per World Scale
With Vessels Natural Segregations

W.W.D.
w/m
w/w
whf.
wholes.
x.in.

Weather Working Days
Without margin
Warehouse warrant
Wharf
Wholesale
Ex interest

Yükleyici (sevkiyat) ağırlıklan
Onaya bağlı
Konşimento eklenmiş ibrazında poliçe
Sevkiyat bildirisi
Ţef, yetkili memur
Muhtelif borçlular
Muhtelif alacaklılar
Mizan
Gladora
Telgrafla para havalesi
Ciro
Zilyetlik makbuzu
Telgrafla para havalesi
Zamanla sınırlı gemi kira1ama sözleşmesi
Gümrük tarifesi
Geçen ay
Kıymet (değer) orjinal poliçedeki gibi
Vesika, senet etkili
Avarya dahil
Boş gemiye denge arttırmak için alınan safra
Yanaşmış olsun veya olmasın
Fiat, ekstra ve sürastarya
uluslararası ölçülere göre
Yükün geminin doğal şekline
göre ayırılıp, yerleştirilmesi
Hava şartları uygun çalışma günü
Marjsız
Antrepo makbuzu
Rıhtım
Toptan satış
Faizsiz

USA DOLAR
AĞUSTOS
1.08.2000
2.08.2000
3.08.2000
4.08.2000
5.08.2000
6.08.2000
7.08.2000
8.08.2000
9.08.2000
10.08.2000
11.08.2000
12.08.2000
13.08.2000
14.08.2000
15.08.2000
16.08.2000
17.08.2000
18.08.2000
19.08.2000
20.08.2000
21.08.2000
22.08.2000
23.08.2000
24.08.2000
25.08.2000
26.08.2000
27.08.2000
28.08.2000
29.08.2000
30.08.2000
31.08.2000
1.09.2000
2.09.2000
3.09.2000
4.09.2000
5.09.2000
6.09.2000
7.09.2000
8.09.2000
9.09.2000
10.09.2000
11.09.2000
12.09.2000
13.09.2000
14.09.2000
15.09.2000
16.09.2000
17.09.2000
18.09.2000
19.09.2000
20.09.2000
21.09.2000
22.09.2000
23.09.2000
24.09.2000
25.09.2000
26.09.2000
27.09.2000
28.09.2000
29.09.2000
30.09.2000

DÖVİZ
ALIŞ
SATIŞ
100.000
100.000

EFEKTİF
ALIŞ
SATIŞ
100.000
100.000

İNGİLİZ STERLİNİ

DM
DÖVİZ
ALIŞ
SATIŞ
100.000
100.000

EFEKTİF
ALIŞ
SATIŞ
100.000
100.000

DÖVİZ
ALIŞ
SATIŞ
100.000
100.000

EFEKTİF
ALIŞ
SATIŞ
100.000
100.000

FRANSIZ FRANGI
DÖVİZ
ALIŞ
SATIŞ
100.000
100.000

EFEKTİF
ALIŞ
SATIŞ
100.000
100.000

İTALYAN LİRETİ
DÖVİZ
ALIŞ
SATIŞ
100.000
100.000

EFEKTİF
ALIŞ
SATIŞ
100.000
100.000

EURO
DÖVİZ
ALIŞ
SATIŞ
100.000 100.000

