HAKSIZ REKABET EDENLERE KARŞI MÜCADELİMİZ DEVAM EDİYOR
Yahya Arıkan
İSMMMO Başkanı
HAKSIZ REKABET
1 Mart 2000 tarihinde Bostancı Gösteri Merkezinde Muhasebe günü nedeniyle düzenlenen müzik
şöleninde;gelin hep birlikte haksız rekabet edenlere karşı birlikte mücadele edelim dedik.Bu konuda;
 Haksız rekabetin önlenmesine dair bir meslek kararı TÜRMOB Genel Kurulunda kabul
edildi.(Meslek kararı redakte edildikten sonra yürürlüğe girecektir.)
 Haksız rekabetin en önemli nedenlerinin başında gelen iki ücret tarifesini bire indirttik.(Bu yıl Maliye
Bakanlığına ücret tarifesi yayımlatmadık.)
 Sizlerden gelen öneri sonucunda ; tavsiye olarak gönderdiğimiz tarifeye ek gönderilerek tarife
zorunlu hale getirildi.
 Uygulanabilinir ücret tarifesine uymayan meslek mensupları ile ilgili olarak devir teslim
tutanaklarının düzenlenerek Odamıza gönderilmesi talep edildi.
Bu güne kadar 60 civarında mağdur olan meslektaşımız devir teslim tutanaklarını Odamıza göndermiş
bulunmaktadır.30 şikayet sonuçlandırılmış olup,25 meslek mensubu Disiplin kuruluna sevk edilmiştir.Bu
konuda hiçbir şikayet sonuçsuz bırakılmayacaktır.
Haksız rekabetin diğer bir boyutu ise;vergi dairesinde çalışan memurların defter tutmasıdır.Konuyla ilgili
İstanbul Defterdarlığının 08.02.2001 tarihinde vergi dairelerine göndermiş olduğu yazı aşağıda
bilgilerinize sunulmuştur.
“Son günlerde alınan duyumlar ve Defterdarlığımıza intikal ettirilen yazılı şikayetlerde ,halen
Defterdarlığımıza bağlı çeşitli birimlerde görev yapmakta olan bazı kişilerin yasak olmasına rağmen
defter tuttukları yani gizli bir şekilde muhasebecilik mesleğini icra ettikleri iddia edilmektedir.
Bilindiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 28`nci maddesiyle;memurlara ticaret ve diğer
kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı getirilmiştir.
Bu yasağa uymayan memurlarımızın tespit edilmesi halinde hakkında yasal işlem yapılacağı tabiidir.
Camiamızı büyük ölçüde üzen ve töhmet altında bırakan bu tür ithamlara meydan verilmemesi için tüm
teşkilat mensuplarımızın son derece duyarlı davranmaları,yasak olan,meslek ahlakı ile bağdaşmayan
davranış ve faaliyetlerden mutlak surette uzak durmaları,birim Başkan veya Müdürlerinin gözlemleri
veya aldıkları duyumlar sonucunda şüphelendikleri olumsuzlukların takipçisi olmaları ve sonuçtan
Defterdarlığımızı bilgilendirmeleri gerekmektedir.
Bilgi edinilmesi ve gereğinin ivedilikle yerine getirilmesini önemle rica ederim.
Kadir BOY
İstanbul Defterdarı”
Sayın Defterdarımızın bu duyarlılığına gelin sahip çıkalım,tüm vergi idaresini karalamaya kimsenin hakkı
yoktur.Ancak ekmeğimizle oynayanlara karşı da duygusal davranmamamız gerekmektedir.

VERGİ DAİRELERİNDE YAŞANAN SORUNLAR
5 Şubat 2001 tarihinde sayın Defterdarımıza sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili olarak bir mektup
sunduk.
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1- Vergi dairelerinde takip edilecek işlemlerde vekaletname aranması; bu uygulama ile meslek
mensuplarımızın daha aktif bir konuma getirilmesini yararlı görmekteyiz . Şöyle ki: mükellefin
dosyasında sözleşmesi bulunan meslek mensubu, mesleki kimliğini göstererek bahsi geçen işlemleri
yapabilmelidir.Meslek mensuplarımız yine mesleki kimliğini göstererek;özellikle naylon fatura
konusunda şüpheye düşüldüğünde tüm vergi dairelerinde mükellefle ilgili vergi dairesi kaydı olup
olmadığı veya elindeki vergi sicil no sunun doğru olup olmadığının bilgisini alabilmelidir.
2- Vergi
beyannamelerinin
dağıtımı:
Genelde
beyanname
temininde
sıkıntı
çekilmemektedir.Uygulamanın daha sağlıklı yürüyebilmesi için;Meslek mensupları sözleşme
düzenlediği müşterilerinin listesini bağlı olduğu Vergi Dairesine vererek,müşteri sayısı kadar
beyannameyi bağlı olduğu Vergi Dairesinden alabilmelidir.
3- Beyannamelerin kabulü: Odamıza gelen şikayetlerde meslek mensuplarımızın adı kullanılarak sahte
kaşeler yapılarak vergi beyannamelerinin imzalandığıdır.Beyannamelerde kaşe yerine meslek
mensuplarımızın darphaneden aldıkları TC rumuzlu Türmob kaşelerinin olmasında yarar
görmekteyiz.
4- Yaka Kartı Uygulaması: Vergi idaresinde iş takiplerini; mükellefler bizzat,meslek mensupları mesleki
kimlikleriyle ve yardımcı elemanlarımız da Odamızca verilen yaka kartı ile yapmalıdır.Bunun dışında
iş takibi yapılmasına izin verilmemelidir.
5- Meslek Mensuplarımızın tahsilat yasağı: Meslek mensuplarımızın müşteriden para toplayıp
yatırması 1 nolu mesleki kararımıza göre yasaktır.Toplu tahsilatların alınmaması,hem
müşterilerimizi,hem de meslek mensuplarımızı mağdur etmeyecektir,ayrıca banka yoluyla
tahsilatların yapılması Vergi İdaremizin işlerini kolaylaştıracaktır.
6- Meslek Mensuplarımızın mükellefiyet kaydı: Muhasebe mesleğini icra edenlerden mükellefiyet
tesisinde Odamıza kayıtlı olduğuna dair bir faaliyet belgesi aranması, ayrıca Dairelerindeki kayıtlı
tüm meslek mensuplarının Odamıza bildirilmesi ile kaçak muhasebecilik önlenecektir.
7- Meslek Mensuplarımızın vergi tahakkukları: İstanbul Ticaret Odasında olduğu gibi;Meslek
Mensuplarımızın vergi tahakkuklarının Odamıza bildirilmesiyle bize verdikleri müşteri bildirim
listeleriyle karşılaştırılması yapılarak hem nispi aidatların denetimi yapılmış olacak,hem de
üyelerimize nispi aidat cetvellerini gönderme hizmeti verilmiş olacaktır.
Bizlere desteklerini esirgemeyen sayın Defterdarımızın yukarıdaki önerilerimizi mutlaka hayata
geçireceğine inanıyoruz. İstanbul Defterdarı Sayın Kadir Boy`a sizler adına teşekkür ediyoruz.
MAHSUPLARDA YAŞANAN SIKINTILAR
Vergi Dairelerinde yaşamış olduğumuz en büyük sıkıntılardan biri olan mahsup konusu nihayet 241 sıra
nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile çözümlendi.
Bildiğiniz gibi yaklaşık 2 yıldan beri gerek İstanbul Defterdarlığına,gerekse Gelirler Genel Müdürlüğüne
sorunun çözümü ile ilgili raporlar sunulmuş,sunulan raporlar; Genel Kurul Faaliyet kitaplarımızda yer
almıştır.
241 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin yanı sıra; 02.03.2001 tarihinde Gelirler Genel Müdürlüğü iç
yazısı, 19.03.2001 tarihinde Gelirler Genel Müdürlüğünün Odamıza gönderdiği yazı ve 29.03.2001

tarihinde Gelirler Genel Müdürlüğü iç yazısı yayımlanmış ve geçmişe yönelik tüm mahsup işlemleri
sorununun tümden çözümlenmesi sağlanmıştır.
Sorunun çözümünde büyük katkısı olan,Gelirler Genel Müdürü Sayın M.Akif Hamzaçebi`ye de teşekkür
ediyoruz.
GENEL İDARE BİNAMIZIN İNŞAATI
Nihayet sizlere rahat bir ortamda hizmet verebileceğimiz,Genel İdare Binamıza kavuşuyoruz.İstanbul
Defterdarlığınca tahsis edilen ve tüm tapu işlemleri tamamlanan Kurtuluştaki arsamızda inşaata 12
nisanda başlıyoruz.Yaklaşık 4000 metre kare olacak Genel İdare Binamızda; üyelerimize geniş alanda
hizmetin sunulacağı servisler, bilgisayarlı dershaneler, lokal, internet kafeterya yer alacaktır.Binamız kent
kültürüne uygun olarak inşa edilecektir. Sizler sahip çıktığınızda bu eseri en kısa sürede tamamlayacağız.
Meslektaşlarımızın her zaman, her şeyin en iyisine layık olduğuna inandık.
Haksız rekabetin yok olduğu,çağdaş mekanlarda birlikte olacağımız günleri görmek dileğiyle ..........

MUHASEBE MESLEĞİNDE HEDEFLER
Nail SANLI
TÜRMOB Genel Sekreteri
Ülkemizde uzun bir geçmişe sahip olmakla beraber muhasebe ve denetim mesleği resmi yasal
statüsünü yeni kazandı, demek doğru bir yaklaşım olur. Kurumsal yapıların yerleşmesinde doğru
politikaların süreci kısalttığı bir gerçeklik olmasına karşın, tek başına yeterlide olmamaktadır.
Beklentilerin büyük, hedeflerin yüksek olduğu camiamızda, bu beklenti ve hedefler gelişimimizin
de itici gücünü oluşturmuştur. 1989 yılında yasal statüye kavuşmanın ardından Geçici Kurul ve
TÜRMOB’un oluşumunda görev alanlarda bu büyük beklentilere cevap verme uğraşı içinde
olmuştur.
1992 yılında TÜRMOB Genel Başkanlığı görevine seçilen ve halan bu görevi yürüten ÖZYÜREK’
in önderliğinde camiamız kimliğine ve kişiliğine kavuştuğunu söylemek belki eksik bir tanımlama
bile olabilir. Mesleğimizin 1989’dan bu yana gelişimini her yönüyle ele alıp irdelemek oldukça
geniş bir çalışmanın kapsamını oluşturacak niteliktedir. Mesleğimizin gelişimindeki önemli
kilometre taşlarını ise kısaca şöyle sıralayabiliriz;
Tekdüzen Hesap Planı; 26.12.1992 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebliği’nin ülke genelinde en iyi şekilde uygulanması için girişilen eğitim
seferberliği hem örgütlülüğün önemini, hem de mesleki gelişimimizin temelini oluşturacak eğitim
çalışmalarımızın başlangıç noktasını oluşturmuştur.
Muhasebe Devletleştirilemez; Üzerinden bunca zaman geçmesine karşın, mesleğimizi daha
olgunlaşmadan budayacak İşletme Yönetim Merkezlerine karşı örgütlü gücümüzü ortaya koyarak
sağladığımız başarıyla, hem örgütlülüğümüzü pekiştirdik, hem de tüm kesimlere varlığımızı
hafızalardan silinmeyecek şekilde yerleştirdik.
Temel Eğitim ve Staj Merkezi; staj, eğitim ve sınav işlemlerinde yaşanan sorunların çözümü ve
kurumlaşmanın sağlanması, mesleki eğitimin gerçekleştirilmesi amacıyla 26.1.1993 tarihinde
yayımlanan “Temel Eğitim ve Staj Merkezi Yönergesi” ile Temel eğitim ve Staj Merkezi kuruldu.
Bugün gelinen noktada staj, sınav ve eğitim çalışmalarında bu merkezimizin önemli çalışmaları
olmuştur.
TMUDESK; Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu 1994 yılında TÜRMOB tarafından
kuruldu. İlgili kesimlerin katılımıyla oluşturulan Kurul bugüne kadar 15 muhasebe standardı
yayınladı. Gelişmiş ülkelerde mesleğin uygulama rotası olan standartların ülkemizde de aynı
noktaya gelmesi için çalışmalar devam ediyor. 4487 sayılı Kanunla yasal statüsüne kavuşan
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun bu statüdeki çalışmalarıyla standartların
yaygınlaştırılmasında önemli bir aşama kaydedilecektir.
IFAC; Dünya ile bütünleşme, gelişmelerin bizzat içinde olma elbette hedef ve beklentileri olanların
vazgeçemeyeceği bir entegrasyonu oluşturuyor. Bu anlamda meslek camiamız için 1994 yılında
üyesi olduğumuz IFAC, bizler için dünyaya açılan bir kapı olmuştur. “Dünya’ ya Açılan Pencere;
Akdeniz” kurucu üyesi olduğumuz Akdeniz Muhasebeciler Federasyonu’nun İstanbul’da
gerçekleşen birinci yıllık konferansının ana temasını oluşturdu. Bugün gelinen noktada uluslararası
camiada etkin ve saygın bir örgütün üyesi olmak bizler için övünç noktalarımızdan birini
oluşturuyor.

Yetki..yetki;Vergi beyannamelerinin ön denetiminden, sermaye artırımına, vakıfların denetiminden
işsizlik sigorta fonunun denetimine kadar camiamız önemli yetkiler elde etmiştir. Ancak
sorumluluklarımızla kıyasladığımızda bunların yetersizliği açıktır. Hedefi ekonomik denetim düzeni
olan bir camianın, elbette bu hedefe ulaşmada alması gereken çok büyük mesafeler olduğunun tüm
camiamız bilincindedir.
Son zamanlarda yaşanan bazı gelişmeler, yetkilerimizin artırılması gerektiği yönündeki kamuoyu
desteğini bir miktar azaltmıştır.Önümüzdeki en acil çözmemiz gereken konu; mesleğimize karşı
güven sarsıcı davranışlarda bulunanları mutlaka içimizden ayıklanmasıdır. Muhasebecilik, mali
müşavirlik mesleği öncelikli olarak dürüst olmayı gerektirir. Bu dürüstlük topluma güven olarak
yansır. Bu inancı sarsanları içimizden mutlaka ayıklamalıyız.
Bu ayıklama sürecinde, mesleğimizin bir güven mesleği olduğunu ön plana çıkararak, etik kurallara
sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor. Mesleği yaralayan ve etik kuralları yozlaştıran, mesleği uçurumun
kenarına sürükleyen haksız rekabetle mücadele ön plana çıkan görevlerin başında gelmektedir. Bu
görevimizi yerine getirirken bürolarımızı ISO 9000 standartları çerçevesinde düzenlememiz, bu
mücadeleye yardımcı olacak unsurların başında gelmektedir.
Mesleğin dejenere olmaması için, düzgün çalışan meslektaşlarımızı koruyan bir sistemi mutlaka
kurmalıyız. Bu sistemi kurmanın temel koşulu ise, kurallara uymayanları, haksız rekabetle mesleği
yok etmeye çalışanları ve meslek onuruna yakışmayan işler yapanları bünyeyi kangren haline
getirmelerine izin vermeden, bu bünyeden temizlememiz gerekmektedir.
Disiplin Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler bu düşüncemize imkan tanımaktadır. Disiplin
Yönetmeliğinin uygulanmasında yeknesaklığı sağlamak amacıyla Oda Disiplin Kurulu Başkanları
ve Oda Yöneticilerinin katılımıyla Ankara’da yapılan toplantının bu amacımıza hizmet etmesini
bekliyoruz.
Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi gereken hedeflerimizi ise ana başlıklarıyla şöyle
sıralayabiliriz;
- Meslek yasasının aksayan yönlerinin düzeltilmesi, SM unvanının kaldırılarak mesleğin gerçek
yapısına dönüştürülmesi ve daha çağdaş, daha demokratik bir yasa çıkarılması için TBMM’ne
verilmiş bulunan Kanun Teklifi yasalaşmalıdır,
Ayrıca Mali Tatil Kanun Teklifi’ de yasalaşmalıdır,
-

Mesleğe girebilmek için lisans düzeyinde eğitim şart olmalıdır,
Meslek içi eğitim sürekli hale getirilmelidir,
Birlik tarafından kurulacak Muhasebe Enstitüsü’nde lisans üstü eğitim yapmanın olanakları
sağlanmalıdır,
VUK’nun mükerrer 227. Maddesinin Kanunun amacına uygun şekilde uygulanması
sağlanmalıdır,
Tasdikten doğan müşterek ve müteselsil sorumluluğun sınırları net bir şekilde genişletilmelidir,
Mesleki bilgi akışı, internet ortamı üzerinden tüm üyeleri kapsayacak şekilde genişletilmelidir,
Mesleğin geleceğinin denetim olduğu bilincinden hareketle bunun için gerekli çalışmalar
yapılmalıdır,
Banka kredi taleplerinde meslek mensubu denetimine olanak sağlayan yasaya uygun tebliğler
çıkarılmalıdır,
Mesleğe yeni iş imkanları sağlayan çalışmalara devam edilmelidir.

Yukarıda sıraladığımız hedeflerimizin yanı sıra en önemli hedeflerimizden birisi de Eğitim
Kampusünün gerçekleştirilmesidir. Bizim mesleğimizde, mesleki gelişimin itici gücü olan eğitimin

en iyi şekilde gerçekleşmesine hizmet edecek bu proje mutlaka camiamızın elbirliğiyle hayata
geçecektir.
Bu hedefleri gerçekleştirecek olan camiamız, gelecek dönemlere yeni hedefler belirleyerek
girecektir.

KDV UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEMELER
Kemal OKTAR
Maliye Bakanlığı
Gelirler Genel Müdürlüğü
Şube Müdürü
1 Mart 2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 81 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile KDV
uygulamasına bazı yenilikler getirilmiştir. Bu yazımızda söz konusu düzenlemeler ele alınmıştır.
1. İHRACAT İSTİSNASINDAN DOĞAN KDV İADELERİNİN SSK PRİM
BORÇLARINA MAHSUBU
81 Seri No.lu KDV Genel Tebliğiyle getirilen en önemli düzenleme ihracat istisnasından
doğan KDV iadesinin Sosyal Sigortalar Kurumu’na olan prim borcuna mahsup edilmesi imkanı
sağlanmasıdır. Tebliğle yapılan açıklamalara göre KDV iadesinin SSK prim borçlarına mahsubu
işlemi aşağıdaki usul ve esaslara göre gerçekleştirilecektir.
Prim Borçlarının Mahsubu İmkanından Kimler Yararlanacak?
İhracat istisnası veya ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iadesinden:
-

İhracatçının veya imalatçının kendisinin,
Ortaklarının,
Mal veya hizmet satın aldığı firmaların,

SSK’ya olan prim borçları mahsup edebilecektir.
Mahsup Talebi Nasıl Yapılacak ?
İhracat veya ihraç kaydıyla teslimlerinden doğan KDV iadesini SSK prim borcuna
mahsubunu talep edenler, vergi dairesine vereceği bir dilekçe ile iadenin doğduğu dönemi, mahsubu
istenilen iade tutarını, kendisinden başkasının prim borcunun mahsubunun talep edilmesi halinde
onun adı, soyadı, unvanı, vergi dairesi, sicil numarası, SSK şubesi ve prim borcu tutarını
bildirecektir. Dilekçeye, mahsubu istenilen prim borcu ile varsa gecikme zammı tutarını ve SSK
şubesinin banka hesap numarasını belirten SSK’dan alınan form yazı eklenecektir.
KDV iadelerinin SSK prim borçlarına mahsubu talepleri, miktarına bakılmaksızın inceleme
veya teminat aranmaksızın yerine getirilecektir. Ancak mahsup işleminin yapılabilmesi için KDV
iadesinin kesinleşmesi, bunun için de vergi borçlarının mahsubunda olduğu gibi bazı belgelerin
vergi dairesine ibrazı şarttır.
İadenin Kesinleşmesi İçin Aranılan Belgeler
2 milyar liraya kadar nakit iade veya miktarına bakılmaksızın mahsuben iade yapılabilmesi
için aşağıdaki belgelerin vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.
- İhracatta gümrük beyannamesinin aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM tarafından
onaylı örneği ile alış-satış faturalarının fotokopisi veya bunlara ait bilgileri içeren liste,

1

- İhraç kaydıyla teslimlerde ihracatçının gümrük beyannamesi, bu beyannamede birden fazla
imalatçı adı varsa iade (veya terkin) talep eden imalatçının mallarının ihraç edildiğine dair
ihracatçının yazısı ile imalatçının satış faturaları,
- Bavul ticaretinde gümrükçe onaylı özel faturaların aslı veya onaylı fotokopileri, döviz alım
belgelerinin aslı veya YMM, ilgili banka ya da özel finans kuruluşunca onaylı örneği ile alış-satış
faturaları (imalatçılarda sadece satış faturaları),
- Yolcu beraberi eşya ihracında gümrükçe onaylı faturaların fotokopileri ile alış-satış
faturaları,
- Hizmet ihracında döviz alım belgelerinin aslı veya onaylı örneği ile alış-satış faturaları.(*)
Mahsuben İadelerde Vergi Dairelerince Yapılacak İşlemler
Vergi dairesi bu belgelerden gümrük beyannamesi veya gümrükçe onaylı faturaları ilgili
gümrük idaresinden, döviz alım belgelerini de ilgili banka veya özel finans kuruluşundan teyit
edecek, alış ve satış faturalarını istihbarat arşivinden kontrol edecektir. Bu işlemler sonucu iade
edilebilecek hale gelen KDV tutarından, öncelikle varsa mükellefin kendisinin vergi borcu mahsup
edilecektir. Bundan sonra kalan kısım için, herhangi bir öncelik gözetilmeksizin mükellefin talebi
üzerine kendisinin, ortaklarının, mal veya hizmet satın firmaların SSK primi veya vergi borçları
mahsup edilmek üzere düzeltme fişi düzenlenecektir. Vergi borçlarının mahsubu saymanlıklararası
işlem fişi gönderilmek, SSK prim borçlarının mahsubu ise ilgili SSK şubesinin banka hesap
numarasına havale yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.
SSK Şubelerince Yapılacak İşlemler
SSK şubeleri, vergi dairelerince gönderilen tutarlardan daha önce yazılı olarak bildirdikleri
kişilerin prim borçları ve varsa gecikme zamlarını tahsil edeceklerdir. Bu tahsilat vergi dairesince
gönderilen tutarın banka hesabına geçtiği tarih itibariyle yapılacaktır. Mükellefin havaleden önce
ödemesi veya prim borcunun herhangi bir nedenle azalması ya da ortadan kalkması hallerinde, vergi
dairesince gönderilen ancak mahsup edilmeyen tutarlar ileride doğacak prim borçlarına mahsup için
bekletmeyecek ve vergi dairesine iade edecektir. Mahsup işleminin yapıldığı ve varsa mahsup
sonrası tutarın vergi dairesine iade edildiği konusunda ilgili vergi dairelerine yazılı bilgi
verilecektir. Mahsubu yapılmayan tutarın mükellefe iadesi kesinlikle söz konusu değildir. Ancak
vergi dairesince gönderilen tutardan herhangi bir nedenle mahsup yapılamayan bir kısım kalırsa, bu
tutardan lehine mahsup talep edilenin daha önce bildirilen borç tutarı dışındaki borçlarının da
mahsubu yapılabilecektir. Bu durumda daha önce bildirilmediği halde mahsubu yapılan borç tutarı
için ayrıca bildirim düzenlenerek vergi dairesine gönderilmesi gerekir.
Mahsubu Talep Edilen Prim Borcu İçin Gecikme Zammı Uygulanabilecek mi ?
KDV iadelerinin vergi borçlarına mahsubunda, vergi borcunun vadesinden önce ilgili
belgelerin vergi dairesine ibraz edilmiş olması halinde, mahsup işlemi zamanında yapılamasa dahi
gecikme zammı uygulanmamaktadır.
Ancak SSK’nın ayrı bir kamu kuruluşu oluşu ve bu kuruluşun prim tahsilatlarında da 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılması
nedeniyle, KDV iadesinin, prim borcunun vadesi tarihinden sonra ilgili SSK şubesinin hesabına
havale edilmesi halinde, prim borcunun vadesinden havalenin hesaba geçtiği tarihe kadar gecikme
zammı uygulanacaktır. Örneğin KDV iadesi için ayın 25. günü KDV beyannamesi veren ve bu
tarihte mahsup talep dilekçesi ile eklerini vergi dairesine vererek o aya ait prim borcunun
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mahsubunu talep eden mükellefin iade tutarının, gümrük beyannamesinin teyidi zamanında
alınamadığı için ertesi ay SSK şubesine havale edilmesi durumunda, prim borcu için bir aylık
gecikme zammı uygulanabilecektir.
Haksız İadelerde Yapılacak İşlemler
KDV iadesinden SSK prim borcunun mahsubu yapıldıktan sonra iadenin haksız olduğunun
ortaya çıkması halinde, prim borçlarının mahsubu konusunda herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
Yani mükellefin prim borcu mahsup edilmiş olacaktır. Bu durumda mahsuben iade talep eden
mükellef hakkında, haksız KDV iadelerine ilişkin esaslara göre iade tutarının cezalı olarak geri
alınmasına yönelik işlem yapılacaktır.
2. KDV İADESİNİN ORTAKLARIN VERGİ BORÇLARINA MAHSUBU
Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin ihracattan doğan KDV iadelerinin ortaklarının vergi
borçlarına mahsubunun talep edilmesi halinde de miktarına bakılmaksızın inceleme veya YMM
tasdik raporu ya da teminat aranılmaksızın mahsup işlemi yapılabilecektir. Bunun için mahsup
talebinde bulunan şirket veya kooperatif tüzelkişiliğini temsile yetkili kişilerin imzalayıp
kaşeleyecekleri talep dilekçesine, vergi borcunun mahsubu talep edilen ortakların adı, soyadı,
unvanı, vergi dairesi, sicil numarası, vergi borcunun türü, dönemi, tutarını belirleyen bir liste
eklenecektir. Ayrıca lehine mahsup talep edilen ortakların da bu mahsubu istediklerine dair
muvaffakat yazısının aslı veya noter onaylı örneği de dilekçeye eklenecektir.
3. ATIK KAĞIT VE HURDA PLASTİK MALZEME TESLİMİNDE KDV
TEVKİFATI
Daha önce hurda metal teslimleri ile tekstil ve konfeksiyon sektöründeki fason imalatta
uygulanan KDV tevkifatının atık kağıt ile hurda plastik malzeme teslimlerinde de uygulanması
öngörülmüştür. Buna göre atık kağıt ve hurda plastik malzeme teslimlerinde hesaplanan KDV’nin
1/3’ü satıcıya ödenecek, 2/3’ü ise alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla kendi vergi dairelerine beyan
edilip ödenecektir. Örneğin kağıt imalatçısına 50.000.000 liralık atık kağıt teslim eden gerçek
usulde vergi mükellefi bir toptancı, bu teslimi için faturada 8.500.000 lira KDV hesaplayacak,
ancak bunun 1/3’ü olan 2.833.333 lira KDV tahsil edebilecektir. Hesaplanan KDV’nin 2/3’ü olan
5.666.667 lira, kağıt imalatçısı tarafından alımın yapıldığı dönemi takibeden ayın 25. günü
akşamına kadar 2 No.lu KDV beyannamesi ile kendi vergi dairesine beyan edilerek ödenecektir.
Kağıt imalatçısı 2/3’lük vergi tutarını beyan edip ödediğine dair tahakkuk fişi ile vergi dairesi
alındılarının birer fotokopisini 10 gün içinde satıcıya gönderecektir. Bu süre içinde alıcıdan haber
alınamaması halinde satıcı durumu 20 gün içinde kendi vergi dairesine bildirecektir.
81 Seri No.lu KDV Genel Tebliğiyle öngörülen bu uygulama kapsamına kağıt, karton,
mukavva gibi ürünlerin üretiminde kullanılan atık kağıtlar ile çeşitli yöntemlerle yine imalat
sürecine giren hurda plastik malzemelerin gerçek usulde vergilendirilen mükellefler arasındaki
teslimleri girmektedir.
Satıcıların atık kağıt veya hurda plastik malzeme teslimlerine ilişkin yüklendiği vergileri, bu
teslimler dolayısıyla tahsil ettikleri 1/3’lük KDV tutarından indirememeleri halinde, indirilemeyen
vergiden, satışlara ilişkin tahsil edilmeyen 2/3’lük kısmı aşmayan tutar nakden veya mahsuben iade
edilebilecektir. Mahsuben iade talepleri miktarına bakılmaksızın, nakit iade talepleri ise 200 milyon
liralık limite kadar incelemesiz ve teminatsız yerine getirilebilecek, 200 milyon lirayı aşan nakit
iade talepleri aşan kısım kadar teminat verilmesi veya YMM tasdik raporu ya da inceleme raporu
düzenlenmesi suretiyle yerine getirilecektir.
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4. İNCELEMESİZ VE TEMİNATSIZ İADE LİMİTLERİ
Uluslararası taşımacılıktan doğan KDV iadelerinde inceleme veya teminat aranılmaksızın
nakit iade yapılabilecek olan sınır 500.000.000 liradan 1.000.000.000 liraya çıkarılmıştır. Buna göre
81 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin yayımlandığı 1 Mart 2001 tarihinde henüz incelenmesine
başlanmamış olan 1 milyar liranın altındaki uluslararası taşımacılık istisnasına ait iadeler, inceleme
veya teminat aranılmaksızın yerine getirilecektir. 500 milyon lira ile 1 milyar lira arasında olan iade
talepleri için incelemeye başlanılmışsa, inceleme elemanının insiyafitine göre incelemesiz iade
yapılabileceği gibi, iadenin inceleme sonucuna göre yapılması da öngörülebilecektir.
Öte yandan tekstil ve konfeksiyon sektöründe fason işçilikteki tevkifat uygulamasından
doğan ve sadece mahsuben yapılabilen iadelerde inceleme ve teminat aranılmayan sınır
200.000.000 liradan 2.000.000.000 liraya çıkarılmıştır. Buna göre fason işçilikteki tevkifat
uygulamasından doğan ve 2 milyar lirayı aşmayan mahsuben iadeler incelemesiz ve teminatsız
yerine getirilecek, bu miktarı aşan mahsup talepleri için ya teminat gösterilecek veya YMM tasdik
raporu ya da inceleme raporu düzenlenecektir.
5.
ULUSLARARASI
TAŞIMACILIĞIN
KULLANILAN TIR KARNELERİNİN TASDİKİ

BELGELENDİRİLMESİNDE

Uluslararası taşımacılık istisnasının; TIR karnesinin noter, YMM, gümrük idaresi veya
Türkiye Ticaret Odaları Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’nin görevlendirdiği ticaret ve
sanayi odaları tarafından tasdik edilmiş olan suretleri ile belgelendirilmesi uygun görülmüştür.
6. ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMACILIKTA ÖZEL MATRAH ŞEKLİ UYGULAMASI
Belediyeler veya bağlı işletmeleri tarafından otobüs, minibüs veya metroyla yapılan şehiriçi
yolcu taşımacılığında kullanılan bilet veya kartların bayilerde satışında özel matrah şekline göre
vergileme yapılması uygun görülmüştür. Buna göre söz konusu biletlerin bayiler tarafından
yolculara satış bedeli üzerinden iç yüzde oranıyla hesaplanacak KDV, belediye veya bağlı işletmesi
tarafından beyan edilecektir. Örneğin tanesi 400.000 lira olan şehiriçi otobüs biletlerinden yüzlük
bir cildin bayiye tesliminde (400.000 x 17 / 117 x 100) 5.811.965 lira KDV hesaplanarak belediye
veya belediyenin otobüs işletmesi tarafından beyan edilerek ödenecektir. Yolculara bilet satışı
yapan bayiler bu satışları üzerinden KDV beyanında bulunmayacaklardır. Bilet satışı dışında başka
faaliyeti olmayan bayilerin KDV mükellefiyeti tesis edilmeyecek, başka faaliyetleri nedeniyle KDV
beyan eden bayiler ise bu satışlarını beyannamelerinin 31. (dolayısıyla 7.) satırında göstermek
suretiyle üzerinden vergi beyan edilecek olan matrahtan indireceklerdir.
Bu uygulama doğrudan kendi araçlarıyla şehiriçi taşıma yapan belediyelerin ve belediyelere
ait işletmelerin biletlerinin veya kartlarının bayilere satışında geçerlidir. Belediyelerin denetiminde
olsa dahi özel halk otobüsü veya özel minibüslere ait biletlerin belediyeler veya diğer kişi ya da
kuruluşlarca taşımacı firmalara veya bayilere tesliminde özel matrah şekli uygulanmayacak, taşıma
hizmetine ilişkin olarak bu biletler üzerinden hesaplanan KDV, taşımayı yapan mükelleflerce genel
hükümlere göre beyan edilip ödenecektir.
7. İCRA YOLUYLA YAPILAN SATIŞLARIN İPTALİ HALİNDE KDV’NİN İADESİ
Müzayede suretiyle yapılan satışlarda malların herhangi bir nedenle alıcıya teslim
edilmemesi halinde vergiyi doğuran olay gerçekleşmemektedir. Bu durumda icra daireleri,
mahkeme satış memurlukları, vergi daireleri, TASİŞ işletme müdürlükleri gibi müzayede suretiyle
satış yapan kuruluşların bu satışlarına ilişkin olarak; satışa itiraz edilmesi, müzayedeye hile
karışması, bedelin ödenmemesi gibi nedenlerle satışı yapılan malların alıcıya teslim edilmemesi
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halinde KDV tahsil edilmeyecektir. Bu gibi durumlarda KDV’nin tahsil edilmiş olması halinde ise
vergi tahakkuktan terkin edilecek ve vergiyi ödeyen alıcıya intikal ettirilmek üzere satışı yapan
mükellef kuruluşa iade edilecektir.

-----------------------(*) KDV iadeleri konusunda ayrıntılı bilgi için Bkz. “KDV İstisnalar ve İadeler” Kemal Oktar
üçüncü basım Kasım 2000 Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları.
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VERGİ DAİRELERİNCE YAPILAN MAHSUP İŞLEMLERİNDE
DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI
Necati PERÇİN
Gelirler Başkontrolörü
Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Başkanı

I-GİRİŞ
Mükelleflerin bazı vergi borçlarını zaman zaman nakden ödemek yerine başka vergilerden
kaynaklanan alacakları nedeniyle mahsuben ödeme yolunu tercih ettikleri bilinen bir durumdur.
Vergi mükellefleri,özellikle;
-Katma Değer Vergisi İadelerinden kaynaklanan alacaklarını,
-Yanlışlıkla fazladan ödedikleri vergileri,
-Geçici vergiden ve/veya yıl içinde tevkif yoluyla ödedikleri stopajlardan,beyan ettikleri ancak
yıllık gelir veya kurumlar vergisini aşan kısımları,
-İhtirazı kayıtla ödeyip davayı kazandıkları için geri almaları gereken vergileri,
-Ve vergi dairelerinden olan sair alacaklarını ,
-Vergi borçlarına mahsup ettirebilmektedirler,
II-MAHSUP İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Mahsup talepleri ile ilgi olarak mükelleflerin yapmaları gereken tek şey hangi vergi
alacağını,hangi vergi borcuna mahsup ettirmek istediklerini belirten bir dilekçe ile zamanında yani
mahsup yaptırılacak borcun vade tarihinden önce ilgili vergi dairesine başvurmaktır. Vergi daireleri
mükelleflerin verdikleri bu dilekçe üzerine önce”Tahakkuk müzekkeresi ve Veril Emri” daha
sonra “Mahsup Fişi” düzenlemekte ve mahsup talebine konu vergi borcu,nakit ödeme
yapılmaksızın borç ve alacağın hesaplar üzerinden karşılaştırılması sonucunda kısmen veya
tamamen ortadan kaldırılmaktadır.
1-Konuya İlişkin Yasal Düzenlemeler:
Bilindiği üzere,488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde,bu Kaununa ekli
(1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi tutulacağı, 2’inci maddesinde,vergiye tabi
kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların
hükümlerinin yenilenmesine,uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin
mektup ve şerhlerinde damga vergisine tabi olacağı,3’ncu maddesinin ikinci fıkrasında da resmi
dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği hükme
bağlanmıştır.
Ayrıca, 488 Sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-makbuzlar ve diğer kağıtlar başlıklı
bölümünün 1/h fıkrasında da kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi dairelere
verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler hesabına ödenen paralar hakkında müteaddit
nüsha olarak bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkur dairelere ait nüshalarının binde 7.5
oranında damga vergisine tabi tutulacağı bulunmaktadır.

2- Hükmü Eski Uygulama:
Konuya ilişkin olarak 24.09.1986 tarihinde yayımlanan 68012 sayı ve 70 seri no’lu
Uygulama İç Genelgesi uyarınca; aynı vergi dairesi içerisinde iade edilmesi gereken paraların,nevi
ve doğuşu ayrı olan vergi borçları için yapılan mahsup işlemleri de resmi daire olan vergi daireleri
ve kişiler arasında yapılan işlemlerden olduğundan ve bu işlemlerin mükellefin isteği üzerine veya
re’sen yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın,mahsup işlemi ile ilgili olarak düzenlenerek makbuz
veya makbuz şerhini ihtiva eden kağıtlar,Kanunun 3’ncü maddesinin 2 fıkrası ve Kanuna bağlı I
sayılı tablonun VI-1/h fıkrası gereğince %05 oranında damga vergisine tabi tutulmakta, (bu gün için
bu oran %07,5 olarak uygulanmaktadır.)
Mükellefin vergisini bağlı olduğu vergi dairesine ödemesi gerekirken, başka vergi dairesine
ödemesi nedeniyle ödenen verginin tahsilatı yapan vergi dairesince ilgili vergi dairesine yapılan
aktarma işlemi, resmi daireler arasında yapılan işlemlerden olduğundan, sadece bu işlemler
nedeniyle düzenlenen kağıtlar,Kanuna bağlı II sayılı tablonun A/1’inci fıkrası gereğince damga
vergisinden istisna edilmekte,
Diğer taraftan Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre ihracat istisnası nedeniyle
doğan vergi iade tutarlarının gerek hak sahibinin kendisine ve gerekse de
İhraç edilen mal ve hizmeti üretenlere ait katma değer vergisi borçlarına mahsubuna ilişkin olarak
düzenlenen kağıtlarda yine %05 oranında damga vergisine tabi tutulmakta idi.
3- Yeni Uygulama
Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere vergi idaresinin geçmişteki uygulaması
düzenlenen “Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri” ni Makbuz olarak nitelendirmek suretiyle
tarifenin VI-1/h pozisyonunu dayanak göstererek damga vergisi hesaplamak yönünde idi. Ancak bu
konu uygulamada vergi idaresi ile mükellefler arasında çok sayıda ihtilafa neden olmuş Danıştay ise
mahsup
işlemlerinin damga vergisini gerektirmeyeceği yönünde görüşler vermiştir. Bu konuda verilen ve
sürekli hale gelen yargı kararlarında;mahsup işlemi yapılırken Damga Vergisi Kanunu’na ekli(1)
sayılı tabloda yer alan kağıtlardan herhangi birinin tanzim edilip imzalanmadığı belirtilerek,idarenin
bir iç muamelesi niteliğinde bulunan mahsup nedeniyle düzenlenen kağıdın damga vergisine tabi
tutulmaması gerektiğine hükmedilmektedir.
Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan 12.07.2000 tarih ve 33721 sayılı 2000/8 Uygulama İç
Genelgesi ile söz konusu ihtilaflar ve yargı kararları dikkate alınarak mahsup taleplerinin yerine
getirilmesinde,damga vergisi alınması uygulanmasına son verilmiştir.
Dolayısıyla,düzeltme sonucu iade edilmesi gereken paraların;mükelleflerin gerek aynı
vergi dairesinde,gerekse başka vergi dairesinde kendi vergi borçlarına mahsubu sırasında
damga vergisi kesilmez.
Yine bilindiği üzere 3505 sayılı kanun’un2 Geçici 2’inci maddesi uyarınca ihracat işlemleri
ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar 31/12/2003 tarihine kadar 488 sayılı kanuna göre
damga vergisinde ve 492 sayılı kanuna göre de harçlardan istisna edilmiş bulunmaktadır. Bu
nedenle ihracat istisnası nedeniyle iade edilecek katma değer vergisi hak sahibinin kendisine veya
ihraç edilen mal ve hizmeti üretenlerin katma değer vergisi borçlarına mahsup edilmesi halinde de
,damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır.
Konu ile ilgili olarak 4 seri No’2lu ihracat ve yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası
Uygulaması Hakkında Tebliğ’de3 aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

“ İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (Katma değer vergisi iadesi ile bu iadenin mükellefin
veya mükellefe ihraç edilen malı teslim edenlerin vergi borcuna mahsubu dahil)..........
İle ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara ihracata ilişkin olduğunun
tevsik edilmesi kaydıyla,işlem yapan kuruluşlarca re’sen damga vergisi ve harç istisnası
tatbik edilecektir.”
İhracatçıların ve ihraç kaydıyla mal teslim edenlerin lehlerine doğacak katma değer vergisi
iadelerinin,kendilerinin veya kendilerine mal veya hizmet satanların vergi borçlarına mahsubunu
talep etmeleri halinde mahsup talebi inceleme raporu ve
1 Danıştay 7 Daire,Tarih:22/04/1987 Esas No:1985/2383,Karar No:1987/1173
Danıştay 7 Daire,Tarih:09/06/1988 Esas No:1988/2281,Karar No:1988/1633
Danıştay 9 Daire,Tarih:15/06/1989 Esas No:1989/1908,Karar No:1989/2078
Danıştay 9 Daire,Tarih:25/12/1991 Esas No:1990/3331,Karar No:1991/4986
Danıştay 9 Daire,Tarih:09/05/1996 Esas No:1996/479, Karar No:1996/1679
Danıştay 9 Daire,Tarih:29/05/1996 Esas No:1996/755, Karar No:1996/1884
2 3505 sayılı Kanun,10 Aralık 1988 tarih ve 20015 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
3 İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında 4 seri No’lu
Tebliğ 27/12/1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
teminat aranmaksızın 28 seri no2’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin 4 A/2-a
bölümünde yer alan belgelerin (gümrük çıkış beyannamesinin aslı veya noterce onaylı örneği, ihraç
konusu mal alış ve satış faturalarının fotokopisi veya dökümlü onaylı liste)ibrazı şartıyla yerine
getirilecektir. Ancak mahsup işteminin mahsubu talep edilen verginin vade tarihinden önce
yapılması yasal zorunluluktur. Mahsup,dilekçenin vergi dairesine verildiği tarih itibariyle
yapılacaktır.
Mahsuba ilişkin başvurunun zamanında yapılmış olmasına rağmen mahsup işleminin
mükellefin elinde olmayan nedenlerle gecikmesi halinde zamanında yapılmayan mahsup için
gecikme zammı da uygulanmayacaktır.
Mükelleflerin katma değer vergisi iade alacaklarının kendilerine mal veya hizmet satanların
vergi borçlarına mahsubunu talep edebilecekleri miktar,bu kişilerden satın aldıkları mal veya
hizmetler için ödenmesi gereken katma değer vergisinden fazla olmayacaktır.
İhracatçılar veya ihraç kaydı ile mal teslim edenlerce satın alınan hizmetlerin yapılan
ihracatla ilgili olmaması ve bunlar tarafından satın alınan malların henüz ihraç edilmemiş
olması,yurt içinde satılması veya işletme envanterinde yer alması mahsup talebini yerine
getirilmesine engel teşkil etmeyecektir. Ancak,mahsup talebi sırasında ibraz edilen ve ihracata konu
mal ve hizmet alımlarını gösteren listelerde gerçekleştirilen ihracatla ilgili olup olmadığına
bakılmaksızın lehine mahsup talep edilenlerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin faturalara ait
bilgilere de ayrıca yer verilecektir.

2000 YILI KURUMLAR VERGİSİ VE
İSTİSNA STOPAJLARI (VERGİ KARŞILIĞI)
Mehmet Maç
Yeminli Mali Müşavir
DENET YMM A.Ş.
1.

GENEL AÇIKLAMA :
31.12.2000 tarihli bilançoda yer alacak “K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI” rakamının belirlenmesi, kurumlar vergisi beyannamesinin ve
varsa istisna stopajlarına ilişkin muhtasar beyannamenin verilmesinde ihtiyaç duyulacak olan
verilerin elde edilmesi için, 2000 yılına ait kurumlar vergisi, istisna stopajları ve bunlara ait
fon paylarının toplamından oluşan VERGİ KARŞILIĞI tutarının tespitine ihtiyaç vardır.
(Kâr dağıtımı nedeniyle ortaya çıkmış veya çıkacak olan stopajlar, kurum vergi karşılığı hesabını etkilemez. )
İstisna kazancı bulunmayan kurumlar açısından (en basit hali ile) vergi karşılığı, ticarî kâra
kanunen kabul edilmeyen giderlerin ilavesi ve varsa diğer indirimlerin düşülmesi suretiyle
bulunan malî kârın %33’üdür.
Ancak istisna kazançların mevcudiyeti, bu %33 vergiye istisna stopajlarının eklenmesini
gerektirdiği için, vergi karşılığı hesabı karmaşık hale gelmektedir.
Bu konudaki detaylı bilgiler, DENET ‘in 2000/29 ve 2001/41 no.lu Sirkülerlerinde yer
almaktadır. Uygulamalarımızda, kurum vergilerinin ve kâr dağıtımına ilişkin hesaplamaların
çabuk, pratik, otomatik ve hatasız olarak hesaplanabilmesi için hazırladığımız bilgisayar
programını kullanmaktayız.
2000 yılı kurumlar vergisi matrahının bulunuşu açısından detay planda bazı farklar meydana
gelmiş olmakla beraber, kurumlar vergisi oranı ve fon payı oranı 1999 ile aynıdır. İstisna
stopajları açısından bu yıl farklı olan hususlar aşağıdaki bölümde açıklanmış, bir sonraki
bölümde örneklendirilmiştir.

2.

2000 YILI İSTİSNA STOPAJLARI VE BU KONUDA 1999 YILINA GÖRE MEYDANA
GELEN FARKLILIKLAR :
2000 yılı için, 1999 dönemine göre iki önemli fark mevcuttur :

2.1. Yatırım İndiriminin Stopaja Tabi Olduğu Hükmü ve Yeni İstisna Stopaj Oranları :
Yatırım indiriminin stopaja tabi olduğu, gecikmeli de olsa kanun hükmüne bağlanmış ve stopaj
oranı fon payı dahil %16,5 dan %19,8 e çıkarılmıştır. Yatırım indiriminden faydalananların,
vergi karşılığı hesaplarken %19,8 oranındaki stopajı dikkate almaları gerekmektedir. (Yatırım
indiriminin stopaja tabi olduğu yolundaki hükmün 4605 sayılı Kanunla 30.11.2000 tarihinden itibaren geçerli olarak yürürlüğe
konulmuş olması, bu tarihten önce yapılmış olan yatırımların stopaja tabi olup olmayacağı tartışmasını gündeme getirmiştir.
1999 yılı ile ilgili olarak devam etmekte olan yatırım indirimi davalarının akıbeti ve vergi yargı organlarının mevzuatın
geçmişe yürütülemeyeceği prensibi konusundaki anlayışları, bu tartışmanın sonucunu etkileyecek olan ana faktörler olacaktır.)

2000 yılı istisna kazançları açısından, yatırım indiriminin yanı sıra rüçhan hakkı kuponu satış
kazançlarında da stopaj oranı etkilenmiştir. Diğer istisnalara ilişkin stopaj oranlarında
değişiklik yoktur. Aşağıdaki tabloda istisna türleri ve bunların kullanımına bağlı olarak
doğacak stopajlar gösterilmiştir :
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KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLAR VE
İSTİSNA KULLANIMINA BAĞLI STOPAJLAR

İstisnanın Türü

İştirak Kazançları İstisnası
Risturn İstisnası
(a) tipi menkul kıymet yatırım fon ve
ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları
(b) tipi menkul kıymet yatırım fon ve
ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları
Risk sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları ve
ortaklıklarının kazançları
Rüçhan hakkı kuponu satış kazançları
Emisyon primleri
Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri
ve teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar

İştirak hisseleri ve gayrimenkullere ilişkin satış
kazançları
Üretim ve turizm tesislerinin ve bu tesislere ilişkin
gayrimenkullerin sermaye olarak konulmasından
kaynaklanan kazançlar
YATIRIM İNDİRİMİ
Olağanüstü hal bölgesi ve az gelişmiş bazı illerde
iş yapan mükelleflerin bu işyerlerinden elde
ettikleri kazançlar
Kalkınmada öncelikli yörelerde 1994’den önce
faaliyete geçen eğitim, sağlık ve spor tesislerinden
sağlanan kazançlara ilişkin 10 yıllık geçici istisna

Serbest bölgelerde elde edilen kazançlar
Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı gemilerin
işletilmesinden ve satılmasından sağlanan
kazançlar

İstisna
Kullanımına
Bağlı Stopaj

İstisnanın
Yasal
Dayanağı
KVK 8/1
KVK 8/2
KVK 8/4-a

Yok
Yok
Yok

Yok

KVK 8/4-b

Yok

% 11

KVK 8/4-c,d Yok

Sıfır

KV

(fon payı dahil)
Yok
Sıfır

KVK 8/5

Yok

KVK 8/5
KVK Geçici
24

Yok
Yok

KVK Geç.
28/a
KVK Geç.
28/a
GVK Ek
md.1-6
4325 md.3/a

Yok

% 16,5

Yok

Yok

Yok

% 19,8

Yok

Yok

KVK Geç..
21/1-c
KVK Mülga
8/15
3218 sayılı
Kanun
4490 sayılı
Kanun

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

% 19,8
Yok
Var (Oranı
değişkendir ve
KVK Geçici 24
üncü maddede
belirtilmiştir.)

Stopajın
Yasal
Dayanağı
GVK 94/6-b-ii
KVK 8/2
GVK 94/6-a-i
BKK 93/5148
GVK 94/6-a-ii
BKK 93/5148
GVK 94/6-a-i
BKK 93/5148
GVK 94/6-b-ii
BKK 00/1689
KVK Geç.28/b
KVK Geç.24

GVK 94/6-b-ii
KVK Geç 28/a
KVK Geç 28/a
GVK 94/6-b-ii
BKK 00/1689
4325 md.3/a
KVK Geç.
21/1-c
50 no.lu KV
Genel Tebliği
50 no.lu KV
Genel Tebiliği
69 no.lu KV
Genel Tebliği

NOT :Yukarıdaki tabloda özetlenen, istisna kullanımına bağlı stopajlar, halka açık olsun olmasın tüm kurumlar
için geçerlidir.
İstisna kaynaklı kazançlarda kâr dağıtımı nedeniyle yeni bir stopaj doğmaz. İstisna kaynaklı olmayan nakit kâr dağıtımlarında ise halka
açık A.Ş.lerde %5,5, diğer kurumlarda %16,5 fon payı dahil stopaj vardır. Kârın sermayeye ilavesi halinde bu stopaj hesaplanmaz. Vergi
anlaşmaları, yabancı sermayeli şirketlerde ve yabancı kurum şubelerinde, stopajın oranlarını etkileyebilmektedir.

2.2. Zarar Ortamında İstisna Stopajı Uygulanmayacağı Prensibi :
Zararda olan kurumlarda istisna uygulaması, malî zararı artırıcı etki yapmakta veya mevcut
kârın malî zarara dönüşmesine sebebiyet verebilmektedir. Bu zararlı duruma rağmen, istisna
uygulamasının stopaj gerektirmeyeceği hususu kanun hükmüne bağlanmıştır. 4605 sayılı
Kanun’un 4 üncü maddesi ile değiştirilen GVK nun istisna stopajına ilişkin 94/6-b-ii maddesi
şöyledir :
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“ii)

Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan
iştirak kazançları istisnasından yararlanan kazançlar hariç, yatırım indirimi
istisnasından yararlanan kazançlar dahil olmak üzere; dağıtılsın dağıtılmasın,
kurumlar vergisine tabi kurumların, kurumlar vergisinden müstesna kazanç ve
iratlarından (İstisna uygulamasının zarar doğurması halinde bu zarara isabet eden
tevkifat, istisnadan kaynaklanan zararın indirildiği dönemde yapılır. Tevkifat
uygulamasında mahsup edilen zarar tutarının öncelikle istisna uygulamasından
kaynaklandığı kabul edilir.)”

Görüldüğü gibi bu hüküm, istisna uygulamasının mevcut zararı büyüttüğü hallerde istisna
stopajının, (zararın büyüyen kısmının ilerideki yıl veya yıllarda mahsubuna bağlı
olarak) ertelenmesini sağlamaktadır.
Şayet istisna kullanımı öncesinde malî kar var ise ve istisna kullanımı bu malî karı sıfırladıktan
başka, mali zarara sebebiyet vermişse, istisnanın zarara sebebiyet veren kısmına ait stopaj, bu
zararın mahsup edildiği yıl veya yıllarda doğacaktır.
Mahsup edilecek zararın bir kısmı normal ticari faaliyetlerden, bir kısmı da istisna
kullanımından kaynaklanmakta ise, istisna kaynaklı kısmın mahsubu öncelikle yapılacaktır.
Örnekler :
Örnek 1 :(İstisnanın zararı büyütmesi hali)
Bir kurumun 2000 yılı kurumlar vergisi beyannamesi aşağıdaki gibidir :
Ticari zarar .......................................................................... 300 milyar (-)
Kanunen kabul edilmeyen gider .......................................... 50 milyar (+)
KVK nun geçici 28 inci maddesi kapsamındaki
gayrimenkul veya iştirak hissesi satış karı ........................... 600 milyar (-)
Mali Zarar ............................................................................. 850 milyar (-)
Bu örneğimize konu kurum, bu istisna kullanımı ile ilgili olarak 2001 yılı Nisan ayı muhtasar
beyannamesinde stopaj beyanında bulunmayacaktır.
2001 yılındaki malî kârın 700 milyar lira olduğunu varsayarsak, bu kurum 850 milyar liralık zarar mahsup hakkı
dolayısıyla hiç kurumlar vergisi ödemeyecek fakat mahsup ettiği 700 milyarlık zararın 600 milyarlık kısmının
istisna kaynaklı olması nedeniyle, bu 600 milyar lira üzerinden stopaj hesaplayarak kurumlar vergisi
beyannamesini verdiği aya ilişkin müstakil bir muhtasar beyanname ile (062 kodla) beyan edecektir.

Örnek 2 :

(İstisnanın, kârı zarara çevirmesi hali)

Bir kurumun 2000 yılı kurumlar vergisi beyannamesi aşağıdaki gibidir :
Ticari kar

.......................................................................... 200 milyar (+)

Kanunen kabul edilmeyen gider .......................................... 50 milyar (+)
Rüçhan hakkı kuponu satış kârı............................................ 450 milyar (-)
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Mali Zarar ............................................................................. 200 milyar (-)
Bu örneğimizdeki kurum istisna sayesinde 200 + 50 =250 milyar liralık kurumlar vergisi
matrahını sıfırlamıştır. Bu nedenle KV beyannamesini verdiği aya ilişkin hazırlayacağı
muhtasar beyannamede 250 milyar lira üzerinden istisna stopajı hesaplayıp beyan edecektir.
İstisna kullanımı nedeniyle oluşan 200 milyarlık zararı mahsup ettiğinde ise bu mahsuba bağlı
olarak bakiye istisna stopajı doğacaktır.
Yukarıdaki iki örneğimizde, daha önceki yıllardan gelen zarar bulunmadığı varsayılmıştır.
Bilindiği üzere 5 yıllık süre içinde kullanılamayan zarar mahsup hakları ortadan kalkar.
Dolayısıyla zarar mahsupları en eski yıl zararından başlanarak yapılır. Şayet örneğimizdeki
kurumların daha önceki yıllardan gelen zararları var ise, bu eski zararlar öncelikle mahsup
edilecek, 2000 yılı zararlarına sıra geldiğinde ise, bu zararın istisnadan kaynaklanan kısmına
öncelik verilecektir.
Yukarıda açıklanan hüküm 30.11.2000 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğundan, bu hükmün
1999 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde istisna nedeniyle zararı büyüyen veya istisna
nedeniyle zararı oluşan firmaların bu zarara rağmen fazladan ödedikleri stopajın iadesini
sağlayıp sağlamayacağı veya söz konusu stopajı beyan etmemiş olanları, bu stopaja ilişkin
tarhiyattan kurtarıp kurtarmayacağı tartışmaya açık bir hususudur.
Bizim kanaatimiz, söz konusu hükmün açıklayıcı hüküm niteliği taşıdığı, zarar halinde bu
stopajın zaten alınmaması gerektiği, dolayısıyla bahsi geçen yeni hükmün geçmiş yıl beyanları
açısından da geçerli olması gerektiği yönündedir.
ZARAR ORTAMINDA İSTİSNA STOPAJI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞÜMÜZ :
Zararlı firmaların istisna uygulamaları veya kârlı bir kurumun istisna nedeniyle mali zararının
çıkması hallerindeki stopaj sorununun yukarıdaki hükümle çözüme kavuşturulması malî hukuk
adına fevkalade olumlu bir gelişmedir.
Ancak bize göre şayet mevcut vergi rejimi devam ettirilecekse, ideal çözüm şöyle olmalıydı :
-

Kâr yetersizliği veya kâr bulunmayışı nedeniyle kullanılamayan istisna haklarının müteakip
yıllara devredilmesi, kâr çıktığında kullanılması şeklinde bir düzenleme yapılmalıydı.
(yatırım indirimi istisnasında uygulama bu yöndedir.)

-

Kâr olmayışı veya kâr yetersizliği nedeniyle müteakip yıllara devir edilen istisna hakları,
enflasyonla erimemesi için, yeniden değerleme katsayısı ile eskale edilebilmeliydi. (yatırım
indiriminde bu eskalasyon yapılabilmektedir.)

Yatırım indirimi için getirilmiş olan bu pratik ve gerekli uygulamanın, diğer istisnalar
bakımından bugüne kadar niçin geçerli kılınmadığını ve bu yeni düzenlemenin niçin yatırım
indirimine benzer şekilde yapılmadığını anlayamıyoruz.
Yukarıda özetlediğimiz görüşlerimiz, 11 Temmuz 2000 tarihli Dünya Gazetesinde yayımlanan
“Zarar ortamında istisna uygulanması ve istisna stopajı” başlıklı makalemizde detaylı olarak
açıklanmıştır.
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3.

ÖRNEKLER :
Aşağıda 2000 yılı kurum vergi karşılığının hesaplanmasına yönelik birkaç örnek bilgilerinize
sunulmuştur :
Örnek 1 :
1.
2.
3.
4.

Vergi öncesi ticari kâr
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler
Kurumlar vergisi matrahı (1+2) - 3

90.000.000.000
15.000.000.000
5.000.000.000
100.000.000.00
0
5. Kurumlar vergisi (4x0,30)
30.000.000.000
6. Fon payı (5x0,10)
3.000.000.000
7. Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları 33.000.000.000
(5+6)
8. 2000 yılı için ödenen geçici vergi
18.000.000.000
9. Üç taksitte ödenecek KV (5-8)
12.000.000.000
10 Üç taksitte ödenecek fon payı (6)
3.000.000.000
.
Örnek 2 :
1.

Vergi öncesi ticari kâr

2.
3.
4.

Kanunen kabul edilmeyen giderler
Vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler
2000 yılı için kullanılan yatırım indirimi

5.

Kurumlar vergisi matrahı (1+ 2 - 3 - 4)

6.
7
8.
9.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.

Kurumlar vergisi (5x0,30)
KV fon payı (6x0,10)
Yatırım indirimi GV stopajı (4x0,18)

Stopaj fon payı (8x0,10)
Dönem karı vergi ve diğer yasal yük. karşılıkları
(6+7+8+9)
2000 yılı için ödenen geçici vergi

Yıl içinde uğranılan stopaj kesintisi
Yıl içinde uğranılan stopajın fon payı

190.000.000.00
0
15.000.000.000
5.000.000.000
100.000.000.00
0
100.000.000.00
0
30.000.000.000
3.000.000.000
18.000.000.000
1.800.000.000
52.800.000.000
32.000.000.000
1.000.000.000
100.000.000

Geri alınabilecek geçici vergi ve stopaj (11+12-6)

3.000.000.000

Üç taksitte ödenecek KV fon payı (7-13)

2.900.000.000

Dönem net karı (1-10)

137.200.000.00
0

Bu örneğimizdeki yatırım indirimi stopajı ve buna bağlı fon payı toplamı olan 19.800.000.000 TL. Nisan 2001 ayı itibariyle ve
ayrı bir muhtasar beyanname ile (062 kodla) beyan olunur. Kâr dağıtımı yapılmadığı sürece bu stopaj ilki Mayıs 2001 ayının
ilk 20 gününde, ikincisi Temmuz, üçüncüsü Ekim sonuna kadar olmak üzere üç taksitte ödenebilir. (GVK. Md.119)
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Örnek 3 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10
.

Vergi öncesi ticari kâr (KVK Geç. 28 kazancı dahil)
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler
KVK. Geç. 28 kapsamındaki gayrımenkul veya iştirak satış
karı
Mali zarar (1+ 2 - 3 - 4)
Kurumlar vergisi

KV fon payı
KVK Geç.28 istisna stopajı (1+2-3)x0,15

Stopaj fon payı (8x0,10)
Dönem karı vergi ve diğer yasal yük. karşılıkları
(6+7+8+9)

280.000.000.000
35.000.000.000
15.000.000.000
500.000.000.000
200.000.000.000
0
0
45.000.000.000
4.500.000.000
49.500.000.000

Not : Bu örneğimizdeki kurum 2001 yılı KV beyannamesini düzenlerken, yukarıdaki 200 milyarlık zarara dayanarak zarar
mahsubu yaparsa, mahsup ettiği zarar tutarınca stopaj matrahı doğacaktır.

Yukarıdaki izahatın ve örneklerin sadece konunun ana hatlarını ortaya koyduğu, kurum kazancının
tesbiti, istisnalara ilişkin özellikler gibi kurum kazancının vergilendirilmesine yönelik tüm
ayrıntıları içermediği, kuşkusuzdur. Çok geniş bir hacim gerektiren bu bilgiler, "Kurumlar Vergisi”
isimli kitabımızın 3 üncü baskısında mevcuttur.
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TRAFİK CEZALARININ VERGİ MEVZUATIMIZ KARŞISINDAKİ DURUMU VE 414
SERİ NO’LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ
Erdal CANPOLAT
Gelirler Kontrolörü
Halkalı Vergi Dairesi Başkanı
I-GENEL BİLGİLER :
Trafik cezalarına ilişkin kanuni düzenlemeler 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda
yer almaktadır. Trafikle ilgili kurallar,şartlar,hak ve kuruluşlar ve bunların uygulanması ve
denetlenmesi, ilgili kuruluşlar ve bunların görev,yetki ve sorumluluk çalışma usulleri ile diğer
hükümler söz konusu kanunun kapsamını oluşturmaktadır.
Söz konusu Kanunda yazılı Trafik suçlarını işleyenler hakkında yetki sınırları içinde
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Karayolları Genel
Müdürlüğünün ilgili biriminin İl ilçe kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personelince Trafik
cezası kesilir.
Trafik cezaları,trafik kurallarına uymamanın bir bedelidir.
Trafik cezaları ile ilgili olarak en çok bunların ödenme şekli,süresinde ödenmeme halinde
durumun ne olacağı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabi olup olmadıkları, 414 Sayılı Tahsilat
Genel Tebliği kapsamına dahil olup olmadıkları ve vadesinde ödenmeme halinde gecikme
zammının bunlara tatbik edilip edilemeyeceği konularında sorun yaşanmaktadır.
Bu sorunların cevabı makalemizin konusunu oluşturmaktadır.
II-TRAFİK CEZALARININ
HÜKÜMLERİ:

ÖDENMESİ

İLE

İLGİLİ

TRAFİK

KANUNU

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 114.’üncü maddesinde
Para cezaları yetkili memurlarca derhal tahsil edilir. Bu tahsilat makbuz karşılığında yapılır.
Bu makbuzlar damga vergisinden muaftır.
Para cezaları derhal tahsil olunamadığı takdirde ceza tutanağı tanzim edilir ve bir sureti ilgili
mal sandığına 7 işgünü içinde gönderilir.
Söz konusu kanunun 115’nci maddesi ise; aynen aşağıdaki gibidir.
“Tahsilat derhal yapılmadığı takdirde,para cezalarının tutanağın tebliği tarihinden itibaren 10
gün içinde ödenmesi gerekir. 10 gün içinde ödenmeyen cezalar iki katına çıkar ve ödeme suresi 10
gün daha uzar, bu süre içinde de ödenmeyen ceza üç katına çıkar.
Süresinde ödenmeyen para cezaları için 6183 Sayılı Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki
Kanun hükümleri uygulanır.
Bu para cezaları, Maliye Bakanlığının Sayman mutemetlerine, mal sandıklarına veya
114’üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yetkili kılınmış personele ödenebileceği gibi, banka
veya PTT aracılığı ile de ödenebilir.
116’ıncı maddede öngörülen itiraza ilişkin hüküm saklı kalmak üzere, para cezaları ile
mahkemelerce verilen ve sadece hafif para cezalarına ait olan hükümler kesindir.”
Görüldüğü gibi trafik cezasının derhal (cezanın kesildiği andan) ödenmesi veya cezanın
kesildiği tarihten itibaren 10 gün içinde ödenmesi halinde cezanın tutarı değişmeyecektir ve kesilen
ceza tutarı kadar ilgili yerlere ödenebilecektir. İlk 10 günde ödenmeyen cezalar iki katına çıkacaktır
ikinci 10 günde de ödenmeyen cezalar üç katına çıkacaktır.
Örnek : Trafik polisi tarafından 15 Mart 2001 tarihinde, aracın yanlış yere park edilmesi
nedeniyle Bay Mustafa AKIL’a 60.000.000.-TL trafik para cezası kesilmiştir.
Bay Mustafa AKIL trafik cezasını 25 Mart 2001 (dahil) tarihine kadar ödemek isterse
ödeyeceği ceza tutarı 60.000.000.-TL’ dır. Trafik cezası 26 Mart –5 Nisan 2001 (dahil) tarihleri

arasında ödenirse ödenecek ceza tutarı 120.000.000.-TL olacaktır. Söz konusu ceza 5 Nisan 2001
tarihinden sonra ödenmesi halinde ise ödenecek tutar 180.000.000.-TL olacaktır. Kısacası ödenecek
ceza tutarı 5 Nisan 2001 tarihinden sonra hangi tarihte ödenirse ödensin 3 kat olarak tahsil
edilecektir.
III-TRAFİK CEZALARININ VERGİ MEVZUATIMIZ KARŞISINDAKİ DURUMU:
1- Trafik Cezalarının Vergi Usul Kanunu Karşısındaki Durumu:
Hemen belirtelim ki trafik cezalarının V.U.K.’a tabi olabilmesi için V.U.K.’nun 1’inci
maddesinin kapsamına dahil olmaları gerekmektedir. V.U.K.’un 1’inci maddesi aynen
aşağıdaki gibidir.
“Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı hükümler dışında, genel bütçeye giren vergi ve
harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve zamları hakkında uygulanır.
Yukarıda yazılı vergi,resim ve harçlara bağlı olan vergi,resim ve harçları da bu kanuna
tabidir.
Bu kanun hükümleri kaldırılan vergi, resim ve harçlar hakkında da uygulanır.
Söz konusu maddenin gerekçesinde ise aynen aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.
“Bu meyanda sonradan meriyere giren hususi otomobil vergisi harçlar ve Karayolları Trafik
Kanunları ile Vergi Usul Kanunu’na matuf bazı hükümler vaz’edildiğinden bu tasarının yürürlüğe
girdiği tarihten sonra da bu hükümlerin muhfuziyetini teminen birinci maddenin ilk fıkrasında
parantez içindeki hüküm tesis edilmiştir.”
Bizim görüşümüze göre trafik cezalarının V.U.K.’a tabi olmadığıdır. Trafik cezalarının
V.U.K.’a tabi olmamasının sonuçları da farklı olacaktır. Her şeyden önce V.U.K.’da yer alan
uzlaşma ve ceza indirimi müesseseleri trafik cezalarına uygulanmayacaktır. Zaten Karayolları
Trafik Kanunu’nda da V.U.K.’a her hangi bir atıf yapılmamıştır.
2- Trafik Cezalarının 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Karşısındaki Durumu:
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 115’ıncı maddesinde süresinde ödenmeyen para
cezaları trafik cezaları için 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerinin uygulanacağı belirtilerek 6183
Sayılı Kanuna atıfta bulunulmuştur.
Trafik cezaları esas itibari ile bir amme alacağıdırlar. Söz konusu cezaların ödenmemesi
halinde,6183 Sayılı Kanunda amme alacakları için öngörülen bütün hükümler trafik cezaları için de
uygulanacaktır.
Trafik cezaları için herkes tarafından çok merak edilen bu konu mevcuttur. Trafik cezalarının
süresinde ödenmemesi halinde, acaba gecikme zammı veya gecikme faizinin hesaplanıp
hesaplanmayacağıdır. Hemen belirtelim ki trafik cezaları için V.U.K.’da düzenlenmiş olan gecikme
faizi uygulanmaz. Çünkü trafik cezaları V.U.K.’na tabi değildir. Trafik cezalarının vadelerinde
(ödenme süresi) ödenmemeleri halinde 6183 Sayılı Kanunun 51’inci maddesinde yer alan gecikme
zammı da uygulanmayacaktır. 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K.’un 51’inci maddesi aynen aşağıdaki
gibidir.
“Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her
ay için ayrı ayrı %9 gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.
Gecikme zammı 500.000 Liradan az olamaz.
213 Sayılı Vergi usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezası hariç olmak üzere ceza
mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez.
Bakanlar Kurulu, gecikme zammı nispetlerini aylar itibari ile topluca veya her ay için ayrı ayrı
%10’una kadar indirmeye, bir katına kadar artırmaya ve gecikme zammı asgari miktarını 1 katına
kadar artırmaya yetkilidir.

Kanun metninden anlaşılacağı üzere vergi ziyaı cezası dışındaki hiçbir cezaya gecikme zammı
tatbik edilememektedir. Böyle bir durumda normal vadelerinde ödenmeyen trafik cezaları 3 kat
olarak tahsil edilecektir. Ancak yine ödenmeme
durumunda faizli olarak tahsil edilmeyecektir.
1-2000/1555 sayılı B.K.K. ile %5
2-Bu fıkrada yer alan 500.000.-TL tutarı 99/13326 Sayılı B.K.K. ile 5.000.000.-TL’ya
yükseltilmiştir.
3- Trafik Cezalarının 414 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliği Karşısındaki Durumu:
02.06.2001 tarih ve 24310 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve bazı mükelleflerin
karşılaştıkları ekonomik ve mali zorluklar nedeni ile vergi borçlarını ödeme güçlüğü içine düşmeleri
nedeni ile borçlarını ödemeyen mükelleflere, ödeme kolaylığı sağlanması ve kamu alacaklarının bir
an önce Hazineye İntikalini sağlamak amacıyla, 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K.’nun 48’inci maddesinin
Maliye Bakanlığına tanıdığı yetkiye istinaden, 31.12.2000 tarihi itibari ile vadesi geldiği halde
02.06.2001 tarihine kadar borcunu ödeyememiş olan mükelleflerin, devlete ait olup Maliye
Bakanlığı vergi dairelerince tahsil edilen ve 213 Sayılı V.U.K kapsamındaki her türlü vergi, resim,
harç, fon, vergi cezası ve gecikme faizi ile borç asıllarına uygulanan gecikme zammından olan
borçlarının, talebe bağlı olarak tecil ve taksitlendirmeye tabi tutulması ile ilgili olarak 414 Seri
No’lu Tahsilat Genel Tebliği çıkartılmıştır.
Tebliğ kapsamına girmeyen amme alacaklarını aşağıdaki şekilde belirtmek mümkündür.
- 4306 Sayılı Kanuna göre alınan eğitime katkı payı,
- Trafik, nüfus, seçim, mahkeme para cezaları,
- İhracatta vergi iadesi,
- Kaynak kullanımı destekleme primi,
- Kur farkı gibi çeşitli teşvik mevzuatından kaynaklanan amme alacakları,
- Ecrimisil ve diğer amme alacakları,
- Ek vergiler (Deprem vergileri diye bilinir.)
Görüldüğü üzere trafik para cezası olan şahıslar 414 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği ile getirilen tecil
ve taksitlendirme avantajından yararlanamayacaklardır.
IV- SONUÇ
Kendilerine trafik cezası kesilen kişilerin bu cezalarını hemen ödemeleri tavsiye olunur. Bu
cezaların vadelerinde ödenmemeleri halinde 3 katı kadar bir meblağı ödemek durumunda
kalabilirler. Ancak 6183 Sayılı Kanunda yer alan 5 yıllık tahsil zaman aşımı hem idare hem de
cezaya muhatap olan kişiler için önem arzettiği bir gerçektir.
Uygulamada bazı araçların trafik cezası kesildiği halde, araç devirlerinde bu cezaların
görülemediği ve ödenmemiş cezaların varlığına rağmen sözkonusu taşıt araçları için “Borcu Yoktur
Belgesi”nin alınabildiği görülmektedir. Bu aksaklık trafik ile maliye idaresi arasındaki
koordinasyon ve zamanında cezaların araç dosyalarına işlenmemiş olmasından kaynaklanmaktadır.
Ancak kişilerin aldıkları “Borcu Yoktur Belgesi”ne rağmen sonradan kütüklere işlenecek cezaların
varlığı ortadan kalkmayacağı unutulmamalıdır.

KATMA DEĞER VERGİSİNDE HİZMETİN TÜRKİYE’DE DEĞERLENDİRİLMESİ
İLKESİNDEN VAZGEÇİLMESİ VE SON DURUM
M. Aykut KELECİOĞLU
Gelirler Kontrolörü
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (K.D.V.K) 1’inci maddesine göre Türkiye’de
Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan hizmetler Katma Değer
Vergisi’ne (K.D.V.)’ne tabidir. Anılan maddenin gerekçesine baktığımızda kanun koyucu hangi
işlemlerin (hizmetlerin) K.D.V.’ ne tabi olduğunu belirlerken Ortak Pazar Konseyinin direktifleri ve
başlıca Ortak Pazar üyesi ülkelerdeki uygulamaları göz önünde tutmaya çalışmıştır.
Ancak hangi hizmetlerin Türkiye’de yapıldığını belirleyen 6’ıncı maddenin 5.2.2000 tarihine
kadar olan uygulamasında olduğu gibi Ortak Pazar direktiflerinden kimi sapmaların olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır.
Avrupa Birliğinde uygulanan ortak K.D.V. sisteminin temelini oluşturan 6’ıncı Konsey
Direktifi’nin 9’uncu maddesi “Hizmetlerin Teslimini” düzenlenmiştir. Buna göre hizmetin ifa edildiği
yer; hizmeti ifa edenin işyerinin veya hizmeti yürütmek için
kullandığı sabit yer veya böyle yerlerin olmaması durumunda daimi adreslerinin olduğu veya
genellikle ikamet ettiği yerdir.
Aynı maddeye göre topluluk dışındaki müşterilere veya topluluk içinde olmakla birlikte hizmeti
ifa edenle aynı ülkede olmayan mükelleflere hizmet ifa edildiğinde hizmetin ifa edildiği yer;müşterinin
işyerinin bulunduğu veya hizmetin ifa edildiği sabit yer veya böyle bir yer olmaması halinde;daimi
adresinin veya genellikle ikamet ettiği yer olacaktır.
Ancak bu madde hükmüyle ülke dahilinde sayılan hizmet yeri,fiili kullanım ve faydanın
topluluk dışında gerçekleşmesi halinde topluluk dışında veya topluluk dışında sayılan hizmet yeri,fiili
kullanım ve faydanın ülke dahilinde gerçekleşmesi halinde ülke dahilinde sayılabilecektir.
Bu açıklamalar ışığında 6’ncı Konsey Direktifi hizmetin yapıldığı yeri belirlerken bir yandan
sabit yer,daimi adres,işyerinin bulunduğu adres veya ikamet adresleri şeklinde belirli fiziki bir yeri
işaret etmekte,diğer yandan ise faydanın gerçekleştiği yere göre de hizmetin yapıldığı yeri
değiştirebilmektedir.
İşte bu noktada 4503 sayılı kanunla değişmeden önceki 6’ncı madde hükmüne baktığımızda
konsey direktiflerinden açık bir sapmayı görmek mümkündür. Buna göre K.D.V’ne tabi işlemlerin
(hizmetin)Türkiye’de yapılmasında anlaşılması gereken hizmetin Türkiye’de,değerlendirmesi veya
hizmetten Türkiye’de faydalanılmasıdır.
Görüleceği üzere konsey direktiflerinde belirtilen belirli fiziki yer kavramı 6’ncı madde ile
hizmetin Türkiye’de yapılması prensibi ile örtüşmektedir. Ayrıca yine konsey direktiflerinde
belirlenen faydanın gerçekleştiği yer kavramını da 6’ncı maddede görmek mümkündür. Ancak 6’ncı
maddede belirtilen yer alan hizmetin değerlendirmesi kavramından hareketle hizmetin yapıldığı yerin
belirlenmesine konsey direktifinde rastlanmamaktadır.

K.D.V.K’nun 6’ıncı maddesi ile kanun gerekçesindeki bu çelişik durum belirtildiği üzere
4503 sayılı kanunla 5.2.2000 tarihinden itibaren düzeltilmiştir. Buna göre artık hizmetin Türkiye’de
değerlendirilmesi şartı aranılmayacaktır.
Anılan düzenleme sonrası hizmetin Türkiye’de yapılmış sayılması için belirlenen iki şart
birlikte aranılmayacak herhangi birisinin oluşması halinde hizmet Türkiye’de yapılmış sayılacaktır.
Yani hizmet Türkiye’de yapılmışsa,hizmetten hangi ülkede faydalanırsa faydalanılsın işlem
Türkiye’de yapılmış sayılacak dolayısıyla vergiye tabi olacaktır. Hizmetin başka bir ülkede yapılması
halinde,eğer hizmetten Türkiye’de faydalanılmışsa işlem yine Türkiye’de yapılmış sayılacaktır.
Hizmetin değerlendirilmesi olarak kabul edilen hizmet bedelinin Türkiye’de ödenmesi veya hizmet
bedelinin yurt dışında ödenmesine rağmen Türkiye’de ödeyenin hesabına intikal ettirilmesi yani
Türkiye’de ödeyenin hesaplarına gider kaydedilmesi hallerinin bulunup bulunmadığına
bakılmayacaktır.
Örneğin Yabancı bir firmanın Türkiye’deki bir firmaya proje çizdirdiği bir durumda,hizmet
Türkiye’de yapıldığı için bu hizmetten nerede faydalandığının bir önemi olmaksızın işlem K.D.V’ne
tabi olacaktır. 1
Veya yurtdışında Türkiye’deki bir inşaat için proje çizdiren Türk firması bu hizmeti yurt
dışından almakla birlikte,hizmetten yurt dışında değil ülkemizde yararlandığı için söz konusu işlem
K.D.V’ne tabi olacaktır. Ancak bu durumda mükellef esas olarak yurt dışındaki firma olmakla
birlikte,firmanın Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkez ve iş merkezi bulunmadığı için
vergi,K.D.V’nun 9’uncu maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından
bağlı bulunduğu vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.

Bu çalışmada, hizmetin hangi hallerde KDV’ nin konusuna girdiği irdelendiğinden; örnek olay KDVK’ nun 11-1/a
maddesinde yer alan “Hizmet İhracatında Katma Değer Vergisi İstisnası” boyutunda incelenmiştir. Söz konusu hizmetin,
hizmet ihracatı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ayrı bir çalışma konusudur.
1

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TİCARİ DEFTERLERİN KANIT NİTELİĞİ
Doç. Dr. Hanifi AYBOĞA
Marmara Üniversitesi
Muhasebe Finansman Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
1- G İ R İ Ş
Ticari defterler, tacirin özellikle kendi lehine kanıt olmasını sağlaması olasılığı
bulunan ve tacirin bizzat kendisi tarafından hazırlanan araçlardır. Bu nedenle, Ticaret Kanunu
ticari uyuşmazlıklarda ticari defterlerin kanıt teşkil etmesi için bir takım şartlar belirtmiştir.
Muhasebe tekniği yönünden ticari defterlerdeki kayıtların birbirini tutması gerekir, kayıtların
birbirini tutmaması halinde bunların geçerliliği şüpheli görüldüğü gibi hukuki yönden de
defter kayıtlarının birbirini tutmaması, kayıtların doğruluğu hakkında hakimin vicdanında
tereddütler uyandırır. Bu bakımdan, ticari defterlerin kanıt teşkil etmesi için bunlardaki
kayıtların birbirini doğrulaması, kanunen şarttır.
2- TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
" Tacirler her türlü borçlarından dolayı iflasa tabi oldukları gibi, kanun hükümlerine
uygun olarak bir ticaret ünvanı seçmeye ve kullanmaya, işletmelerini ticaret siciline
kaydettirmeye ve ticari defterler tutmaya mecburdurlar." (TTK. md. 20/1)
" Her tacir ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her iş
yılı içinde elde edeceği neticeleri tespit etmek amacıyla, işletmesinin mahiyet ve öneminin
gerektirdiği bütün defterleri tutmak zorundadır." (TTK md. 66).
Tacir sıfatının doğması ile tacirin defter tutma yükümlülüğü başlamakta, tacir sıfatının
kaybedilmesi ile sona ermektedir. Ticari işletme tasfiye sürecinde ise tacir sıfatı devam ettiği
için defter tutma zorunluluğu da devam etmektedir.
Türk Ticaret Kanunu açısından esnaflar defter tutmak zorunluluğunda değillerdir.
Esnaflara uygulanacak hükümlerle ilgili olan TTK' nun 17. maddesinde bu yönde bir
düzenleme bulunmamaktadır.
Defter tutma yükümlülüğü tacir sıfatının bir sonucudur. Yani tacir sıfatına sahip
olmayanlar defter tutmak zorunda değillerdir.
Türk Ticaret Kanunu' nun 66. maddesine göre , her tacir gerekli bütün defterleri
Türkçe olarak tutmakla yükümlüdür. Diğer yasaların konu ile ilgili hükümleri saklı kalmak
üzere 66. maddeye göre tutulması gereken defterler aşağıda belirtilmiştir.
a) Tacir tüzel kişi ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri,
b) Özel hukuk hükümlerine göre yönetmelik ya da ticari şekilde işletilmek üzere devlet,
vilayet, belediyeler gibi kamu tüzel kişileri tarafından kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan
ticari işletmeler ile dernekler tarafından kurulan ticari işletmeler ve bunlara benzeyen ve
tüzel kişiliği olmayan diğer ticari kuruluşlar, karar defteri dışında yukarıda yazılı defterleri,
b) Tacir gerçek kişi ise, karar defteri hariç olmak üzere (a) maddesinde yazılı
defterleri ya da işletmenin nitelik ve önemine göre sadece işletme defteri.

Ayrıca tacirlerin , işletmeleriyle ilgili işler nedeniyle yazdıkları ve aldıkları mektup,
yazı, telgraf, fatura, senet gibi belge ve kağıtlarla ödemelerini gösteren belgelerin kopyalarını
ve sözleşmeleri, taahhüt ve kefalet teminat senetleri ve mahkeme ilamları gibi belgeleri
düzenli bir biçimde dosya halinde saklamaları zorunludur.
20- Gerçek Kişi Tacirlerin Defter Tutma Yükümlülüğü
" Bir ticari işletmeyi , kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir.
Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo ve sair ilan vasıtalarıyle
halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline kaydettirerek keyfiyeti ilan etmiş olan kimse
fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.
Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle
olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına (Ortak sıfatıyle) muamelelerde
bulunan kimse, hüsnüniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı tacir gibi mesul olur." (TTK md.14 )
Defter tutma yükümlülüğü tacir sıfatına bağlı olan bir yükümlülük olduğu için bu
yükümlülük tacir sıfatının kazanılmasıyla başlayıp kaybedilmesi ile sona ermektedir.
Gerçek kişi tacirler bakımından tacir sıfatının kazanılması üç unsura bağlıdır. Bunlar,
a) ticari işletmenin varlığı,
b) ticari işletmenin işletilmesi,
c) bu ticari işletmeyi işleten kişinin faaliyeti kendi adına yapması.
Tacir sıfatının kazanılması bakımından; bir ticari işletmenin varlığı ve bu işletmenin
işletilmesinin gerekli olduğu, TTK' nun 14. maddesi hükmünden anlaşılmaktadır. Bir ticari
işletme işletilmeye başlatıldığı anda tacir sıfatı kazanılmış olmakta ve bu andan itibaren
tacirin defter tutma yükümlülüğü de başlamış olmaktadır.
Gerçek kişi tacirin, tacir sıfatını kazanabilmesi için ticaret ünvanını ve işletmesini
ticaret siciline tescil ettirmesi zorunlu olmamakla birlikte, gerçek kişi tacirin Türk Ticaret
Kanunu' na uygun defter tutması, ancak kendisini ticaret siciline tescil ettirdikten sonra
mümkün olabilecektir.
Ticari işletme devam ettiği ve işletildiği sürece tacir sıfatı devam etmektedir. Ticari
işletmenin işletilmesinin sona ermesi ve ticari işletmenin bu özelliğini kaybetmesi halinde,
tacirlik sıfatı sona ermektedir ve böylece tacirin defter tutma yükümlülüğü de sona ermiş
olmaktadır.
Tacir, ticaret sicilindeki kaydını sildirmiş ve bu durumu ilan ettirmiş olmakla beraber,
ticari işletmesini işletmeye devam ediyor ise tacir sıfatı ve defter tutma yükümlülüğü de
devam edecektir.
Tacir sayılan kimse, TTK' da tacire tanınan bir takım haklardan yararlanmakta ve tacir
sıfatına bağlı olarak sözkonusu olan yükümlülüklere de katlanmak zorundadır. Diğer bir
deyişle, tacir sayılan kişinin de defter tutma yükümlülüğü vardır ve bu nedenle tacir sayılan
kimse, hem ticari defterleri tutmak zorundadır hem de bu ticari defterlerden kanıt olarak
faydalanma hakkına sahiptir.
21- Tüzel Kişi Tacirlerin Defter Tutma Yükümlülüğü
" Ticaret şirketleriyle, gayesine varmak için ticari bir işletme işleten dernekler ve
kendi kuruluş kanunları gereğince hususi hukuk hükümleri dairesinde idare edilmek veya
ticari şekilde işletilmek üzere devlet, vilayet, belediye gibi amme hükmi şahısları tarafından
kurulan teşekkül ve müesseseler dahi tacir sayılırlar.
Devlet, vilayet ve belediye gibi amme hükmi şahısları ile umumi menfaate hadim
cemiyetler , bir ticari işletmeyi ister doğrudan doğruya, ister amme hukuku hükümlerine göre

idare edilen ve işletilen bir hükmi şahıs eliyle işletsinler kendileri tacir sayılamazlar. " (TTK.
md. 18.)
Tüzel kişi tacir açısından da defter tutma yükümlülüğü tüzel kişinin tacir sıfatını
kazanmasına bağlıdır. Defter tutma yükümlülüğünün başlangıç anı, tüzel kişiliğin kazanılması
anıdır. Şirketler ve dernekler ile diğer müesseselerin tüzel kişilik kazanmaları Medeni Kanun
un 45. maddesinde düzenlenmiştir.
Tüzel kişi tacirler, ticaret siciline tescil edildikleri anda tacir sıfatını kazandıkları için
bu andan itibaren tacir sıfatına bağlı olan hak ve yükümlülüklere de sahip olmaktadırlar.
Dolayısıyla, bu andan itibaren tüzel kişi tacirler açısından defter tutma yükümlülüğü de
başlamış olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, ticaret siciline kayıttan önce tüzel kişilik ve şirket söz
konusu olamayacağı için bu aşamada defter tutma yükümlülüğü de söz konusu olamaz.
Defter tutma yükümlülüğü, tüzel kişi tacirler açısından tüzel kişilik devam ettiği
sürece devam etmektedir. Tüzel kişiliğin sona erdiği anda, tacirin defter tutma yükümlülüğü
de sona ermektedir. Tüzel kişilik aşağıdaki durumlarda sona ermektedir.
a) İradi şekilde sona erme,
b) İradi olmayan şekilde sona erme.
İradi sona ermede defter tutma yükümlülüğü, bu hususun karar verildiğinin, iradi
olmayan sona ermede ise, tasfiye işlemlerinin son bulduğunun tasfiye memuru tarafından
ticaret siciline bildirilmesi ve Ticaret Sicil Gazetesi' nde ilan edilmesi ile sona ermektedir.
Bu yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirilmemesi halinde ilgili mercilerce ve
üçüncü kişilerce tüzel kişiliğin devam ettiği varsayılacağından defter tutma yükümlülüğü de
devam etmektedir. Bu durumda defter tutma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, tüzel kişi
taciri çeşitli cezai ve mali sorumluluklar ile karşı karşıya bırakmaktadır.
22- Tacirlerin Defter Tutma Yükümlülüğüne Uymamaları Sonucu Ortaya Çıkan
Sorumluluk ve Yaptırımlar
Ticari defterlerin kanuna uygun bir şekilde tutulmamasından veya hiç
tutulmamasından dolayı ortaya çıkan sorumluluk; tüzel kişi tacirlerde yönetim kurulu üyeleri
ya da yönetimde yetkili olan kimselere, gerçek kişi tacirlerde işletme sahibine, tüzel kişiliği
olmayan ticari işletme ve kuruluşlarda onları yönetmeye yetkili olan kişilere aittir. Bu kişiler,
memur ve müstahdemlere kusuru yükleyerek sorumluluktan kurtulamazlar.
Türk Ticaret Kanunu açısından, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, karar
defteri ve işletme defteri tutmakla yükümlü bulunan tacirler, bu yükümlülüklerini hiç ya da
kanuna uygun olarak yerine getirmezse ağır para cezası ile cezalandırılırlar (TTK.md. 67/3)
Belirli zorunlu ticari defterleri tutmakla yükümlü olan tacirler tarafından bunları tutmakla
vazifelendirilmiş olan kimseler dahi, bu defterlerin kanuna uygun olarak tutulmamasından
dolayı aynı cezaya mahkum edilirler. Diğer kanunlar da bulunan cezai hükümler ise
mahfuzdur.
Defter tutma yükümlülüğünün hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan
cezai sorumluluk, Türk Ticaret Kanunu' nun 66. maddesinin 1 ve 3. bentlerinde sayılan
ticari defterler hakkındadır. Dolayısıyla, işletmenin mahiyet ve önemi açısından tutulması
mecburi olan belirsiz zorunlu defterlerin ise (örneğin, pay defteri gibi) hiç veya kanuna uygun
şekilde tutulmamış olması cezai bir sorumluluk meydana getirmez. İlgili kanun maddesinde
yetkili mahkeme belirtilmediğinden ceza konusunda görevli mahkeme Asliye Ceza
Mahkemesidir. Böyle durumlarda Cumhuriyet Savcısı tarafından kamu davası açılır.
Mahkeme karar vermeden önce genellikle bilirkişiden görüş alma yoluna gitmektedir.

3- TİCARİ DEFTERLERİ TASDİK ETTİRME VE BEYANNAME VERME
MÜKELLEFİYETİ
Türk Ticaret Kanunu' nun 69. maddesine göre ; TTK ' nun 66. maddenin 1 ve 3.
bentlerinde
yazılı defterler, kullanılmaya başlanılmadan önce tacir tarafından ticari
işletmenin bulunduğu yerin noterine ciltli olarak ibraz olunarak tasdik ettirilmelidir.
Tutulması zorunlu olan defterler ve bunların tasdikine ilişkin hükümler Türk Ticaret
Kanunu’nda ve Vergi Usul Kanunu’ nda düzenlenmiş olup, üç tür tasdik bulunmaktadır.
Bunlar; açılış tasdiki, ara tasdiki ve kapanış tasdikidir.
Açılış tasdiki defterler kullanılmaya başlanılmadan önce Aralık ayında yaptırılan
tasdik olup, hem VUK, hem de TTK’ da yer almıştır. Ara tasdik, sadece VUK’ da
düzenlenmiş olup tutulmakta olan mevcut defterlerin yeni yılda da kullanılmasının istenmesi
halinde defterlerin kullanılacağı dönemin Ocak ayı içinde yaptırılan tasdik işlemidir.Kapanış
(Görülmüştür) tasdiki ise sadece TTK’ da düzenlenmiş olup defterlerin kullanıldıkları dönem
sona erdikten yaptırılan tasdik işlemidir.
Vergi Usul Kanunu’ na göre defterlerin kapanış tasdikinin yaptırılması zorunluluğu
bulunmamaktadır. Kapanış (görülmüştür) tasdikinin yaptırılması Türk Ticaret Kanunu’nda
yer alan bir zorunluluk olup, sadece yevmiye defteri ve envanter defteri için söz konusudur.
TTK’ na göre kapanış tasdikine tabi olan defterlerden yevmiye defterinin en geç yeni
yılın Ocak ayı sonuna kadar tasdik işleminin yaptırılması gerekmektedir. Tasdik işlemi ,
notere ibraz edilen yevmiye defterinin son kaydının altına noter tarafından (görülmüştür)
yazılarak mühür ve imza ile tasdik edilmek suretiyle yapılmaktadır. (TTK. md. 70) Bu tasdik
işleminden sonra yevmiye defterine nakit ile ilgili işlemlere ilişkin yevmiye kaydı yapılamaz.
Ancak, 31.12 ….. tarihli mahsup fişlerinin yevmiye kayıtları yapılabilir.
TTK’ na göre işletmede yıl sonu itibariyle çıkarılacak envanter ve bilançonun, yeni
yılın ilk üç ayı içinde tamamlanmış olması gerekmektedir. Envanter defterine kaydedilen
envanter ve bilançonunda yetkililer tarafından imzalanarak notere ibraz edilmesi ve noter
tarafından da yukarıda yevmiye defteri için yapılış şekli belirtilen tasdik işleminin yapılması
gerekmektedir. (TTK. md. 72) Buna göre envanter defterinin kapanış (görülmüştür) tasdiki
ise , yeni yılın Mart ayı sonuna kadar yaptırılabilmektedir.
Yevmiye ve Envanter defterlerinin kapanış tasdikinin yaptırılması gerekmektedir.
Aksi takdirde aşağıda belirtilen çeşitli müeyyidelerle karşılaşılmaktadır. En önemlisi de ,
kapanış tasdiki yaptırılmayan yevmiye ve envanter defterinin, sahibi lehine kanıt olarak
kullanılamamasıdır.
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kapanış (görülmüştür) tasdiki yaptırılması
zorunluluğu bulunan Yevmiye ve Envanter defterlerinin, kapanış tasdiklerinin
yaptırılmamasının müeyyideleri , aşağıda belirtilmiştir.
-- TTK, kanuna uygun olarak tutulan ve birbirini teyit eden ticari defterlerin, sahibi lehine
kanıt olarak kullanılmasına olanak tanımıştır. (TTK md. 85) Kapanış tasdiki de kanuni bir
zorunluluk olduğundan, kapanış tasdikinin yaptırılmaması halinde söz konusu defterlerin
sahibi lehine kanıt olarak kullanılması söz konusu olmayacaktır.
-- TTK’ da , kanunda belirtilen defterleri hiç veya kanuna uygun şekilde tutmayanların ağır
para cezası ile cezalandırılmaları öngörülmüştür. (TTK md. 67/3) Kapanış tasdiki yaptırılması
da kanunda öngörülen bir zorunluluk olduğundan, bu zorunluluğa uymayan tacirlerin ağır
para cezası ile cezalandırılmaları söz konusu olabilecektir.

-- İcra İflas Kanunu’ na göre, belirli zorunlu ticari defterlerini hiç ya da kanuna uygun olarak
tutmayan tacir, iflas ederse, “taksiratlı müflis” sayılmaktadır. Taksiratlı müflis sayılan tacir ise
Türk Ceza Kanunu’ nun 507. maddesine göre cezalandırılmaktadırlar. (İİK md.310-5)
Dolayısıyla söz konusu hüküm, yevmiye ve envanter defterlerine kapanış tasdiki yaptırmayan
tacir açısından da geçerlidir.
-- İcra İflas Kanunu’ nun 285. maddesi gereğince, konkordato talep eden borçlunun İcra
Tetkik Merciine vereceği konkordato projesine ekleyeceği cetvelde, TTK’ nun 66. maddesi
gereğince tutulması zorunlu defterlerin hepsinin tutulmuş olup olmadıkları gösterilir. Bu
defterlerin kanuna uygun olarak tutulmamış olması halinde tetkik mercii, ilgili borçlunun
konkordato mühleti talebini reddeder. (İİK.md. 286) Bu hüküm, kapanış tasdiki ile ilgili
zorunluluğa uyulmaması halinde de söz konusu olmaktadır.
Tacirler, Ticaret Sicil Tüzüğü’ nün 104. maddesi gereğince, yeni yıl defterlerinin
tasdikinden önce, kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu’ na müracaat ederek sicil
tasdiknamesi alması veya varsa mevcut tasdiknamesinin yeni yıl vizesini yaptırması
gerekmektedir. Söz konusu bu tasdikname , ticari işletmenin o tarihte mevcut ve faaliyette
bulunduğunu göstermektedir.
Ticari defterlerin tasdikinde, sicil tasdiknamesi ve bunun vize edilmiş olması büyük
önem taşımaktadır. Noterler, sicil tasdiknamesini ve bunu vizesini görmeden defter tasdik
etmemektedirler.
Her tacir, yeni yıl da kullanmak istediği ve notere tasdik ettirdiği ,belirli zorunlu ve
belirsiz zorunlu ve isteğe bağlı olarak tutmak istediği defterlerin türünü ve niteliklerini, sayfa
sayılarını ve noter tasdik bilgilerini gösteren beyannameyi (defter beyannemesi) iki nüsha
olarak defterleri kullanmaya başlamadan önce sicil memuruna vermekle yükümlüdür. Memur
, bu beyannamenin bir nüshasını onaylayarak tacire geri verir. Bu mükellefiyeti hiç veya
kanuna uygun şekilde yerine getirmeyen tacirin bu defterleri lehine kanıt olarak kullanılamaz.
(TTK.md.69)
4 - TİCARİ DEFTERLERİN KANIT NİTELİĞİ -İSPAT KUVVETİ40- Kati (Kesin) Delil
TTK ‘ nun 82. maddesinde ticari defterlerin, bu kanunun devam eden 83, 84, 85 ve
86. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları halinde kanıt olarak kullanılabileceği
belirtilmiştir. Diğer bir ifadeyle , bu maddeler birlikte değerlendirildiği takdirde ticari
defterlerin kesin kanıt olma koşulları gerçekleşmiş olmaktadır.
“ Ticari işlerden dolayı tacir sıfatını haiz olan kimseler arasında çıkan ihtilaflarda
ticari defterler aşağıdaki maddelerde gösterilen şartlar dairesinde delil olarak kabul olunur.
Tasdike tabi olmayan defterler ancak 69’ uncu madde gereğince tasdike tabi olup da
tasdik edilmiş olan ilgili defterlerle birlikte delil olarak kabul olunur.
Bir tacirin tuttuğu bütün defterlerin birbirini teyit etmesi şarttır, aksi takdirde defterler
delil olmaktan çıkar. “ (TTK. md. 82).
Ticari defterlerin kanıt olması, bu defterlerin Ticaret Kanunu’ nun öngördüğü şartlar
içinde tacirin lehinde veya aleyhinde olarak kullanılması ve ticari bir uyuşmazlığında hükme
esas teşkil etmesidir. Böylelikle, ticari bir uyuşmazlıkta ticari defter kaydı, uyuşmazlığın
çözümünde yazılı bir kanıt aracıdır. TTK’ nun 82. maddesinde “kat’i delil” başlığı altında,
ticari defterlerin kanıt teşkil etmesi için gereken genel şartlar düzenlenmiştir.

Ticari Defterlerin Kesin Kanıt Olması İçin Gereken Şartlar:
1) Uyuşmazlık, ticari işlerinden doğan bir uyuşmazlık olmalıdır.
2) Uyuşmazlık, tacir sıfatına sahip kimseler arasında çıkmış bulunmalıdır.
3) Tacirin tuttuğu bütün defterlerdeki kayıtlar birbirini teyit etmelidir.
4) Tasdike tabi olmayan defterler (bildirime bağlı bulunan defterler) ancak tasdike
tabi bulunan defterlerle birlikte kanıt olarak kabul olunur.
41- Yemin
“ Mahkeme aşağıdaki hükümler gereğince, defter münderecatını sahibi lehine hükme
medar görmüşse kanaatini kuvvetlendirmek için o kaydın doğru olduğuna ve davacının halen
davalıda yerine getirilmesi gereken hakkı bulunduğuna dair defter sahibine tamamlayıcı bir
yemin verir.
Taraflardan biri hasmın ticari defterlerinin münderecatını kabul edeceğini mahkeme
huzurunda beyan etmiş iken hasmı ticari defterlerini ibrazdan imtina ederse, mahkeme
defterlerin ibrazını istemiş olan tarafa iddiasının sıhhati hakkında bir yemin verir.” (TTK.
md. 83).
TTK’ nun 83. maddesine göre; Davacı tacirin defterleri, mahkemece kendisi lehine
kanıt olarak kabul edildiği zaman, defter sahibine kayıtların doğruluğu ve halen davalıda
alacağı olduğu hususunda tamamlayıcı bir yemin verdirilir.
42- Ticari Defterlerin Sahibinin Aleyhinde Kanıt Olması
Kanuna uygun olarak tutulmuş defterler bir bütün oluşturduğundan sahibi aleyhindeki
kayıtlarla , lehindeki kayıtlar birlikte değerlendirilir. Bunlar birbirinden ayrılamaz. Kanuna
uygun olarak tutulmamış defterler sadece sahibi ve halefleri aleyhine kanıt olmaktadır. Bu tür
defterler lehe kanıt olamamaktadır. Örneğin, bir tacirin yevmiye defterinde, “ 320SATICILAR HS. , Satıcı X’ e , …………….. TL borçlu “ olduğunu belirten bir kayıt varsa,
bu yevmiye defteri tasdikli de olsa, olmasa da , bu kayıt, o tacirin aleyhine kanıt olarak kabul
edilir.
“ Kanuna uygun olarak veya olmayarak tutulmuş olan ticari defterlerin münderecatı,
sahibi ve halefleri aleyhinde delil sayılır. Şu kadar ki, kanuna uygun olan defterlerde sahibi
lehine olan kayıtlar dahi aleyhindeki kayıtlar gibi muteber olup bunlar birbirlerinden
ayrılamaz.” (TTK. md. 84)
43- Ticari Defterlerin Sahibinin Lehinde Kanıt Olması
“ Kanuna uygun bir surette tutulan ve birbirini teyid eden ticari defterlerin
münderecatı sahibi lehine delil ittihaz olunur ; şu kadar ki, hasım tarafın keza kanuna uygun
surette tutulmuş olan ve birbirlerini teyid eden defterleri buna aykırı olur veya bu hususta
hiçbir kaydı havi bulunmazsa yahut iddianın dayandığı kaydın aksi, vesika veya diğer
muteber delillerle ispat edilirse sözü geçen kaydın ispat kuvveti kalmaz.” (TTK. md. 85)
Ticaret Kanunu’ na göre ticari defterlerin sahibi lehinde kanıt olabilmesi için genel
şartlardan başka , bir kısmı olumlu, diğer bir kısmı da olumsuz olmak üzere iki grup şartın
varolması gerekmektedir.

1) Olumlu Şartlar
a) Ticari defterler , kanuna uygun olarak tutulmuş olmalıdır. (TTK. md. 85)
- Ciltli olmalı,
- Tasdik işlemi yaptırılmalı,
- Türkçe tutulmalı,
- Sicil defter beyannamesi verilmelidir.
b) Bütün defterlerdeki kayıtların birbirini doğrulaması gerekir. (TTK. md. 85)
c) İşletmenin yapı
olmalıdır.(TTK.md.1465)
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2) Olumsuz Şartlar
Ticaret Kanunu, defterlerin lehinde kanıt teşkil etmesi için olumlu şartlardan başka,
bazı olumsuz şartlar da öngörmüştür. Bu olumsuz şartlar, karşı tarafın ticari defterleri ile
ilgilidir. Bu şartların, karşı taraf yönünden varolması, diğer tarafın defterlerindeki kayıtların
ispat gücünü ve dolayısıyla lehe kanıt olması özelliğini ortadan kaldırır; bunların karşı tarafın
defterlerinde bulunmaması ise, tacirin defterlerindeki kayıtların lehte kanıt olma niteliğini
belirlemiş olur. Bunun için bu şartlara olumsuz şartlar denilmektedir.
Karşı tarafın kanuna uygun olarak tutulmuş bulunan ve birbirini teyit eden defterleri;
a) Tacirin kanıt olarak ileri sürdüğü defter kayıtlarına aykırı olursa,
b) Taraflar arasındaki anlaşmazlık konusunda hiç bir defter kaydı bulunmazsa,
c) Savın dayandığı kaydın aksi, karşı tarafça, belge veya muteber kanıtlar ile ispat
edilirse, tacirin kanıt olarak ileri sürdüğü defterlerdeki kayıtların ispat kuvveti kalmaz.
Ticari bir uyuşmazlıkta kendi ticari defterlerine dayanan tarafa karşılık, tacir hasmın
da (karşı taraf) kendi defterlerini kanıt olarak mahkemeye ibraz etmesi durumunda;
Eğer karşı tarafın kanuna uygun olarak tutulmuş ve birbirini teyit eden defterlerindeki
kayıtlar, kendi ticari defterlerine dayanan tarafın defterlerindeki kayıtları doğruluyorsa
defterlerindeki kayıtlar sahibi lehine kanıt teşkil eder. Bu durumda mahkeme , defterlerine
dayanan tarafa sadece “tamamlayıcı yemin” verdirmek suretiyle ticari defterleri sahibi lehine
kanıt olarak kabul edecektir.
Eğer karşı tarafın kanuna uygun olarak tutulmuş ve birbirini teyit eden
defterlerindeki kayıtlar, kendi defterlerine dayanan tarafın defterlerindeki kayıtlara aykırı ise,o
halde kendi defterlerine dayanan tarafın defterlerinin sahibi lehine ispat kuvveti kalmaz.
Kanun, bir başka durumda da , ticari defterlerin bir taraf lehinde ve diğer taraf
aleyhinde kanıt olabileceğini kabul etmiştir. Taraflardan birinin defterleri kanuna uygun olur
da,diğer tarafın ki ;
- Kanuna uygun olmaz,
- Hiç defteri bulunmaz, ya da
- Defterlerini ibraz etmek istemezse

bu durumda, defterleri düzenli olan tacirin, birbirini doğrulayan defterlerindeki kayıtları,
diğer taraf aleyhinde kanıt olur. Karşı taraf, aleyhinde kanıt olarak kabul olunan kaydın aksini
muteber kanıtlarla ispat edebilir.
44- Ticari Defterlerin Diğer Tarafın Aleyhinde Kanıt Olması
“ Taraflardan birinin defterleri kanuna uygun olup da diğerinin ki olmaz veya hiç
defteri bulunmaz, yahut ibraz etmek istemezse; defterleri muntazam olan tacirin birbirini teyit
eden defterlerindeki kayıtlar, diğeri aleyhine delil olur. Hasım taraf , aleyhinde delil ittihaz
olunan kaydın aksini muteber delillerle ispat edebilir. “ (TTK. md. 86)
5- S O N U Ç
Ticari defterlerin kanıt olması, bu defterlerin Ticaret Kanunu’ nun öngördüğü şartlar
içinde tacirin lehinde veya aleyhinde olarak kullanılması ve ticari bir uyuşmazlığında hükme
esas teşkil etmesidir. Böylelikle, ticari bir uyuşmazlıkta ticari defter kaydı, uyuşmazlığın
çözümünde yazılı bir kanıt aracıdır.
Tacirin tuttuğu bütün defterlerdeki kayıtların birbirine uygun olması; birbirini tutması
ve doğrulaması şarttır. Tacirin defterlerindeki bütün kayıtların bölünmez bir bütün oldukları
unutulmamalıdır. Ayrıca ticari defterlerin kanuna uygun olarak tutulmuş olması yanında ,
tasdike tabi olan ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerininde Ticaret Kanunu’ nda
belirtilen sürelerde ve şekillerde yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ticari
defterler , sahipleri lehine kanıt olma niteliklerini kaybederler.
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İŞLETME MALZEMELERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Yrd.Doç.Dr.Kudret Şevket SAYIN
D.E.Ü.İ.İ.B.F.İşletme Bölümü Muhasebe
Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
1. GİRİŞ
İşletme varlıkları dönen varlıklar ve duran varlıklar olarak iki temel bölümden
oluşturmaktadır. Finansal yönetimde “işletme sermayesi” olarak da ifade edilen dönen
varlıklar firmanın tam kapasite ile çalışabilmesi, üretime kesintisiz devam edebilmesi, iş
hacmini genişletebilmesi, yükümlülüklerini karşılayamama riskini azaltması, olağanüstü
durumlarda mali yönden zor durumlara düşmesini önlemesi, faaliyetini kârlı ve verimli
biçimde yürütebilmesi açısından büyük önem taşır.1 Dolayısıyla stokların büyüklüğü, işletme
sermayesinin yapısı ve etkin kullanılıp kullanılmadığı konusundaki değerlendirmeyi büyük
ölçüde etkiler. Özellikle işletmenin mali analizinde, likidite ve stok devir hızı gibi oranlar,
işletme hakkında ilgi taraflara yadsınamaz değerde bilgiler verir. Örneğin yüksek stok devir
hızı (yeterli stok seviyesinde), işletmeye daha fazla kâr elde etme olanağı verir.2 Bilanço
kalemlerinin, doğru sınıflandırmalarla gerçek değerleri yansıtmaları bu bakımdan önemlidir.
Bilânçodaki “stoklar” grubunun toplamı kadar, bu hesap grubunu oluşturan
stokların niteliği de önemlidir. Çünkü finansal analizde stok yönetimiyle ilgili kararlarda,
stokların niteliği, işletmede bulundurulma amaçları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle stokları
oluşturan hesap kalemlerinin, doğru olarak sınıflandırılmış ve değerlendirilmiş olması,
stokların her an gerçek değerleriyle gösterilmesi önemlidir. Varlıkların doğru sınıflandırılarak
mali tablolara yansıtılması kadar, muhasebenin varlıkların durumunu ve tutarını hesaplar
aracılığıyla her an yansıtılabilmesi de, bir o kadar gereklidir.
Ancak uygulamada işletme malzemesi stoklarının, işletmelerin sanayi
sektöründe ya da ticaret sektöründe olmasına göre farklı muhasebeleştirildiği, dolayısıyla mali
tablolara da farklı yansıdığı gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, farklı ve çelişkili
olarak görülen bu kayıtların doğruluğunu irdelemek ve bize göre doğruluğunu kanıtlamaya
çalıştığımız muhasebe kaydını önermektir.

2. STOKLAR
Stoklar, işletmenin normal faaliyet döneminde satılacak, tüketilecek veya
faaliyetler içinde değişime uğrayacak maddi mallardır.3 Tanımdaki stok kavramı, gerek
ticaret, gerek hizmet ve gerekse üretim işletmeleri açısında stokların anlamını kapsamaktadır.
Muhasebe Uygulamaları Esasları Genel Tebliği de bir hesap grubu olarak
stokları, “...işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk
madde ve malzeme, yarımamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi bir yıldan az
AKGÜÇ, Öztin; Finansal Yönetim, Muhasebe Enstitüsü Yayın no:63,6.baskı.Avcıol Yayınevi,İstanbul1994.s.193
2 CEYLAN, Ali; İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Kitabevi, Bursa-2000. S. 46
3 PEKİNER, Kamuran; İşletme Denetimi, İstanbul Üniversitesi Yayın no:3271,Fatih Yayınevi İstanbul1984.s.26
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bir sürede kullanılacak olan veya bir yıl içerisinde nakde çevrilebileceği düşünülen
varlıklardan oluşur.4 Tebliğdeki bu açıklamada, “15 Stoklar” grubu altında yer alan ana
hesaplarda muhasebeleştirilmesi gereken stokların “.. satmak, üretimde kullanmak veya
tüketmek amacıyla edinilen maddi varlıklar” dan oluştuğu; bu genel sıralama içerisinde aynı
stokun ticaret işletmesi ya da endüstri işletmesi olmasına göre farklı nitelendirilmediği
görülmektedir. Zaten stokların muhasebeleştirilmesi, işletmenin faaliyet konusuna göre değil,
onun stok olarak taşıdığı özelliğe uygun bir stok hesabında muhasebeleştirilmesini gerektirir.
Tebliğdeki stok kapsamı çerisinde “tüketmek amacıyla” edinilen stokun
işletme malzemesi olduğu açıktır. Çünkü işletme malzemesinin özelliği işletme bünyesinde
tüketilmesidir. Yine stok kapsamının, ticari amaçla edinilen mallar ve üretimde kullanılacak
ilk madde ve malzemelerle sınırlı kalmayıp, işletmede kullanım ya da satış süresi en çok bir
yıl olacağı düşünülen tüm diğer stokları da içerdiği anlaşılmaktadır. Öyle ise, işletme
faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla tüketilmek üzere satın alınan işletme malzemelerinin de
tüketilene kadar bir stok niteliğinde olması sebebiyle “stoklar “grubu içinde yer alan “150. İlk
Madde ve Malzeme hesabında muhasebeleştirilmesi uygun olacaktır.
Ancak uygulamada ve literatürdeki bazı kaynaklarda işletme malzemesi
stoklarının muhasebeleştirilmesinde ve “150. İlk Madde ve Malzeme” hesabının kullanımında
farklılıklar görülmektedir. Bir anlamda yanlışlıklara da neden olan bu ayrı uygulamalar, farklı
sektörlerde faaliyetlerde bulunan işletmelerde stokların kapsamının doğru biçimde
belirlenebilmesiyle giderilebilecektir.
2.1. İŞLETMELER İÇİN İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI
İşletmeler için işletme malzemelerinin ortak özellikleri işletme faaliyeti
sürecinde, işletme içinde tüketilecek olmalarıdır. Ancak işletme faaliyetleri endüstri, hizmet
ya da ticaret işletmeleri olmalarına göre değişiklikler göstermektedir. Bu nedenle işletme
malzemelerinin bir kısmı üretim işletmelerinde, ticaret işletmelerinden farklı amaçla
alınmaktadırlar. Bu farklılık da sözkonusu işletme malzemelerinin giderleştirilmesinden
kaynaklanmaktadır.
21.1. Endüstri İşletmeleri Bakımından İşletme Malzemesi
Endüstri işletmelerinde maliyet muhasebesi açısından üretimde kullanılan ilk
madde ve malzeme giderleri aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:
İLK MADDE VE MALZEME
Direkt İlk Madde ve Malzeme
İlk Madde (Hammadde)Ve Malzeme
Malzemesi

Endirekt Malzeme
Yardımcı Malzeme

İşletme

Direkt ilk madde (hammadde) mamulün özünü oluşturan ve ne kadar
tüketilerek mamulün bünyesinde ne kadar bulunduğu belirlenebilen ana maddedir5. Örneğin
imal edilen ahşap bir yemek odası takımının hammaddesi kereste türüdür. Bilindiği gibi
mamul maliyetine yükleneceği zaman hammadde gideri 710. Direkt İlk madde ve Malzeme
Gideri hesabında muhasebeleştirilmektedir.
Yardımcı malzeme ise, genel anlamda mamulün bünyesine girmekle birlikte
mamulün ana unsuru olmayan malzemelerdir. Genelde yardımcı malzeme endirekt malzeme
grubunda değerlendirilir. Ancak, maliyet gideri olarak yardımcı malzeme giderleri
4
5

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, no:1
USLU, Selçuk; Maliyet Muhasebesi, 2.baskı,Çözüm Yayıncılık, A.Ş.no:1,Ankara-1985.s.54
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hesaplanırken, her mamul başına kullanım miktarı kesin olarak saptanabiliyorsa, 710. Direkt
İlk madde ve Malzeme Gideri hesabında giderleştirilmesinin; yok eğer mamul birimi başına
kullanılan miktar ve değeri net olarak saptanamıyor ve ancak bir dağıtım anahtarı kullanılarak
mamule yüklenebiliyorsa bu yardımcı malzemelerin de endirekt malzeme gideri olarak 730.
Genel Üretim Giderleri hesabında giderleştirilmesinin daha uygun olacağını söyleyebiliriz.
Yemek takımı örneğinde kapak kulpları, kapak menteşeleri mamul birimi için standart adette
olacağı için 710. Direkt İlk madde Ve Malzeme Gideri hesabında muhasebeleştirilebilirken,
kullanılan boya vernik, tutkal, çivi ve vida gibi genel olarak o seri üretimde topluca kullanılan
yardımcı maddeler de 730. Genel Üretim Giderleri hesabında muhasebeleştirilebilir.
Endüstri işletmeleri açısından işletme malzemesi üretimin aksamadan
sürdürülebilmesi için yağlayıcı maddeler, makine yağı gibi tüketilmesi gereken maddelerdir.6
O halde işletme malzemesi; üretim işlemi sırasında mamulün bünyesine
girmemekle beraber onsuz da mamulün elde edilmesi olanaksız olan ve dolayısıyla üretimi
kolaylaştıran her türlü malzeme olarak tanımlanabilir. Örneğimizdeki ahşap takımın üretimi
sırasında kullanılan zımpara kağıdı, boya ve verniğin tatbikinde kullanılan fırça birer işletme
malzemesi olduğu gibi, tam maliyet sistemini uygulayan işletmelerde örneğin işçi
yemekhanesinde pişirilen yemek için kullanılan malzeme de 150. İlk Madde ve Malzeme
hesabında muhasebeleştirilip, kullanıldıkça işletme malzemesi olarak 730. Genel Üretim
Giderleri hesabında giderleştirilmelidir.7
Yine endüstri işletmelerinde işletmenin üretim eyleminin yanısıra işletme
faaliyetleri için tükettiği her türlü kırtasiye, temizlik, gıda, yakacak v.b. malzeme de 150. İlk
Madde ve Malzeme hesabında stok olarak izlenmelidir. İşletme malzemesinin üretim amacı
dışında tüketilen kısmı tüketildikleri fonksiyona göre “750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri”
veya “760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri” veya “770 Genel Yönetim Giderleri”
hesabına borç yazılarak giderleştirilirler.
İşletme malzemesinin maliyet hesaplarına buraya kadarki kaydı, 7/A
seçeneğine göre gösterilmiştir. Eğer işletme 7/B seçeneğini benimsemiş olsaydı, işletme
malzemesinin hangi fonksiyonların gerçekleşmesi amacıyla tüketildiğine bakılmaksızın tüm
işletme malzemesi tüketimi “790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri” hesabına borç
kaydedilerek yapılacaktır. Bu hesap altındaki toplam işletme malzemesi giderlerinin üretim
maliyeti ve gelir tablosu hesaplarına yansıtılarak aktarılması ise ayrıca düzenlenecek olan bir
“maliyet dağıtım tablosu”nun yardımıyla sağlanabilecektir.
21.2. HİZMET İŞLETMELERİ BAKIMINDAN İŞLETME MALZEMESİ
Hizmet işletmeleri bakımından da işletme malzemesi, hizmetin
sürdürülebilmesi için tüketilen malzemelerdir. Örneğin bir restaurant için mutfakta tüketilen
yakacak (fuel oil, likid gaz v.b) malzemeler, temizlik malzemeleri, deterjan, kâğıt peçete v.b;
sağlık işletmelerinde tüketilen tıbbi sarf malzemeleri (pamuk, gazlı bez, sargı bandı, enjektör
v.b.) işletme malzemeleridir.
Hizmet işletmelerinde, hizmetin sunumuyla doğrudan ilgili olan ya da işletme
olarak faaliyetini sürdürebilmek için tüketilmek zorunda olunan her türlü malzemenin, satın
alındığında stok olarak 150. İlk Madde ve Malzeme hesabında muhasebeleştirilmesi gerekir.
Tüketildikçe, hizmet sunumuyla doğrudan ilişkili olan ve hizmet maliyetine yansıtılacak olan
işletme malzemeleri 740. Hizmet Üretim maliyeti hesabına, hizmet sunumu amacı dışında
HAHN-WILKENS; Buchhaltung und Bilanz,R. Oldenburg Verlag GmbH, München-1990. S.31
AKDOĞAN , Nalan; Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Ankara1995, s.200
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işletme faaliyetini sürdürebilmek amacıyla tüketilen işletme malzemeleri de, tüketildikleri
amacın fonksiyonuna uygun olarak ya “750. Araştırma ve Geliştirme Giderleri” hesabına, ya
“760. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri” hesabına ya da “770. Genel Yönetim Giderleri”
hesabına borç kaydedilerek giderleştirilirler. 7/B seçeneğinde yapılması gereken kayıtla ilgili
açıklama “Endüstri İşletmeleri Bakımından İşletme Malzemesi” başlığı altında yapıldığı ve
aynı yaklaşımın hizmet üretim işletmelerinde de geçerli olduğu için burada tekrarlanmamıştır.
21.3.
TiCARET
MALZEMESİ

İŞLETMELERİ

BAKIMINDAN

İŞLETME

Ticaret işletmelerinde de kuşkusuz ki türlü kırtasiye, temizlik, gıda, yakacak
v.b. işletme malzemesi tüketilmektedir. Yine bu işletme malzemelerinin genellikle toptan
alınarak, stoklandığı da bir gerçektir. Ancak uygulamada büyük çoğunlukla, işletmenin ana
faaliyet konusu “üretim” değilse bu stokların 150 nolu hesaba yazılmasının yanlış olduğu
kanısı yaygındır ve bu hesabın “ilkmadde ve malzeme” sözleriyle isimlendirilmesi kanıt
gösterilerek, sadece üretimde kullanmak amacıyla alınmış olan ilk madde ve malzemenin
yazılacağı savunulmaktadır. Bu düşüncenin haklılığını varsayarak “150. İlk Madde ve
Malzeme Hesabı” yerine kullanılacak hesabın ya da hesapların hangisi olabileceğini
düşünelim. Bu soruya yanıt olarak da uygulamada kullanıldığı görülen hesaplara yapılan
kayıtların doğruluğunu irdeleyelim.
2.2. İŞLETME MALZEMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Yukarıdaki paragraflarda, işletme malzemelerinin sektörel değişikliğe göre
nasıl algılandığı belirtilmeye çalışıldı; özellikle sorunun ticaret işletmelerinde
muhasebeleştirilmesinde olduğu görüldü. Genelde işletme malzemesi alındığında endüstri
işletmelerinde stok hesaplarına kaydedilirken, diğer işletmeler de farklı hesaplarda
muhasebeleştirilmektedir. Bu farklılık irdelenerek doğru muhasebe kaydının hangisi olduğu
aşağıdaki başlıklar altında irdelenmeye çalışılmıştır.
22.1. İŞLETME MALZEMESİNİN GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
HESABINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Uygulamada çoğu kez işletme malzemesinin dönem içerisinde “770 Genel
Yönetim Giderleri” hesabına borç kaydedilerek giderleştirildiği görülmektedir. İşletme
malzemesinin alımı anında doğrudan bir gider hesabında muhasebeleştirilmesinin gerekçesi
olarak “alınan malzemenin, içinde bulunulan dönem sonuna kadar tüketilerek zaten gider
yazılacağı” savunması yapılmaktadır. Oysa bu uygulamayla, dönem içinde düzenlenecek
olan aylık mizanlarda hesap tutarları ve hesap kalanları fiili durumu göstermeyecek,
dolayısıyla bu da “dönemsellik kavramı”nın ve “tam açıklama kavramı”nın yanısıra 13 nolu
muhasebe standardının da çiğnenmesi anlamına gelecektir. Çünkü, 13 nolu muhasebe
standardı, “Stok, işletme faaliyetlerinde kullanılmak veya satılmak üzere bulundurulan
fiziki varlıklardır.”8 ifadesi ile işletme malzemesinin de stoklar içerisinde gösterilmesi
gerektiğini kastetmektedir. Dönem içinde doğrudan gider yazılmasıyla ortaya çıkacak bu hata
bilânço gününde kullanılmayan işletme malzemesi stoklarının ilgili stok hesabına alınmasıyla
giderilmiş olur. Ama bu, adeta sondan başa doğru bir işlem yapmaktır. Nitekim muhasebenin
temel fonksiyonlarında birisi, işletmenin varlıklarındaki her türlü değişmeyi anında hassas
biçimde izlemektir. Muhasebe bu değişimi anında ve hassas biçimde hesaplarına
yansıtabildiği ölçüde fonksiyonunu o denli başarılı biçimde yerine getiriyor demektir;
dolayısıyla işletmenin iç kontrol sisteminin yeterliliğinin de bir göstergesidir.
Türkiye Muhasebe Standartları 2000 Türkiye Muhasebe Standartları ve Denetim Standartları Kurulu
(TMUDESK),TÜRMOB Yayın No 95, TMUDESK seri no:2Ankara-2000.s.205.
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22.2. İŞLETME MALZEMESİNİN “DİĞER STOKLAR” HESABINDA
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Uygulamada bir başka yaklaşım da ticaret işletmelerinde, işletme
malzemelerinin tüketilmeden önce mevcut olması sebebiyle stoklar arasında gösterilmesi
gerektiği, ancak üretim işletmesi olmaması nedeniyle bunların “ilk madde ve malzeme” gibi
düşünülemeyeceği savunularak; işletme malzemesi alımlarının “157. Diğer Stoklar”
hesabında muhasebeleştirildiği görülmektedir. Oysa 1 nolu M.S.U.E.G.Tebliğine bakıldığında
157 no’lu Diğer Stoklar hesabının niteliği “Yukarıdaki stok kalemlerinin (150, 151, 152 ve
153 nolu hesaplar kastedilmektedir) hiçbirinin kapsamına alınamayan ürün, artık ve hurda
gibi kalemler bu hesap grubunda yer alır.” biçiminde açıklanmaktadır. Bu açıklamadan da 157
no’lu Diğer Stoklar hesabının (varsa) artık ve hurdalar için ayrılmış olduğu ve bu
tanımlamaya girmeyen işletme malzemeleri için kullanılamayacağı açık olarak
anlaşılmaktadır.
Diğer yandan, işletme malzemesinin 157. Diğer Stoklar hesabına kaydedilerek,
sonuçta stokların bilançoda doğru tutarla gösterilmiş olması da yeterli değildir. Çünkü
ayrıntılı bilanço kalemlerinin ve dönem içi hesap kalanlarının açıklık ve doğruluk ilkeleri
gereğini yerine getirmelidir.
22.3. İŞLETME MALZEMESİNİN “GELECEK DÖNEMLERE AİT
GİDERLER” HESABINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Bazı kaynaklarda dönem içerisinde alınan işletme malzemesinin doğrudan, 180
Gelecek Aylara Ait Giderler ya da “280. Gelecek Yıllara Ait Giderler” hesabına borç
yazılarak stok karakterli hesabın, peşin bir gidermiş gibi aktifleştirildiği görülmektedir. Bu
kayıtın da muhasebe mantığı yönünden ve kuramsal açıdan sakıncalı olduğunu savunmadan
önce “gider, ödeme ve peşin ödenmiş gider” kavramlarına kısaca değinmekte yarar vardır.
Bilindiği gibi, aktif (işletme varlıkları) mevcutlar ve alacaklar gibi iki temel
unsurdan oluşur. Mevcutlar, işletmede fiilen var olan varlıklarken; alacaklar, bir mevcut
olarak işletmeye sonradan gelecek olan, ya da gelecekte işletmeye yarar sağlayacak olan
hakların parasal değeri olarak ifade edilir. Dolayısıyla varlıklar, mevcutlar ve maddi olmayan
aktifler olarak da ifade edilebilmektedir.
Hakların bir kısmı, belirli vadeler sonunda işletmeye bir mevcut olarak dönecek
olan varlıklar olurken, bir kısmı da aktifteki bir tükenişin, gerçekleştiği dönemde tamamının
gider yazılması yerine, dönemlere dağıtılarak taksit taksit, (amorti edilerek) giderleştirilmesi
amacıyla bir varlık unsuru imiş gibi aktifleştirilmiş giderlerdir.
Gider Kavramı;
Gider kavramıyla ilgili pek çok tanıma rastlamak olası; örneğin gider, bir hesap
dönemindeki mal ve hizmet tüketiminin para karşılığı tutarıdır;9
Giderler, ödemelerin “değer tüketimine yönelik dağılımıdır”.10
Gider, işletmenin varlığını, faaliyetlerini sürdürebilmesi ve gelir elde
edebilmesi için belli bir hesap döneminde kullandığı veya tükettiği mal veya hizmetlerin
parasal değeridir.11

MPM – REFA,İş Etüdü Yöntem Bilgisi, Maliyet Muhasebesi İş Düzenleme Kitap 3,
,s.1.1.1.2
9

10
11

MPM-REFA.İş Etüdü Uygulamalarında Maliyet Muhasebesi, , Ankara-1991, s.3.9
YÜKÇÜ, Süleyman; Maliyet Muhasebesi, Anadolu Matbaacılık, İzmir-1998.s.43
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Gider, işletme içinde gerek üretimle ilgili olarak, gerekse üretim dışında
meydana gelmiş bulunan her türlü değer kayıplarıdır.12
Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak bir tanım yapacak olursak; gider,
işletmenin belirli bir dönem içerisinde aktifindeki bir varlığı gelir elde etmek veya bir başka
fayda sağlamak amacıyla, o varlıktan aynı biçimde tekrar yararlanamamak üzere
kullanmasının veya tüketmesinin parasal değeridir.
Tanımların ortak özelliği, işletmeye ait bir varlığın (mevcut ya da alacak
olabilir) yok oluşu, işletmeden gidişidir. Bu yok oluş kullanım olarak bir başka varlığa
dönüşüm biçiminde olabilir (hammaddenin kullanılarak mamule dönüşümü, maliyet gideri)
ya da tükenme biçiminde olabilir (örneğin, yakıtın tüketimiyle ısı elde etme, kırtasiye
kullanımıyla bir iş görme).
Ancak yukarıdaki tanımımızdan önceki, ikinci sıradaki tanımda “ödeme”
kavramının da kullanıldığı görülmektedir. Özellikle maliyet muhasebesi ve yönetim
muhasebesi konusunda yazılmış olan eserlerde ödeme ve gider kavramlarının farklılığı
irdelenerek vurgulanmaktadır. Bu kavramlar aynı zamanda finansal muhasebede mali nitelikli
işlemlerin doğru olarak irdelenebilmesi için de bilinmesi ve dikkate alınması gereken
kavramlardır.
Ödeme Kavramı;
Ödeme; bir malın, hizmetin yani bir faydanın satın alınması ya da bir borcun
kapatılması için yapılan aktif çıkışıdır. Burada dikkat edilmesi gereken özellik, daha önceden
alınmış ve hatta satılarak ya da tüketilerek bir şekilde faydaya dönüşmüş bir varlığın bedelinin
sonradan ödenebileceği gibi (borç ödemesi), henüz elde edildiği halde ya da hak edildiği
halde kullanılmamış veya tüketilmemiş bir mevcudun ya da hakkın önceden bedelinin
ödenmesi konusudur. Yani yapılan ödeme döneme ait olmayabilir. Ama ödeme yapıldığı
dönemde içerisinde bedeli ödenen varlık tüketilmiş de (gidere dönüşmüş de) olabilir .13
Giderde ise yaşanan dönem içerisinde bir aktif tükeniş ya da dönüşüm (kullanımdan dolayı)
söz konusudur. Hatta ödemesi henüz yapılmamış borçla alınmış bir varlık, gidere dönüşmüş
olabilir ve o dönemin maliyet unsuru ya da faaliyet gideri olabilir.
“Peşin ödenmiş giderler satın alınmış fakat bilânçonun düzenlenme tarihinde
tümü tüketilmemiş veya kullanılmamış bulunan hizmetleri veya iktisadi değerleri ifade
ederler. Bu çeşit değer kayıpları özellikleri gereği giderdirler. Fakat sözkonusu faaliyet
giderlerinin o faaliyet döneminin gideri olarak gider hesabına, tüketilmemiş kısmının ise peşin
ödenmiş gider kalemi adı altında bilânçonun aktifine göndermek gerekecektir. Başlıca peşin
ödenmiş gider kalemleri, peşin ödenmiş kira, peşin ödenmiş vergi, peşin ödenmiş reklam v.s.
dir.” 14
Yukarıda tırnak içerisinde aynen alıntı yapılan eserdeki mantıktan ve kavram
anlayışından eserin basıldığı günden bu yana bir değişiklik olmamıştır; olamaz da, çünkü
kavramların niteliği ve işlevi değişmemiştir. Değişen, sadece bu kavramların tanımlanarak
hesap isimlerinin belirlenmesi ve böylece tüm işletmeler için standart hale getirilmesidir.
Yukarıdaki paragrafta peşin ödenmiş giderlere verilen örneklere dikkat edildiğinde hiç
birisinin mevcut olmadığı, günümüzde bu ödemelerin “180.Gelecek aylara ait giderler” ve
“280.Gelecek yıllara ait giderler” hesapları ile “193. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar” “295.
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar” hesabında izlendiği hemen anımsanacaktır.
PEKİNER, Kamuran;a.g.e.s.48
Nasuhi; Maliyet Muhasebesi, İ.Ü.Yayın no;2191,İstanbul – 1976, s.1-5
14 PEKİNER, Kâmuran;a.g.e s.52)
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“180.Gelecek Aylara Ait Giderler” ve “280.Gelecek Yıllara Ait Giderler”
hesabı gelecek dönemlerde kullanılacak bazı hakların ya da faydanın bedelinin şimdiden
ödenmesi karşılığı çalışan hesaplardır. Zaten 1 nolu tebliğde de 180. Gelecek Aylara Ait
Giderler hesabı “işletme tarafından peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına
kaydedilmemesi gereken, gelecek dönemlere ait giderlerin izlenmesi için kullanılan hesaptır”
biçiminde açıklanmıştır.15
Peşin yapılan ödemelerin gidere dönüşmesi gelecek dönemlerde olacaktır; o
halde bu hesaplara yapılan kayıtlar gerçekten bir aktif tükenişin bedeli olarak yapılan gider
kaydı değil, gelecek dönemde kullanılarak giderleşecek bir hakkın şimdiden satın alınması,
bedelinin de peşin olarak ödemesidir. Gelecekte sağlanacak bir fayda için yapılan ödeme, bu
dönem içinde bir nakit çıkışına neden olmuştur, ama bir gider değildir; gerekirse, geri talep
edilebilecek bir hak (alacak) olarak değerlendirilebilir. (Örneğin, kira kontratının iptal
edilerek peşin ödenen kira bedelinin mülk sahibinden istenmesi.)
Gerek peşin ödenen gider kavramıyla ilgili, gerekse “180.Gelecek Aylara Ait
Giderler” hesabının tebliğdeki niteliği ile ilgili açıklamalarda, bu hesabın işletmede henüz
kullanılmamış ya da tüketilmemiş herhangi bir stokun, hele hele gelecek bir zaman içinde
tüketilecek işletme malzemesi stokunun yazılabileceği konusunda bir ifade ya da ima dahi
yoktur. Öyle ise ne tür işletme olursa olsun işletme malzemesi stoklarının “180.Gelecek
Aylara Ait Giderler” hesabında muhasebeleştirilmesi en azından hesapların ve mali tabloların
tam açıklık ve doğruluk ilkesini çiğnemektir. Ayrıca muhasebenin temel mantığı içerisinde
aktifi oluşturan mevcutlar ve alacaklar bölüşümü de gözardı edilerek, mevcut bir değer alacak
(bir hak) olarak kabul edilmiş olmaktadır.
22.4. İŞLETME MALZEMESİ STOKLARININ “İLK MADDE VE MALZEME”
HESABINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Çalışmanın bu bölümüne kadar, işletme malzemesi alımlarının değişik
kayıtlarının hatalı olduğu açıklanmaya çalışılarak, işletme malzemelerinin tüketilmeden önce
işletmenin mevcut varlıkları olarak nitelenmesi gerektiği vurgulandı. Ticaret işletmelerinde de
işletme faaliyeti içinde veya faaliyet dışında bir amaçla tüketilecek işletme malzemesinin
stoklar grubu içerisinde değerlendirilmesi ve “150 İlk Madde ve Malzeme“ hesabında
muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.
“İşletmeye hizmet süresi ne olursa olsun, işletme faaliyetleri için gerekli
bulunan mal ve hizmetlerin hepsi, elde edildikçe işletmenin aktiflerini teşkil eder......Böylece,
tevzi (dağıtım) kamyonu için satın alınan benzinle dolu bir varil, satın alındığı anda,
müşterilere mal tevzi ederken bir iki gün içinde tamamen istihlâk edilecek olmakla beraber,
yine de elde edilen bir aktif kalemini teşkil eder."16
Alıntının yapıldığı ve ilk baskısı 1938 yılında yapılan bu eserde, o yıllarda bile
muhasebenin anlık doğru bilgi vermesi gereği ve gereksinimi sonucu cari dönemde
tüketilecek stokların aktifleştirilmesinin önemi üzerinde durulmaktadır. Bu çok doğaldır;
çünkü muhasebenin fonksiyonu tarihi süreç içerisinde değişmemiş, eksilmemiş ama artarak
gelişmektedir. Bu paragrafta, alınan benzinin tüketilmeden giderleştirilmeyip,
aktifleştirilmesinin gerektiği belirtilmektedir. “İşletme malzemesi de alındığında tüketilmeden
önce 180 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabına kaydedilerek aktifleştirilmiştir.” biçiminde
karşı sav sürülebilir. Ancak, işletme malzemesi tüketilene kadar stoklanabilir bir mevcuttur.
bknz. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği,Sıra no:126.12.1998 gün 21447 Mükerrer Sayılı
Resmi Gazete
16PATON ve diğerleri; Muhasebenin temelleri (essentials of accounting), çev. Mustafa Aysan, İktisat
Fak. İşletme İktisadı Enstitüsü Yayınları, Sermet Matbaası, İstanbul-1964,s.118.
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1 Nolu M.S.U.G.T’de 150 İlk Madde ve Malzeme hesabının niteliği şöyle
açıklanmaktadır;
”Üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere işletmede bulundurulan
hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi ve diğer malzemelerin izlendiği hesaptır.
İşleyişi: Satın alındıkları ya da üretildikleri maliyet bedeli ile bu hesabın
borcuna, üretime verildiğinde, tüketildiğinde, satıldığında veya devredildiğinde ise hesabın
alacağına kaydedilir.”
150 İlk Madde ve Malzeme hesabının kapsamında hangi tür stokların yer aldığı
ve bunların tanımı şöyle verilebilir;
“Hammadde: İlk defa üzerinde değişim işlemleri uygulanan ve üretilen şeyin
bünyesini oluşturan maddeler(kumaş üretiminde pamuk gibi)
İlk madde: Üzerinde değişim işlemleri uygulanan ve üretilen şeyin bünyesini
oluşturmamakla birlikte üretilmesine katkıda bulunan maddeler (kumaş üretiminde iplik gibi)
Yardımcı madde: Üretilen şeyin bünyesini oluşturmamakla
üretilmesine katkıda bulunan maddeler, (kumaş üretiminde boya gibi)

birlikte,

İşletme malzemesi: Mal ve hizmet üretim faaliyeti sırasında tüketilen
maddeler(bakım işinde kullanılan yağ gibi)
Ambalaj malzemesi: Ürünün muhafaza edilmesi ve müşteriye ulaştırılması için
bir defa kullanılan ve alıcıdan geri alınması söz konusu olmayan maddeler.(peynir üretiminde
teneke gibi)
Diğer maddeler: İşletme çalışmaları sırasında tüketilen, yukarıda sayılanlar
dışındaki maddeler (kırtasiye, ampul, sabun gibi)” 17
Çalışmanın daha önceki bölümlerinde yukarıdaki bazı kavramların tanım ve
açıklamaları yapıldığı halde burada kaynak gösterilen eserden 150 no’lu hesap kapsamında
geçen kavramlarla ilgili tanımlamalar özellikle alınmıştır. Çünkü gerek tebliğdeki
açıklamalarda gerekse alıntı yapılan eserdeki tanımlamalarda 150 no’lu hesabın, salt üretim
işletmelerinde ve üretimde kullanılacak, tüketilecek madde ve malzeme stoklarının
kaydedileceği kanısını uyandıracak bir ifade bulunmamaktadır. Ancak bizim daha önce
yaptığımız işletme malzemesi tanımı, alıntı yaptığımız eserdeki sınıflandırmaya göre “diğer
malzeme” kapsamında yer almaktadır. Kuşkusuz bu bir sorun değildir, çünkü farklılık aynı
ana hesabın altında açılacak olan yardımcı hesap adında görülmektedir. Yani ticaret
işletmeleri, faaliyetleri sırasında tüketmek üzere aldıkları malzemeleri ister “işletme
malzemesi” isterse “diğer madde” olarak nitelesin her koşulda 150 İlk Madde ve Malzeme
hesabına stok kayıt etmek durumundadırlar. Zaten, üretim yapan bir işletme de, örneğin
yakacak maddesini ilk madde ve malzeme hesabına borç yazarak stoklara alıp, tüketilen kısmı
kadar değeri genel üretim giderleri ve faaliyet giderleri hesaplarına gider yazmak hatalı
olmazken, aynı yakacak maddesini ticaret işletmesinde stok gibi görmeyip, gelecek döneme
ait bir giderin bedelinin şimdi ödenmesi gibi düşünerek, mevcut olan yakacak maddesini yok
saymak, ilk madde ve malzeme hesabına kaydının hatalı olduğunu savunmak bir ikilemdir.
Tebliğde hesabın işleyişi hakkındaki açıklamada tanımda sıralanan
“..hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi ve diğer malzemelerin üretim amacı
dışında da değerlendirilebileceği “....üretime verildiğinde, tüketildiğinde, satıldığında veya
AKDOĞAN-SEVİLENGÜL; Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine Göre Tekdüzen
Muhasebe Sistemi Uygulaması, 3.baskı,İstanbul SMMMO Yayınları no.7,İstanbul-1994s.101
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devredildiğinde ise hesabın alacağına yazılır” İfadesinden de, bu hesabın üretim amacı dışında
elde tutulan malzemeler için de kullanılacağı anlaşılmaktadır.
İlk madde ve malzeme hesabının borç ve alacak tarafları aşağıdaki gibi çalışır;
150- İLK MADDE VE MALZEME HESABI
BORC
Dönem Başı Stoku

ALACAK
Üretim işletmelerinde üretimle doğrudan ya
da
dolaylı
olarak
kullanılan/tüketilen
ilkmadde, malzeme, yardımcı malzeme,
ambalaj malzemesi, işletme malzemeleri,
Üretim veya diğer faaliyetlerde (ticari faaliyet Ticaret işletmelerinde, faaliyetle doğrudan
konusunda, olağan ve olağandışı diğer faaliyet yada dolaylı olarak tüketilen işletme
konusunda) kullanmak ya da tüketmek üzere malzemeleri
satın alınan ilkmadde, yardımcı madde,
işletme malzemesi ve diğer malzemelerin alış
bedelleri
İşletmeye mal ediliş sırasında yapılan Alış iadeleri
komisyon, nakliye, sigorta, boşaltma, montaj
ve alım sonrası olumsuz kur farkları
Envanter günündeki sayım ve tesellüm Envanter günündeki sayım ve tesellüm
fazlaları
noksanları,
Gelecek yıllar ihtiyacı stoklardan, dönem Yabancı para üzerinden satın alımlardan sonra
stoklarına yapılan devir
ortaya çıkan olumlu kur farkları
Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar/ elden
çıkarılacak stoklar hesabına devredilenler ile
ihtiyaç fazlalığı, tasfiye v.b nedenlerle satılan
ilk madde ve tüm malzemeler
Üretimden çekilen ya da geri gelen ilk madde, Dönem Sonu Stoku
malzeme ve yardımcı malzemeler.
Buna göre, işletme malzemesi stokları 150 İlk Madde ve Malzeme hesabının
altında aşağıda açılıma ya da amaca uygun biçimde gibi yardımcı hesaplar açılarak stok
kaydedilebilir;
150. İlk Madde ve Malzeme Hesabı
150.01. İşletme Malzemesi
150.01.01. Kırtasiye Malzemesi
150.01.02. Temizlik Malzemesi
150.01.03. Yakacak Malzemesi
150.01.04. Ambalaj Malzemesi
150.01.05. Yiyecek Malzemesi
Kuşkusuz yukarıdaki alt hesap isimleri örnek olarak verilmiştir ve bu alt
hesapların altında malzeme türlerine göre de alt hesaplar açmak olanaklıdır.
224.1. İŞLETME MALZEMESİNİN MUHASEBE KAYITLARI
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İşletme malzemesi alındığında hem ticaret ve hizmet işletmelerinde hem de
endüstri işletmelerinde “150 İlk Madde ve Malzeme” Hesabına yapılması gereken kayıt şöyle
olacaktır;
150 İLKMADDE VE MALZEME HESABI
191 İNDİRİLECEK K.D.V. HESABI
BİLANÇO HESABI

XXX
XX
XXX

İşletme malzemesinin tüketilen kısmı benimsenen stok değerleme
yöntemlerinden (gerçek maliyet, aritmetik ortalama maliyet, LIFO veya LIFO
yöntemlerinden) birine göre değerlenerek ilgili üretim ya da faaliyet gideri hesabına borç,
işletme malzemesi stoku hesabına alacak kaydedilerek muhasebeleştirilir.

Endüstri İşletmelerinde İşletme Malzemesi Tüketiminin Kaydı
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
HESABI

XXX

760 PAZARLAMA,SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
HESABI

XXX

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

XXX

veya(7/B seçeneğine göre)
790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

XXXXXX

150. İLK MADDE VE MALZEME HESABI
150.01. İŞLETME MALZEMESİ
150.01.01. Kırtasiye Malzemesi
150.01.02. Temizlik Malzemesi
150.01.03. Yakacak Malzemesi
150.01.04. Ambalaj Malzemesi

XXXXXX

Hizmet Üretim İşletmelerinde İşletme Malzemesi Tüketiminin Kaydı:
740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
HESABI

XXX

760 PAZARLAMA,SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
HESABI

XXX

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

XXX

veya(7/B seçeneğine göre)
790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
150. İLK MADDE VE MALZEME HESABI

XXXXXX
XXXXXX
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150.01. İŞLETME MALZEMESİ
150.01.05. Yiyecek Malzemeleri
150.01.05.01. Sebzeler
150.01.05.02. Etler
150.01.05.03. Meyveler
150.01.05.04. İçecekler
150.01.05.....v.d.

Ticaret İşletmelerinde İşletme Malzemesi Tüketiminin Kaydı:
750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
HESABI

XXX

760 PAZARLAMA,SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
HESABI

XXX

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

XXX

veya(7/B seçeneğine göre)
790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
150. İLK MADDE VE MALZEME HESABI
150.01. İŞLETME MALZEMESİ
150.01.01. Kırtasiye Malzemesi
150.01.02. Temizlik Malzemesi
150.01.03. Yakacak Malzemesi
150.01.04. Ambalaj Malzemesi
150.01.05. v.d.

XXXXXX
XXXXXX

Yukarıdaki muhasebe kaydı, ticari mallar ve hammadde stokları için tutulan
stok kartları, işletme malzemesi stokları için de düzenlenmek süretiyle, işletme malzemesinin
kullanıldığı tarihte gider yazılarak aralıksız envanter yöntemine göre muhasebeleştirilmesi
olanaklıdır. Yine de uygulamada işletme malzemesinin her kullanımında, aralıksız envanter
kaydına göre muhasebeleştirmek külfetli gelebilir. Bu durumda, bilânço günündeki sayım
envanteri sonunda saptanan işletme malzemesi stoku, benimsenen değerleme yöntemine göre
belirlenen birim maliyetle değerlenerek dönem sonu stok değeri hesaplanır. Hesaplanan
dönem sonu işletme malzemesi stok değeri, işletme malzemesi hesabının borç toplamından
çıkarılarak, dönem içerisinde tüketilen işletme malzemesi tutarı bulunur. Bulunan bu değerin
ilgili gider hesabına borç, 150.İlkmadde ve Malzeme Hesabına alacak yazılarak aralıklı
envanter yöntemine göre dönem sonunda giderleştirilmesi de olanaklıdır.
3. SONUÇ:
Muhasebe sürecinin tümünde genel kabul görmüş muhasebe ilke ve kavramları
gözetilmesiyle muhasebe bilgilerinin doğru, açık ve konu hakkında ilgi tarafları aydınlatıcı
bilgiler vermesi sağlanabilir. Mali tablolarda yer alan kalemler de M.S.U.G.Tebliğindeki
hesap planında yer alan hesapların değerlerinden oluştuğuna göre, hesapların tebliğ
hükümlerine uygun olarak çalıştırılması halinde dönem sonu bilgileri de doğru olarak elde
edilmiş olacaktır.
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İyi niyetle, ama bilgisizlik ya da yanlış anlamadan dolayı hesapların yanlış
kullanımları sonucunda mali tablolardaki değerler de yanlış olacaktır. Ancak bilançoda
gelecek dönemde tüketilerek gidere dönüşecek (dolayısıyla bir fon girişi) sağlamayacak bir
stokun likidite analizinde dikkate alınıp alınmayacağı tartışılabilir. Eğer gidere dönüşecek
stokların likidite analizinde dikkate alınmaması gerektiği yaklaşımıyla hareket edilecekse,
kuşkusuz bu stok tutarının dönen varlık toplamından indirilmesiyle sorun giderilmiş olacaktır.
Sonuç olarak hesap planında yer alan her hesap, hangi tür işletme olursa olsun
aynı anlamı taşımalıdır ve bir hesap tüm işletmelerde aynı amaçlar için kullanılmalıdır. Ancak
hesap planını, bulunduğu sektördeki faaliyetine ve gereksinimine uygun olan alt hesaplardan
oluşturmalıdır. Yani hesapların işlevini işletme kendi amacına uydurmamalı, amacına ve
fonksiyonuna uygun hesaplar seçmelidir.
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BARTER İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Dr. S.Burak ARZOVA
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO,
Öğretim Görevlisi
0. GİRİŞ
İşletmelerin temel amaçları, ürettikleri ya da sattıkları mal, mamul ya da hizmetleri en
düşük maliyetle üretmek ve en düşük maliyetle pazara sürmektir. Değişen ekonomik koşullar ve
işletmelerin değişime uyma çabaları işletmelerin kaynak yaratma çabalarında da değişime neden
olmaktadır. Küreselleşmenin getirdiği vazgeçilmez olgu ise rekabettir. Özellikle ekonomik kriz
anlarında paranın maliyeti daha da artmakta ve ticarette yapılan alım ve satımlar için nakit para
kullanımı tercih edilmemektedir. Öte yandan piyasa faiz koşullarında meydana gelen değişme,
alım-satımın vadeli olması durumunda faiz oranları yoluyla maliyeti şişirmektedir. Bu iki sarmal
içinden çıkış yolu olarak, alım-satımın para yerine mal takası ile gerçekleştirildiği, sistemde faizin
yer almadı BARTER bir alternatif finansman tekniği olarak düşünülebilir.
Bu çalışmanın amacı; takas olarak kullanımı itibariyle insanlık tarihi kadar eski olan ancak
bir sistem olarak düzenlenip, mal ve hizmetlerin temininde kullanılması çok kısa bir geçmişe sahip
olan barter işlemlerini işleyişi ve temel özellikleri ile tanıttıktan sonra, öneri hesaplar yoluyla
muhasebeleştirme sorununa bir çözüm sunmaktır.
I.

TANIM, KAPSAM VE KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Barter en basit anlamıyla ‘Takas’ ya da ‘Değiş-Tokuş’ olarak tanımlanabilmektedir. Barter

için daha kapsamlı bir kapsamlı bir tanımlamaysa, bir işletmenin satın aldığı mal ya da hizmetin
bedelini kendi ürettiği ya da sahibi olduğu mal ya da hizmetle ödemesi olarak verilebilir1.
Barter her ne kadar en basit ifadeyle ‘Takas’ olarak adlandırılsa bile, barter sisteminin
içeriği dolayısıyla sadece takas olmaktan çok daha ötede bir kavramdır. Barter; çok sayıda alıcı ve
satıcının birarada karşı karşıya geldiği bir geniş pazar olmasının yanı sıra bu alıcı ve satıcıları belli
kurallar çerçevesinde ve belli kriterlere göre bir araya toplayan, alıcı ve satıcının karşılıklı
ilişkilerine düzenleme getiren, hem alıcının hem de satıcının haklarını ve sorumluluklarını
belirleyen bir sistemdir. Bu nedenle barter sistemi salt bir takas işlemi değildir. Barter; alıcı ve
satıcının mevcut ekonomik şartlarda en iyi koşullarda pazar bulup, alış verişlerini bu pazarda
yapmalarını sağlayan, belirli niteliklere sahip kişi ya da kurumların üye olabildiği ya da sistemden
yararlanabildiği bir alış-veriş kulübüdür2.
..... ‘Barter ile Ticaret Çok Avantajlı Oldu’, Ekonomist Dergisi, 24.Kasım.1996, s.16.
Arzova, S.Burak¸”Barter İşlemleri”, Türkmen Kitabevi, İstanbul 2000, s.1.
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Barter ticareti her ne kadar iki işletmenin karşılıklı takas yapmaları şeklinde algılansa da,
gerek alternatiflerin az olması gerekse de ihtiyaçların karşılanma imkanının kısıtlı olması nedeniyle
işletmeler arasındaki bir organizasyon olmaksızın bir işletmenin ürettiği mamul ya da hizmet
karşılığında ihtiyacı olan bir mal ya da hizmeti almak isteyen diğer bir işletmenin ihtiyacı olan söz
konusu bu mal ya da hizmeti bulması çok zor olmaktadır3.
Barter uluslar arası ticarette ‘Mal Takası’ anlamında kullanılmaktadır. Ancak, burada takas
yapan oyuncuların sayısı, sadece bir alıcı ve sadece bir satıcıdan ibaret değildir. Yüzlerce ve hatta
binlerce kişi kendi ihtiyaçları doğrultusunda mal ya da hizmet alım ya da satım talebinde bulunur.
Barter sisteminde bu talep sahipleri oyuncular olarak adlandırılırlar. Barter, bu oyuncular arasında
en uygunu en uygun olanıyla eşleştiren bir ‘eşleştirici’ dir4.
Barter; para vermeden alış veriş imkanı tanıdığından dolayı işletmeler için bir finansman
tekniğidir. İşletmelerde finansman yükünün hafifletilmesi, işletmenin sattığı mal ya da hizmetin
girdi maliyetinin düşürülmesi anlamındadır. Barter finansman tekniği, diğer finansman
tekniklerinden farklı olarak girdi maliyetini en aza indiren bir tekniktir. Çünkü barter sistemiyle
finansman; mal ve hizmet alımında para ve paranın yükü olan faizle değil, mal ya da hizmete
karşılık mal ya da hizmetle ödemektir. Sistem yoluyla karşı karşıya gelen alıcı ya da satıcı, talepte
bulundukları mal ya da hizmetin temini için faiz yüküne katlanmazlar. Aynı mal ya da hizmeti kredi
kullanmak yoluyla satın almak istediklerinde ise, kredilendirdikleri tutar kadar faiz yüküne
katlanırlar. Oysa barter sisteminde ‘faiz’ yoktur.
İşletme eğer aynı mal ya da hizmeti elindeki mevcut nakdi ile almak isterse, paranın
alternatif maliyeti vardır. Yani işletme elinde bulundurduğu nakit parayla ‘henüz satın almış olduğu
mal ya da hizmeti satın almasaydı aynı parayla hangi mal ya da hizmeti satın alacakdıysa’ bu
paranın alternatif maliyetidir. İşletme elinde ‘atıl’ olarak tuttuğu ve bir şekilde pazara arz edemediği
mal ya da hizmeti kullanmak yokuyla almayı talep ettiği mal ya da hizmet için nakit para kullanmaz
ya da yapacağı ödemenin sadece bir kısmını nakit ile karşılar.
Böylece elindeki mevcut nakdini ya diğer verimli gördüğü bir alanda kullanır ya da elindeki
nakit para talep ettiği mal ya da hizmetin tamamını karşılamaya yetmiyorsa, bir kısmını almak
yerine ‘para + mal ya da hizmet’ yoluyla talebinin tümünü karşılar.
Günümüzde

bu

uygulamaya

özellikle

futbolcu

transfer

dönemlerinde

sıklıkla

rastlanmaktadır. Göreceli olarak küçük olarak adlandırılan kulüpler, yetiştirdikleri oyuncuları
yüksek fiyatlarla büyük kulüplere satmak istemektedirler. Büyük kulüpler ise, hem amaç hem de
gider türleri itibariyle küçük kulüplerden farklılık gösterdiklerinden, ellerindeki bütün mevcut
..... ‘Şimdi Parasız Alış Veriş Moda’, Aksiyon Dergisi, 9-15.Mart.1996, s.40.
Arzova, S.Burak; a.g.k., s.2.
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parayı bir oyuncunun transferine harcamak istememektedirler. Bu aşamada satıcının talebi ‘nakit
para’ iken, alıcının bu alış veriş için ödenecek nakit parası bulunmamaktadır. Bu esnada karşılıklı
olarak talebin ya da ihtiyacın karşılanması esas alınır. Büyük takım küçük takıma, futbolcu + nakit
para önererek hem elindeki atıl kapasiteyi ya da diğer bir değişle artık mevcut kadro şartları içinde
kendisinden yararlanılması düşünülmediği futbolcusunu kendine yer bulabileceği bir başka takıma
teklif etmekte hem de istediği futbolcu için elindeki tüm nakdi kullanmamış olmaktadır. Bu sayede
büyük kulüp bu transferin bu şartla gerçekleşmesi yoluyla, ihtiyacını gidermiş, elindeki atıl
kapasiteye yeni fırsat yaratmış ve bütün parasını harcamamış olmaktadır. Küçük takım ise, para +
futbolcu elde ederek, hem parasal olarak güçlenmiş hem de takıma yeni bir oyuncu katarak
kaybettiği futbolcusunun yerini aynı ayarda olmasa bile doldurabilmiş olmaktadır 5.
Barter finansmanını kullanan işletmeler akla gelebilecek her türlü ihtiyacını bu sistemle
karşılayabilirler. Örneğin, oto yedek parçaları üreten bir firma, firmasının muhasebe gibi bilgi işlem
sistemini yenileyebilir. Bir turizm seyahat acentası, ofisinin mobilyalarını bilgisayar şirketi bayi
toplantısını düzenlemek suretiyle sistemdeki mobilya üreten bir firmadan karşılayabilir6.
Barter sisteminin kalitesi üye firmaların çokluğu ile doğru orantılı olmaktadır. Çünkü, üye
firma sayısı arttıkça, pazara sunulan mal ya da hizmet yelpazesi genişlemektedir.
Barter organizasyonun asıl görevi ise, bu sistemde ‘çöpçatanlık’ ya da diğer bir değişle arz
talebi ile birleştirmektedir.
II.

BARTER SİSTEMİNDE TARAFLAR
BARTER FİRMASI: Barter sistemini organize eden ve işleten kurumdur. Üyelerin barter

sisteminden yararlanma şekil ve esaslarını belirler. Üyelerin cari hesaplarını tutar. Üyeler arasında
bilgi akışını sağlayacak iletişim sistemini oluşturur. Diğer bir değişle, mal ve hizmetlerin alıcı ve
satıcılarını karşılaştırır. Barter firmaları gelirlerini genellikle, yapılan işlemlerin tutarı üzerinden
hesaplanan komisyon üzerinden elde etmekte ve ayrıca üyelerinden sisteme giriş ücreti ile aylık ve
yıllık aidat talep edebilmektedirler. Barter firmaları değişik örgütlenme modellerinde kurulmuş
olabilir. Firmanın merkezi bir yönetim yerinin yanı sıra şube ve bayileri de bulunabilir. Sistemin
pazarlanması ve daha çok üye katılımı için franchising anlaşmaları kapsamında çalışan brokerlar da
kullanılmaktadır. Barter firmasıyla yapılan sözleşmelerin kapsamına ve faaliyet gösterilen ülkenin
kanunlarına göre; barter firmasının üyelerinin taahhüdünü yerine getirmemesi ve barter firmasının,
yapılan işlemlerden doğacak sorumluluğu değişiklik gösterebilmektedir7.

5

Arzova, S.Burak; a.g.k., s.2-3.
..... ‘Barter ile Ticaret Çok Avantajlı Oldu’, Ekonomist Dergisi, 24.Kasım.1996, s.17.
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ÜYE: Barter sistemine dahil olmayı kabul eden ve bu kabul beyanını yazılı olarak barter
firmasına sözleşmeyle bildiren, bu sözleşme uyarınca sistemin getirdiği kurallara uyacağını taahhüt
eden ve sisteme dahil olmak için barter firmasının belirlediği giriş ücreti, aylık ve yıllık aidatları
zamanında ödeyen herhangi bir işletmedir. Üyeler bazen belirli bir süre için sisteme dahil olmakta,
bazen ise yalnızca bir işlem için üye olabilmektedirler.
Üye firmalar, mal arz ve taleplerini barter firmasına bildirmek zorundadırlar. Barter
firmaları da internet yoluyla talebi ya da arzı, diğer firmalara bildirir. Bu sayede firmaların,
oluşturmuş olduğu arz ve talep bilgi bankası meydana gelmektedir. Sisteme üye olan her firma,
kullanıcı adı ve parola yoluyla internet üzerinden diğer firmaların arz ve taleplerine
ulaşabilmektedir8.
Üyelik, barter pazarındaki arz ve talep bilgileri doğrultusunda, barter firması tarafından
planlanır. Barter firması; bu plana uygun olarak üye kayıtlarını sektörlere ve bölgelere göre
sınırlandırır.
Üyelerden gelen taleplerin birikmesiyle ortaya çıkan bilgi bankası yoluyla, piyasa yeni bir
mamul çıkarmayı planlayan üye firma9;


Bu mamulle ilgili bir talep olup olmadığı,



Talebin kimden geldiği,



Bu talebe karşılık kimlerin arz bildirdiği,



Satışın kaça yapıldığı,



Barter oranı,



Tekrar satış yapılıp yapılmadığı,



Talebin sürekliliği, azalıp artışı,



Renk, model, marka gibi değişikliklerin yoğunluğunu öğrenmektedir.
BARTER SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

III.

Barter sisteminin işleyişi pratikte aşağıdaki gibi olmaktadır10:
1.

Barter sistemine dahil olmak isteyen firma, yıllık üyelik bedelini nakit olarak ödeyerek,

kendisinden istenen belge ve evrakları sistem danışmanına ya da barter firmasının genel

.....‘Yeni Bir Trend:Barter’, Power Dergisi, Haziran 1998, s.149.
Gürsoy, Cemal; ‘Barter El Kitabı’, İstanbul 1998, s.10-11.
10
Erkan, Mehmet; ‘Yeni Bir Finansman Tekniği Olarak Barter’ın Diğer Finansman Teknikleri İle
Karşılaştırılması’, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl:12-Sayı:12, Nisan-Mayıs 2000, s.82-83.
İhlas Barter A.Ş; Barter Sözleşmesi
8
9
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merkezine teslim eder. Barter firmasının müşterisinden istediği belge ve evraklar birinden
diğerine farklılık gösterebileceği gibi genelde aşağıdaki gibidir:

2.



Son yıla ait vergi levhasının fotokopisi,



Şirket kuruluş gazetesi,



İmza Sirküleri,



Ticaret Odası Faaliyet Balgesi,



Sanayi Odası Kapasite Raporu,



İş Merkezi Tapu Fotokopisi,



İşyeri Kira Sözleşmesi (Kendine ait işyeri olmayanlar için),



Onaylı Bilanço ve Gelir Tabloları,



Şirket Faaliyetlerini Anlatan Tanıtım Yazısı,



Arz Bildirim Formu,



Talep Bildirim Formu

İstenen belge ve evraklar tamamlandıktan ve sözleşme imzalandıktan sonra barter

firması, başvuran şirkete kendi belirlediği süre içinde işlem yapma yetkisi verir. Sadece
sözleşme imzalamış olmak, barter sisteminde işlem yapmak için yeterli olmamaktadır.
3.

İşlem yapma yetkisi alan üyeye barter firması bir cari hesap açar. Bu cari hesap yoluyla

barter firması, üyesinin barter sisteminde gerçekleştirdiği alım ve satım işlemlerinin
bedellerini USD (Amerikan Doları), DM (Alman Markı), EURO (Avrupa Birliği’ne Dahil
Ülkelerden oniki adedinin oluşturduğu bölgede kullanılan Avrupa Ortak Para Birimi)
cinsinden cari hesapta muhasebeleştirir.
4.

Barter firması üyelerine, sisteme ait barter çeki, arz bildirim formu, talep bildirim

formundan oluşan faaliyetlerde kullanılacak belgeleri teslim eder ve kendisine barter
işleminde yardımcı olması için bir müşteri temsilcisi (Broker) tahsis eder.
5.

Üyenin, satmak istediği mal ya da hizmetlere ait bilgiler barter firmasının arz listesine;

barter pazarından almak istediği ihtiyaçlarına ait bilgiler barter firmasının talep listesine,
barter firması tarafından kaydedilir. Barter firması, bu arz ve taleplerin diğer üyeler
tarafından görünmesini sağlar. Bunun için bütün üye firmaların internet üzerinden yapılacak
bu bildirimi görmeleri için yeterli bilgisayar donanımlarının ve internet bağlantılarının
olması gerekmektedir.
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6.

Üye firma satışa ilişkin bildirdiği mallarını istediği zaman artırma, azaltma ya da

değiştirme hakkına sahiptir. Ancak, barter firması ile imzalamış olduğu sözleşme hükümleri
bu hak için çeşitli sınırlamalar getirebilir. Barter şirketinin bu değişiklik talebini
onayladıktan sonra, söz konusu değişiklik yeni haliyle işlerlik kazanır. Bazı sözleşme şartları
uyarınca; değişikliği barter firmasına bildirmeyen işletmenin üyeliği feshedilebilmektedir.
7.

Üye firma, mallarını barter sisteminden talep geldiği zaman, alıcı firma ile birebir

görüşerek fiyat, kalite, miktar ve teslimat şartlarında anlaşır. Sattığı mal ya da hizmet bedeli
karşılığı barter şirketine ait barter çekini kabul ederek malın TL Bedeline denk düşen USD
karşılığı barter sisteminden alacaklı olur. Barter sistemi ile mal ya da hizmet satan üye,
alacağını, barter pazarında satışa sunulan mal ya da hizmetlerden satın alarak tahsil eder.
Barter firması, üyenin alacağını barter pazarında satılan mamulleri ya da hizmetleri satın
alarak tahsil etmesinde garantör firmadır. Üyenin barter firması garantörlüğünde barter
sistemi ile satış yapması, yaptığı her satışta barter firmasının genel merkezinden satış kodu
alması şartına bağlıdır. Satış kodu almaksızın üyenin yapmış olduğu satışta barter firması
garantörlük yapmamaktadır.
8.

Barter firması, üyesinin barter sistemi ile mal ya da hizmet satın alması için, üyesine satın

alma kredisi açar. Üyenin barter sisteminde yaptığı satıştan doğan alacağı; satın alma kredi
limiti anlamındadır. Üye, alacak miktarı kadar barter pazarından mal ya da hizmet satın
alabilir. Bazı barter firmaları üyesinden, doğrudan işleme başlamadan önce teminat mektubu
isteyip, bu teminat mektubu tutarında kredi limiti açarken bazıları, eğer üye yaptığı satış
bedelinden daha fazla değerde mal ya da hizmet alım yapmak istiyorsa teminat ister.
Teminat mektubu ve gayri menkul ipoteği teminatı, genel kabul görmüş teminat türleridir.
9.

Barter firması üyeye, barter pazarından satın aldığı ve karşılığında borçlandığı her mal ya

da hizmetin bedelini, satın aldığı tarihten itibaren barter sistemi ile ödemesi için sözleşmede
hükme bağlanan süre kadar vade tanır. Bu vade genellikle dokuz (9) ila oniki (12) aydır.
Üye, satın aldığı mal ya da hizmet bedelini dokuz ya da oniki aylık vadede barter sistemine
satarak ödemezse; borcunu , bu ayların sonunda (vade sonunda) bir seferde nakit olarak ve
yabancı para cinsinden belirlenen borç, geçen her ay gecikme faizi ile birlikte ödenir. Ancak
bazı barter firmaları, üyesi firma barter kredisi kullanmak için kendisine teminat vermiş,
buna istinaden satın alma kredisi limiti oluşturulmuş ve üyesi de eğer bu şekilde satın aldığı
mal ya da hizmeti, sözleşmede belirlenen en geç süre sonunda bir seferde nakden ödemişse,
bu durumda söz konusu bu işlem için komisyon almayabilir. Eğer böyle bir durum söz
konusu ise, barter şirketi, üyesi ile imzalamış olduğu sözleşmede bunu mutlaka belirtir.
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10. Üye firmaların barter sisteminde yaptıkları alım ve satım işlemlerinde mal ya da
hizmetlerin fiyatının makul olduğunu, mamul kalitesini, teslimat süresini, mamule ilişkin
miktar bilgilerinin uygunluğunu kendi serbest iradeleri ile değerlendirerek karar verirler.
Barter firmasının tahsis ettiği broker, bu belirlemelere etki yapmaz ve kendi belirlediği
şartlara uymaya zorlayamaz.
11. Barter organizasyonunda üye firmalar (alıcı ve satıcı), mal ya da hizmetin fiyatından,
kalitesinden ve diğer özelliklerden tamamen kendileri sorumludur. Bunlardan doğan
sorumluluk barter firmasını bağlamamaktadır. Ayrıca; alıcı ve satıcı arasında ortaya
çıkabilecek herhangi bir sorunda barter şirketi ne alıcı ne de satıcı aleyhine ya da lehine taraf
olmamaktadır.
12. Barter sisteminde gerçekleşen alım ve satım işlemleri için barter firmasının düzenlediği
barter çekleri kullanılmaktadır. Alım-satım işlemlerinde alıcı firma satıcı firmaya barter
firmasının çekini düzenleyerek verir. Bu çek üzerinde USD, DM ve EURO cinsinden bedeli,
satış tarihi, satış yetki kodu, alıcı ve satıcı firmaların cari hesap kodları ile imza ve kaşeleri
yer alır. Satıcı firma ise bu barter çekini, sözleşmede belirlenen süre içinde barter firmasına
ulaştırır. Barter sisteminde gerçekleştirilen alış ya da satış işlemlerinin TL değeri sistemde
hangi yabancı para kullanılıyorsa onun TCMB efektif satış kuru ile belirlenir.
13. Barter firması, bu alım ve satımları cari hesaplarda, sistem için belirlenmiş yabancı para
cinsinden tutar ve cari hesabı hareket gören üyesine belirli aralıklarla hesap özeti gönderir.
Hesap özetini alan üyenin eğer bu hesap hareketine itirazı varsa, sözleşmede belirlemiş süre
içinde barter firmasına yazılı olarak başvurmak suretiyle itiraz eder.
14. Üye firma, kendine yeni ortak alınması, üçüncü kişiler tarafından kendisine açılan dava
ve takipler ile yönetimi etkileyebilecek her türlü gelişmeleri barter firmasına bildirir.
15. Üye firma, uluslar arası barter örgütü IRTA’nın belirlemiş olduğu ahlak kurallarına
işlemlerinde uymak zorundadır.
IV.

BARTER SİSTEMİ VE CARİ HESAP
Barter firmaları, üyelerine ait olacak ve borç tutarlarını cari hesap sözleşmesine göre

tutmaktadırlar.
Cari hesap, Türk Ticaret Kanunu’nun 87.Maddesi’nde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
‘İki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı
ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem zimmet ve matlup (borç ve alacak)

8

şekline çevirerek hesabın kesilmesinden çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair bulunan
mukaveleye cari hesap mukaveleri denir’
Diğer taraftan, aynı maddenin ikinci fıkrasında, bu mukavelenin yazılı olmadıkça muteber
olmayacağı hususu hüküm altına alınmıştır.
Hesap mukavelesinin hükümleri ise, Borçlar Kanunu’nun 115. Maddesi ile 122. Maddesinin
3. Fıkrası hükümleri mahfuz kalmak üzere T.T.K.’nun 88. Maddesinde düzenlenmiştir11.
Muhasebe bilimi yazarlarına göre ‘Cari Hesap’; ‘ gerçek ve tüzel kişilerin........bir faize tabi
olan para hareketlerinin izlendiği hesap’tır. Bu tanım özde doğru olabilir. Ancak tanımın pek sade
ve dar bir tanım olduğu da ortadadır.
Esasen, cari hesap’ta faize tabi olmayan para hareketlerinin izlenmesi de mümkündür.
Kendisine özgü hesap hareketlerinin, belli koşulların gerçekleşmesine bağlı dönemsel verilerin,
münhasıran tarafları bağlayıcı iç, ve taraflar ile üçüncü şahısları bağlayıcı dış olmak üzere iki
muhasebesi vardır. Eş ifade ile cari hesap’ın bir iç ve bir de dış muhasebesi bulunmaktadır.
Bu çerçevede Cari Hesap kendi özgün yapısı içinde yer alan hesap dönemleri, dönemlere
göre ortaya çıkan hesap bakiyeleri, faizin uygulanış biçim ve tekniği, ticari senetlerin hesaba intikal
ve hesaptan çıkışları öncelikle taraflar yönünden hüküm ve sonuçlar doğurur. Bunun için taraflarca
uygun görülecek muhasebe yöntem ve kayıt tekniğinin uygulanması gerekli ve yeterlidir. Ne var ki,
Cari Hesap ve verilerin üçüncü şahıslara etkili olabilmesi, bunların muhasebenin temel ilke
kurallarına uygun olarak ilgili tüm kayıtlara yansıtılmış olmasına bağlıdır. Diğer bir değişle,
muhasebenin temel ilke ve kurallarına uygun olarak tutulması zorunlu defter ve kayıtlara yansıtılan
cari Hesap sonuçları, üçüncü şahıslar yönünden de hüküm ve sonuçlar doğurmaktadır. Öyle ise Cari
Hesap; iş ve hizmet ilişkisinden kaynaklanan borç ve alacak bakiyesi para hareketlerinin izlendiği
özgün bir hesap türüdür12.
Bu tanıma göre Cari Hesabın özellikleri aşağıdaki gibidir:


Bir dış muhasebesi vardır. Genel muhasebenin temel ilke ve kurallarına göre yürütülen dış
muhasebenin verileri, cari hesabın tarafları ile birlikte üçüncü kişiler yönünden de sonuç ve
etkiler doğurur.



Bu haliyle cari hesap, özgün bir hesap türüdür.



Borç ya da alacak artığı paralar izlenir.



Özgün hesap dönemleri vardır.

11
12

Arslan, Murat-Aykutlu, Fercan;’Barter Uygulaması’, Sirküler Rapor, Türmob Yayınları-97, Ankara 1999, s.26.
Altuğ, Osman; ‘Muhasebe Hukuku’, Türkmen Kitabevi, İstanbul 1999,s.167.
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Cari hesabın dönemsel bakiyeleri, belli koşullarda tarafları bağlayıcı nitelik kazanmaktadır.
V.

BARTER İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

V.1. GENEL AÇIKLAMA ve HESAP PLANI OLUŞTURULMASI
Barter sisteminde oluşan ticari işlemlerin muhasebeleştirilmesini; barter sistem işleticisi
firma, barter sisteminde mal ya da hizmet satan firma ve barter sisteminde mal ya da hizmet
satın alan firma açısından ayrı ayrı incelemek gerekmektedir.
A. Barter Sistem İşleticisi Firma Açısından
Barter sistem işleticisi firmanın ana faaliyet konusu barter sisteminin işletilmesidir. Bu
nedenle barter firmasına, barter sisteminde alım ya da satım yapan firmalar tarafından ödenen
komisyon ücreti, barter firması için hizmet satışı iken, alım ya da satım yapan işletmeler için
komisyon gideridir. Barter firması, sistemde alım ya da satım yapan firmaların birbirleri ile olan
ilişkilerini takip eder. Ancak bu takip barter firması için bir mal/hizmet girdisi ya da mal/hizmet
çıktısı yaratmamaktadır. Barter firması her hangi bir karışıklığa meydan vermemek, diğer bir
değişle sistemin iyi işletilmesini sağlamak amacıyla bu ilişkileri kontrol etmek istemektedir. Barter
firması bu takip için 900 Numaralı İstatistik Hesaplarından yararlanmaktadır.
Öte yandan; barter sisteminde tahsil edilemeyen alacaklar için barter firmasının şüpheli
alacak karşılığı ayırması mümkün değildir. Bunun nedeni, bu alacakların barter firmasının değil,
sistemden alacaklı olan üyelere ait bir alacaktır. Dolayısıyla bu alacak barter firmasının ticari
kazancının tespitinde daha önce gelir yazılmamıştır. Barter firması alacaklı olan bu üyeler adına bu
alacağın tahsilini sağlamaktadır. Ancak bu alacaklar herhangi bir üyeye ait bir alacak da değildir.
Sistemden alacaklı olan tüm üyelere ait bir alacaktır. Sistemden alacaklı olan üyelerin alacakları da
barter firmasının garantisi altındadır. Ayrıca sistem üyelerinden herhangi birinin borcunu
ödememesi halinde diğer üyeler arasında mal ve hizmet alışverişi yoluyla her üye alacağını tahsil
etmektedir. Barter sistemi, barter firmasının sorumluluğu ve denetimindedir. Üyelik sözleşmesi
gereğince sistemden olan alacaklar barter firmasının garantisindedir. Bu nedenle sisteme borçlu
olan bir üyenin borcunu ödememesi, sistemden alacaklıları etkilememektedir. Borcunu ödemeyen
üyenin borcu, barter firması tarafından sistemden alacaklıların tüm alacaklarını mal ve hizmet satın
almak suretiyle tahsil etmeleri nedeniyle dolaylı olarak ödenmektedir. Bu ödeme de barter
firmasının yükümlülüğüne dayanmaktadır. Barter sisteminde herhangi bir üyeden tahsil edilmeyen
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alacaklar barter firması tarafından üstlenilmektedir. Barter firmaları üstlendikleri bu alacakları,
GVK’nun 40/3 maddesi hükmü gereğince gider yazabilirler13.
B. Satış Yapan Firma Açısından
Barter sistemine satım yapan firma tek bir firmaya ya da birden fazla firmaya satım yapar ve
satış tutarının değer kaybına uğramaması için bu tutarı sistemde kullanılan para cinsine çevirir.
C. Satın Alan Firma Açısından
Barter sisteminde alım yapan firma, satın aldığı tutarda mal ya da hizmeti, sisteme satmayı
ya da bunun bedelini 9 ila 12 ay sonunda bir seferde ödemeyi taahhüt eder. Burada temelde iki
kavram ortaya çıkmaktadır:
A. Satın alınan mal ya da hizmet bedeli kadar mal ya da hizmetin sisteme 9 ya da 12 aya
kadar satılması diğer bir değişle firmanın mal ya da hizmetlerine müşteri bulması,
1. söz konusu bu 9 ya da 12 aylık sürede, satın aldığı tutarın tamamı üzerinden tek bir
firmaya satım yapabilir,
2. söz konusu bu 9 ya da 12 aylık sürede, satın aldığı tutara ulaşıncaya kadar değişik
firmalara çeşitli aralıklarla satış yapabilir.
B. Satın alınan malın bedelinin 9 ya da 12 ay sonunda bir seferde ödenmesi.
THP’da, barter işlemlerinin kayıtlanması için kullanılması önerilen hesaplar aşağıdaki
gibidir:
100
102
120
.01
124
127
.02
191
320
.01
324
.01
391
600
621
632

KASA
BANKALAR
ALICILAR
Barter’lı İşlemler
BARTER SİSTEMİ ALACAK DENKLEŞTİRİCİ (-)
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
Barter’lı işlemler Olumlu Kur Farkı
İNDİRİLECEK KDV
SATICILAR
Barter’lı İşlemler
BARTER SİSTEMİ BORÇ DENKLEŞTİRİCİ (-)
Barter Sistemine Borçlar
HESAPLANAN KDV
YURTİÇİ SATIŞLAR
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

Demiral, Halit; “Barter Şirketlerinde Tahsil Edlemeyen Alacakların GiderYazılması”, Vergi Dünyası Dergisi,
Sayı: 228, Ağustos 2000, s. 68-69.
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640
650
653
900
999

BARTERLI İŞLEM GELİRLERİ
BARTERLI İŞLEM GİDERLERİ
KOMİSYON GİDERLERİ
BORÇLU NAZIM HESAPLAR
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

Hesap işleyişinin oturtulmasında yararlanılan temel muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir:
1. Yabancı Paralar Kasası ve TL Kasası Hesaplarının işletilmesi yoluyla yabancı paranın
satın alınması ve yabancı paranın satış anında artış ya da azalışından doğan Kambiyo
Karı ya da Zararının kayıtlanması
2. Poliçe ilişkisinde Keşidecinin yaptığı kayıtlama
3. Şüpheli Ticari Alacaklar için karşılık ayrılması.
Kayıtlama işleminin temel mantığı Barter İşlemlerinin bir ‘Cari Hesap Sözleşmesi’
olduğudur. İster satın alma yapan isterse satış yapan bir işletme olsun, sistemde temelde para ile alış
veriş yoktur. Mal/Hizmet alımı ayrı kayıtlanır. Mal/Hizmet satın alındığı zaman, para işlemde
olmadığı için malı satan kişi ya da kurum (320 Satıcılar) alacaklı, satın alınan mal ya da hizmet
ilgili hesabında borçlu olur. Mal ya da hizmet satıldığı zaman ise bu mal ya da hizmeti satın alan
kişi ya da kurum (120 Alıcılar) borçlu, Satışlar Hesabı ise alacaklı olur. Sistemde mal satanı mağdur
etmemek için satış yaptığı tutar o anki kur üzerinden sistemde kullanılan yabancı para cinsine
çevrilir. Mal alındığında kurda meydana gelen artma ya da azalmadan ötürü bir Kar ya da Zarar
oluşmaktadır. Bu kayıtlamanın sağlıklı olabilmesi için önce cari hesabın denkleştirilmesi daha sonra
kapatılması yapılmalıdır. Cari hesap denkleştirmesinde satıcılar ya da alıcılar aleyhine ya da lehine
bir fark ortaya çıkacaktır. Bu farkın cari hesap kapaması aşamasında bir düzenleyici hesaba
alınması gerekmektedir. Bu hesap; THP’da boş bırakılan ve tarafımızca alacak ve borcu düzenleyici
hesaplar olarak düşündüğümüz 124 BARTER İŞLEMİ ALACAK DENKLEŞTİRİCİ HESAP VE
324 BARTER İŞLEMİ BORÇ DENKLEŞTİRİCİ HESAP ile sağlanmıştır. Bu hesaplardan 124
Numaralı Hesap, Bilançonun aktifinde yer almasına rağmen pasif karakter gösterirken; 324
Numaralı Hesap, Bilançonun pasif tarafında yer almasına rağmen aktif karakter göstermektedir.
Hesap denkleştirilmesi aşamasında 124 ve 324 Numaralı Hesaplar yoluyla, 120 ALICILAR ya da
320 SATICILAR Hesaplarından eksik olanı yönünde tamamlanırken, kur farkından doğan
Kar/Zarar, 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR ve 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR altında bu
sistem için oluşturulmuş alt hesaplar yoluyla; karşılıklı olarak 650 BARTER GİDERLERİ YA DA
640 BARTER GELİRLERİ Hesapları beraber çalıştırılmak yoluyla Dönem Sonunda 690 DÖNEM
KARI / ZARARI Hesabına devredilmek üzere kaydedilir.
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V.2. UYGULAMA
ABC Barter bir barter sistem işleticisi firmadır. XYZ firmasının ana faaliyet konusu ise
kümes hayvanları üretimi ve entegre tesis işletimidir. 04.02.2000 Tarihinde XYZ firması ABC
Barter’a üye olmak için başvurmuş ve katılım ücreti olan 5.000 USD’ı ve yıllık aidat 1.000 USD’ı
peşin olarak ödemiştir (1 $ = 2.000 TL). XYZ Tavukçuluk, yeni tesis inşaatına girişmek
istemektedir. Bunun için sisteme dahil ERDEM İNŞAAT’tan, 18.03.2000 Tarihinde, toplam tutarı
8.000 USD olan inşaat malzemesi satın almıştır (1 $ = 2.200 TL). Bu malların maliyeti 7.000 USD
dır. Erdem İnşaat; 30.03.2000 Tarihinde sistemden olan alacağına karşılık, sisteme dahil GÜMAŞ
Gümrük Komisyonculuğu A.Ş’den Gümrük Müşavirliği hizmeti satın almıştır. Bu tarihte 1 $=
2.300 TL’dır.
Bu örnekte; XYZ tavukçuluk, 8.000 USD tutarında mal satın almış ve barter sisteminden
alacaklanmıştır. Çünkü bu satın alma ile XYZ tavukçuluk iki şekilde hareket edebilir:
1. Mal bedelini bir seferde 9 ay sonra (sistemde kabul edilen süre dokuz ay olduğu için)
bir seferde ödeyerek USD cinsinden kredi kullanmış olur.
2. Satın aldığı mal bedeli kadar sisteme ya tek seferde tek bir müşteriye ya da çeşitli
zaman aralıklarında çeşitli müşterilere mal satmayı taahhüt eder. Bu durumda XYZ
tavukçuluk sistemden alacaklıdır.
KAYITLAMA
ABC Barter’ın Kayıtları
04.02.2000
1$=2.000 TL
5.000 $ Katılım Ücreti: 5.000 USD x 2.000 TL = 10.000.000 TL
1.000 $ Yıllık Aidat : 1.000 USD x 2.000 TL = 2.000.000 TL
18.03.2000
1 $= 2.200 TL
8.000 $ Alış-Veriş Tutarı: 8.000 x 2.200 TL = 17.600.000 TL
------------------------------------ 04.02.2000 -----------------------------------100 KASA

14.040.000
600 YURT İÇİ SATIŞLAR 12.000.000
391 HES. KDV
2.040.000

........No’lu fatura muhteviyatı Danışmanlık Bedeli
------------------------------------

------------------------------------
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------------------------------------ 18.03.2000 -----------------------------------900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 17.600.000
.1000 XYZ TAVUKÇULUK 8.000 USD
999 ALCLI NAZIM HES
17.600.000
.1001 ERDEM İNŞAAT 8.000 USD
.........Kodlu firma ile .........Kodlu firma arasındaki alış-veriş takip kaydı
------------------------------------

------------------------------------

Ödenecek Komisyon Bedeli
Satıcı: 17.600.000 TL x 0.04 = 704.000 TL
Alıcı: 17.600.000 TL x 0.04 = 704.000 TL
------------------------------------ 18.03.2000 -----------------------------------102 BANKALAR

1.647.360
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
391 HES. KDV

1.408.000
239.360

........No’lu ve --------No’lu fatura ile hem satıcıdan hem de alıcıdan tahsil edilen Komisyon
Bedeli
------------------------------------

------------------------------------

Satış İşlemi Yapan Firmanın Kayıtları
Erdem İnşaat’ın Kayıtları
1 $= 2.200 TL
Maliyet Bedeli: 7.000 $ x 2.200 TL = 15.400.000 TL
(13.162.393 TL Maliyet Bedeli + 2.237.607)
Satış Bedeli : 8.000 $ x 2.200 TL = 17.600.000 TL
1$ = 2.300 TL
Alış Bedeli : 8.000 $ x 2.300 TL = 18.400.000 TL
Hem Alış Bedeline hem de satış bedeline KDV dahildir.
1. ------------------------------------ 18.03.2000 -----------------------------------621 SATILAN TİC.MAL.MALİYETİ
153 TİCARİ MALLAR

13.162.393
13.162.393

........No’lu fatura muhteviyatı satışı yapılan malın maliyet kaydı
------------------------------------

------------------------------------
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2. ------------------------------------ 18.03.2000 -----------------------------------120 ALICILAR
.01 Barterlı İşlemler

17.600.000

600 YURT İÇİ SATIŞLAR
391 HES. KDV

15.042.735
2.557.265

........No’lu fatura muhteviyatı satışın kaydı
3. ------------------------------------ 18.03.2000 -----------------------------------653 KOMİSYON GİDERLERİ
704.000
191 İND.KDV
119.680
102 BANKALAR
823.680
............No’lu fatura muhteviyatı işlem için ödenen komisyon bedeli

4. ------------------------------------ 30.03.2000 -----------------------------------770 GENEL YÖNETİM GİD.
15.726.496
191 IND.KDV
2.673.504
320 SATICILAR
18.400.000
.01 Barterlı İşlemler
.......No’lu fatura muhteviyatı satın alış kaydı
5. ------------------------------------ 30.03.2000 -----------------------------------653 KOMİSYON GİDERLERİ
736.000
191 İND.KDV
125.120
102 BANKALAR
861.120
............No’lu fatura muhteviyatı işlem için ödenen komisyon bedeli
6. ------------------------------------ 30.03.2000 -----------------------------------320 SATICILAR
.01 Barterlı İşlemler

18.400.000

120 ALICILAR

17.600.000
.01 Barterlı İşlemler
124 BARTER SİSTEMİ ALACAK
DENKLEŞTİRİCİ
800.000
Ay sonu İtibariyle Hesapların Denkleştirilmesi
------------------------------------

------------------------------------
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7. ------------------------------------ 30.03.2000 -----------------------------------650 BARTERLI İŞLEM GİDERLERİ 800.000
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 800.000
.02 Barter İşlemleri Olumsuz Kur Farkı
Ay sonu İtibariyle Hesapların Denkleştirilmesi
------------------------------------

------------------------------------

Satın Alma İşlemi Yapan Firmanın Kayıtları
XYZ Tavukçuluk’un Kayıtları
XYZ Tavukçuluk 09.05.2000 Tarihinde, ana faaliyet konusu Turizm İşletmeciliği olan WEB
Holding’e, 8.000 USD’lık işlenmiş tavuk satmıştır. Bu tarihte 1 $ = 2.500 TL’ dır. Söz konusu bu
işleme ait maliyet bedeli 7.200 USD’dır.
Hem alış hem de satış işlemine KDV dahildir.
1 $ = 2.200 TL
Satın alma: 8.000 $ x 2.200 TL = 17.600.000 TL
Satın alma işlemine ait KDV
= 2.557.265 TL
1 $ = 2.500 TL
Satış İşlemi: 8.000 $ x 2.500 TL = 20.000.000 TL
Satış İşlemine ait KDV
= 2.935.983 TL
1. ------------------------------------ 18.03.2000 -----------------------------------258 YAPILMAKTA OLAN YATIR.
15.042.735
191 İND.KDV
2.557.265
320 SATICILAR
17.600.000
.01 Barterlı İşlemler
........No’lu fatura muhteviyatı satın alınan inşaat malzemesi
2. ------------------------------------ 18.03.2000 -----------------------------------653 KOMİSYON GİDERLERİ
191 İND.KDV

704.000
119.680

102 BANKALAR
823.680
............No’lu fatura muhteviyatı işlem için ödenen komisyon bedeli
------------------------------------

------------------------------------
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3. ------------------------------------ 09.05.2000 -----------------------------------120 ALICILAR
.01 Barterlı İşlemler

20.000.000

600 YURT İÇİ SATIŞLAR
391 HES. KDV

17.064.017
2.935.983

........No’lu fatura muhteviyatı satışın kaydı
4. ------------------------------------ 09.05.2000 -----------------------------------653 KOMİSYON GİDERLERİ
191 İND.KDV

800.000
136.000

102 BANKALAR
936.000
............No’lu fatura muhteviyatı işlem için ödenen komisyon bedeli
5. ------------------------------------ 30.05.2000 -----------------------------------320 SATICILAR
.01 Barterlı İşlemler
324 BARTER SİSTEMİ BORÇ
DENKLEŞTİRİCİ

17.600.000

2.400.000

120 ALICILAR
.01 Barterlı İşlemler

20.000.000

Ay sonu İtibariyle Hesapların Denkleştirilmesi
6. ------------------------------------ 30.05.2000 -----------------------------------127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 2.400.000
.02. Barter İşlemleri Olumlu Kur Farkı
640 BARTERLI İŞLEM
GELİRLERİ
2.400.000
Ay sonu İtibariyle Hesapların Denkleştirilmesi
----------------------------------VI.

------------------------------------

SONUÇ
Barter; para vermeden alış veriş imkanı tanıdığından dolayı işletmeler için bir finansman

tekniğidir. İşletmelerde finansman yükünün hafifletilmesi, işletmenin sattığı mal ya da hizmetin
girdi maliyetinin düşürülmesi anlamındadır. Barter finansman tekniği, diğer finansman
tekniklerinden farklı olarak girdi maliyetini en aza indiren bir tekniktir. Çünkü barter sistemiyle
finansman, mal ve hizmet alımında para ve paranın yükü olan faizle değil, mal ya da hizmete
karşılık mal ya da hizmetle ödemektir.
Barter işlemleri paranın maliyetin arttığı dönemlerde son derece etkin bir finansman tekniği
olmaktadır. Özellikle alış verişin para yerine mal ya da hizmet arzı ile başlaması işletmelere
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ellerindeki atıl kaynakları ya da kullanmadıkları varlıklarını değerlendirme imkanı sunmasından
ötürü de tercih

edilen bir sistem olmuştur. Alışverişin genel kabul görmüş bir para birimi ile

yapılabilir olması, son dönemlerde Türk Parasının kaldırılıp yeni bir para birimine geçilmesi ve bu
para biriminin de Amerikan Doları ya da EURO’ya eşitlenmesi durumunda piyasanın nasıl
işleyeceği sorusunun da uygulamasını vermesi açısından enteresan bir model olmaktadır. Bu
çalışmada verilmek istenen sistemin tanıtılmasından öte, kayıtlama aşamasında uygulamada yanlış
olarak gördüğümüz kayıt yöntemlerini geliştirmek ve sisteme özgü hesaplarlar oluşturmaktır.

DEVALÜASYON VE ETKİLERİ
Dr. Cem SAATCİOĞLU
İ.Ü. İktisat Fakültesi
İktisat Bölümü
GİRİŞ
Ülkeler Ödemeler Dengesi’nin ve bunun bir parçası olan Dış Ticaret Bilançosu’nun
döviz rezervlerini tüketmesi ve dış itibarı düşürmesi bakımından dengede olmasını
arzularlar. Bu dengenin sağlanması için de ülkeler genellikle “harcama değiştirici” ve
“harcama kaydırıcı” politikalara başvururlar. Harcama kaydırıcı politikalardan biri olan
devalüasyon ile ödemeler dengesi açık veren ülkeler, harcamalarını yurtdışından yurtiçine
kaydırarak dış dengeyi sağlamaya çalışırlar.
Çalışmanın birinci bölümünde devalüasyonla ilgili olan teorik çerçeve ele alınırken
ikinci bölümde ise Türkiye uygulamalarına yer verilmiştir. Teorik çerçeve anlatılanlarla
bağlantılı olarak Türkiye ekonomisinde yaşanan devalüasyonların incelendiği bu çalışmanın
sonuç kısmında da konunun bir değerlendirmesi yapılmıştır.
I. DEVALÜASYONUN
ÖNEMİ,
YAPILIŞ
FAKTÖRLER, ETKİLERİ VE ANALİZİ

NEDENİ,

BAŞARISINDAKİ

A. DEVALÜASYONUN TANIMI, ÖNEMİ VE YAPILIŞ NEDENLERİ
Sözlük manası kıymetten düşme anlamında olan devalüasyonun iktisadi manası ulusal
paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin düşürülmesi veya aynı anlama gelmek üzere
döviz kurunun yükseltilmesidir (1). Devalüasyon özellikle sabit kur sistemi için geçerlidir.
Bu sistemde yerli paranın yabancı paralar karşısındaki değeri hükümet tarafından belirlenir
ve devalüasyonda hükümet kararıyla ve aniden yapılır. Esnek kur sisteminde ise döviz kur
sisteminde ise döviz piyasası üzerinde hükümet müdahalesi ya yoktur ya da en aza indirilmiş
olup kurlar arz ve talebe göre kendiliğinden değişir. Sabit kur sistemi için kullanılan
Devalüasyon terimine esnek kur sisteminde, piyasa güçlerinin işleyişi ile döviz kurundaki
işleyişi ile döviz kurundaki yükselmeyle ulusal paranın değer kaybetmesi (depreciation)
denir (2). Bununla birlikte her iki sistemde de kurlardaki değişmelerin etkileri aynıdır.
Devalüasyon, dış ticaret politikasının bir aracı olarak ihracat arttırmak ve ithalatı kısmak
için uygulanacağı gibi enflasyon nedeniyle oluşan iç ve dış fiyat seviyesi farkını ve
dolaysıyla ödemeler dengesi açığını kapatmakta da kullanılır (3). Devalüasyon sonucu yerli
paranın yabancı paralar karşısında değerinin düşmesi ithal mallarının fiyatını arttırır ve talep
azalması yoluyla ithalatı kısar. Bu sırada ihraç mallarının fiyatı ise düşer ve yurtdışı talebin
de artmasıyla ihracat artar. Böylece ithal giderlerinin azalıp ihraç gelirlerinin artması ile dış
açı kapanır.
Hükümetleri devalüasyon yapmaya iten diğer önemli bir neden ise enflasyondur.
Enflasyon sonucu fiyatların artması yerli ürünlerin pahalanması demektir. Eğer döviz kuru
sabit tutulursa ihraç malları pahalanacak ve ihracat azalacak bunun yanında ithal malları ise
ucuzlayacak ve ithalat artacaktır. Bu durumda ödemeler dengesi açığı da büyüyecektir. İşte
devalüasyon yoluyla buna engel olunmaya çalışılır. Kısaca Devalüasyonun iki önemli
özelliği vardır. Birincisi ödemeler dengesini kapatmak için başvurulabilecek en genel
uygulamadır. İkincisi ise fiyat mekanizmasına en az müdahaleyi gerektiren bir uygulamadır
(4).

B. GELENEKSEL DEVALÜASYON ANALİZİ
1. Esneklik Yaklaşımı
Esneklik yaklaşımına göre devalüasyonun dış denge üzerindeki olumlu etkileri , ihracat
gelirlerini arttırıp, ithalat giderlerini azaltması yani dış ticaret dengesinin iyileştirmesiyle
ortaya çıkar. Esneklik yaklaşımı, Marshall-Lerner Koşuluna bağlıdır. Bu da ihraç mallarının
dış talep esnekliği ile ithal mallarının iç talep esneklikleri toplamının birden büyük olmasını
gerektirir. Söz konusu esneklikler ne kadar yüksekse devalüasyonun ithalat dövizlerinden
tasarruf sağlama ve ihracat dövizlerini arttırma etkileri de o kadar büyük olur (5). Fiyat
etkilerini esas alması ve bunların da talep esnekliklerine bağlı olmasından dolayı
devalüasyon konusundaki bu geleneksel yaklaşıma “Esneklik Yaklaşımı” denir.
2. Toplam Harcama Yaklaşımı
“Toplam Harcama” veya “Massetme Yaklaşımı”’ dış açık sorununu ülkenin toplam gelir
ve toplam harcamaları ile ilişkilendirerek devalüasyonun dış dengeyi sağlayıcı etkisini milli
gelir üzerinde yaptığı değişmeler yoluyla açıklamaktadır (6). Dışa açık bir ekonomik milli
gelir denklemi şöyledir :
Y= C+I+G+(X-M)
Burada Y aynı zamanda yurtiçi üretimi, C+I+G yurtiçi harcamaları, X-M ise ödemeler
dengesini gösterir. Yurtiçi harcamaları A, ödemeler dengesini B ile gösterirsek denklem şu
hale gelir;
Y=A+B veya B=Y-A
Böylece yurtiçi üretim, yurtiçi harcamalardan küçükse yani bir dış ticaret açığı varsa
bunun sebebi ülkenin kaynaklarından fazlasını tüketmesidir ki bu durumda ödemeler
dengesi açık verecek, (Y>A) ise fazla verecektir. Y=A olursa ödemeler dengesi dengede
olacaktır. Ayrıca devalüasyon sonucu yurtiçi harcamalar arttığı halde üretim arttırılamazsa
dış açık da artacaktır.
3. Parasalcı Yaklaşım
Parasalcılara göre devalüasyon , ülke içinde malların fiyatını yükselterek para talebini
arttırır. Bu talep iç emisyonla karşılanmazsa bireyler yurt dışına mal ve hizmet ihraç edip ya
da ellerindeki yabancı tahvilleri satarak döviz etmekle beraber yurtdışından ülkeye döviz
fonlarının girmesi ve Merkez Bankasının bunlara dayanarak emisyon hacmini arttırmasıyla
para talebi karşılanmış (para arz ve talep dengesi eşitlenmiş) ve ödemeler dengesi sağlanmış
olur (7). Kısaca paracı görüşe göre dış dengenin sağlanması para arz ve talebi arasındaki
dengesizliğin giderilmesinin bir sonucudur.
C. DEVALÜASYONUN BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
1. Arz ve Talep Esnekliklerinin Yüksekliği
Marshall-Lerner Koşulu olarak adlandırılan bu koşula göre ; ihraç mallarına olan yurtdışı
talep esnekliği ile ithal mallarına olan yurtiçi talep esnekliğinin toplamı 1’den büyük (ex +
em ≥1) olmalıdır. Çünkü devalüasyon sonrasında ihraç malları talebindeki artışın
karşılanabilmesi için ihraç malları arzının da talebe paralel olarak artması gerekmektedir.

Bunun için ise boş kapasite ya da hazır mal stoku bulunmalıdır. Aksi halde talep artışı
enflasyona sebep olur.
2. İç Fiyatların Sabit Tutulması
Devalüasyonun başarıya ulaşması için en önemli koşullardan birisi, devalüasyonun
arkasından gelecek fiyat artışlarının önlenmesidir. Devalüasyonun temel amacı ulusal
fiyatların aşırı değerlenmesini önlemek ve ülkenin dış rekabet gücünü yükseltmektir. Fakat
devalüasyon sonrasında fiyatlardaki artış sürerse bu amaç gerçekleştirilemez. En aşırı bir
durum olarak eğer iç fiyatlar devalüasyon oranında artarsa devalüasyonun fiyatları ayarlama
etkisi tamamen giderilmiş olur. Kısaca devalüasyon döviz kuru ile iç fiyatlar arasında sabit
kur nedeniyle bozulan dengeyi düzeltmek için yapıldığına göre dengenin sürekliliğinin
sağlanması için devalüasyon sonrası muhtemel fiyat artışları engellenmelidir (8).
3. Tüketici Alışkanlıkları ve Uluslar arası Misilleme Eğilimi
Ülke içerisinde olduğu gibi uluslar arası ticarette de alışkanlıkların ve geleneklerin
etkileri görülmektedir. Örneğin bazı ülkelerin mallarının kalitesizliğine inanılması gibi
durumlarda o ülke mallarının talep esneklikleri düşük olacağından , devalüasyon ihraç
mallarını ucuzlatsa bile , talep edilen miktarların arttırılması kolay olmamaktadır. Ayrıca
devalüasyon yapan bir ülkenin ithalatının azalması diğer ülkelerin de ihracatını azaltır.
Dolaysıyla böyle durumlarda devalüasyon yapan ülkeye karşı bu ülkelerde misilleme olarak
devalüasyon yaparlar ve bu da ilk başta devalüasyon yapan ülkenin devalüasyondan
sağlayacağı faydaları azaltır.
4. Spekülasyon ve Gizlilik
Devalüasyonun etkili olabilmesi için hükümet tarafından gizlice ve ani olarak yapılması
gerekir. Aksi taktirde spekülasyona yol açar. Bir devalüasyon söylentisi çıkarsa ithalatçılar
şimdi ucuzken ithal malları alıp stoklayarak devalüasyon sonrası pahalıya satmak
isteyecekler ve bu da ithalatın artmasına neden olacaktır. İhracatçılar ise ihraç bağlantılarını
devalüasyon sonrasına erteleyecekler ve yurtdışından olan alacaklarını da devalüasyondan
sonra getirmek isteyeceklerdir. Bu ihracatın düşmesine ve yurda giren döviz miktarının
azalmasına neden olacaktır. Ayrıca spekülatörler ise devalüasyondan önce ucuzken döviz
alıp, devalüasyondan sonra pahalıya satmak için çaba göstereceklerdir ki bu da ülke
ekonomisini olumsuz yönde etkileyecektir.
D. DEVALÜASYONUN ETKİLERİ
Devalüasyonun etkilerini incelediğimizde genellikle devalüasyonun yerli malların
yabancı mallar karşısındaki rekabet gücünü arttırdığını, resmi ve serbest kur arasındaki farkı
ve yurtdışına sermaye çıkışını azalttığını görüyoruz. Ancak devalüasyon sabit kur
rejimlerinde dış açıkları gidermede uygulanan bir araç olmakla beraber, devalüasyonun
ekonomi üzerinde diğer bir takım etkileri de bulunmaktadır. Şimdi devalüasyonun tüm bu
etkilerini sırasıyla inceleyelim.
1. DEVALÜASYONUN İTHALATA ETKİSİ
Devalüasyonun ulusal para cinsinden ülkeye ithal edilen malların fiyatlarının yükselterek
yurtiçi taleplerini azaltması neticesinde ülkenin döviz giderleri azalır. “Döviz tasarrufu
sağlayıcı etki” olarak adlandırılan bu durumda belli bir orandaki devalüasyonun ne ölçüde
döviz tasarrufu sağlayacağı ithal mallarında meydana gelen fiyat artışlarının halkın bu

malların talebini oranda kısacağına yani ithal mallarının yurtiçi talep elastikiyetine bağlıdır
(9). Durumu bir örnekle anlatacak olursak, yurtdışından 10.000 dolara ithal edilen bir
otomobili örnek alabiliriz. Başlangıçta 1$=600.000 TL. iken , hükümet %50 devalüasyon
yapıyor ve böylece döviz kuru 1$=900.000 TL. oluyor. Devalüasyon sonucu ithal edilen
otomobilin yurtiçi fiyatı 6 milyardan 900 milyar liraya çıkınca ithal edilen otomobilin talebi
düşecek ve kısılan ithalatı ile döviz tasarrufu sağlanacaktır. Ancak burada önemli olan
esnekliklerdir. İthal malının yurtiçi talep elastikiyeti yani insanların ithal mallarının
fiyatlarındaki artışa duyarlılığı ne kadar yüksekse devalüasyonun ithalatı kısıcı etkisi de o
kadar yüksek olacaktır. Tabii ki burada ithal mallarının arz elastikiyetinin sonsuz olduğu
kabul edilmiştir.
2. DEVALÜASYONUN İHRACATA ETKİSİ
Devalüasyonun ihraç edilen malların fiyatlarını yabancı para cinsinden ucuzlatarak ihraç
mallarının yurtdışı talebini arttırması sonucunda ülkenin döviz gelirleri artar. “Döviz
kazandırıcı etki” olarak adlandırılan bu durumda belli bir oranda devalüasyonun ne ölçüde
döviz kazandıracağı ihraç edilen malların yurtdışı talep elastikiyetine bağlıdır (10). Durumu
yine bir örnekle anlatacak olursak, yurtdışına ihraç ettiğimiz X malının iç piyasa fiyatı 36
milyon olsun. Yine hükümetin %50 devalüasyon yaptığını ve 1$= 600.000 TL’den
1$=900.000 TL olduğunu kabul edelim. Devalüasyondan önce bu malın yurtdışı fiyatı 60
dolar olup , devalüasyon sonucu bu 40 dolara iner ve bu malın ihracatı artar. Tabii ki burada
ihracatın artması sonucu elde edilen döviz kazancının devalüasyonun olumlu sonuç vermesi
için fiyatının düşmesinden dolayı uğranılan döviz kaybından büyük olması gerekir. Burada
da elastikiyetler önemli olup ,ihraç malının yurtdışı talep elastikiyeti ne kadar yüksekse
devalüasyonun ihracatı arttırıcı etkisi o kadar yüksek olacaktır. Tabii ki bu yorumda da ihraç
malının arz elastikiyeti sonsuz kabul edilmiştir.
3. DEVALÜASYONUN DİĞER ETKİLERİ
a. Maliyetler, Fiyatlar Ve Üretim Üzerindeki Etkisi
Devalüasyon sonucu ihracatın artması ve ithalatın azalması ülkenin ihracat ve ithalata
rakip alanlarda üretimin yükselmesine neden olur. Bu durum ise çarpan mekanizmasıyla tüm
ekonomiye yayılarak eğer atıl kapasite varsa tam kapasiteye ulaşıncaya kadar milli geliri bu
sınır aşıldıktan sonra ise fiyatlar genel düzeyini yani enflasyonu yükseltir. Devalüasyon
sonrası fiyatlar genel düzeyindeki artışın sebebi maliyetlerdeki yükselme de olabilir. Eğer
ülkenin ithal ettiği malların büyük bir kısmı yatırım malları ve üretimde kullanılan
girdilerden oluşuyorsa, devalüasyon yatırım karlılığını azaltarak üretim maliyetlerini
yükseltir (11). Diğer taraftan devalüasyon sonrasında ithal mal fiyatlarındaki artış,
hammadde ithal ediliyorsa üretim maliyetlerine anında yansırken , aramal, makine, teçhizat
ithal ediliyorsa fiyat artışları amortisman yoluyla ve yıllara bölünerek yansıyacağından
maliyetleri hemen etkilemez. Yani hammadde ithal eden ülkelerin yaptığı devalüasyonun
maliyetleri arttırıcı etkisinin daha hızlı gözleneceği söylenebilir. Ayrıca devalüasyon sonucu
ortaya çıkan fiyat artışları ücretlerin arttırılması yönünden bir baskı unsuru oluşturarak da
maliyetleri yükseltebilir. Bu nedenlerden dolayı devalüasyonun başarılı olabilmesi için
ardından hemen para ve maliye politikalarından oluşan anti-enflasyonist politikaların
uygulanması gerekir.
b. Bütçe Ve Dış Borçlara Etkisi
Devalüasyonun ithalatın yerli para cinsinden değerini arttırması, toplanan gümrük vergisi
gelirinin de artmasına neden olur. Devalüasyonun bütçe üzerindeki bu olumlu olan etkisinin

yanında dış borçlar yoluyla olumsuz bir etkisi de vardır. Bütçede dış borçlar yerli para
cinsinden gösterilir. Devalüasyon olduğunda dış borçların yerli para karşılığının artması ile
o yıl ödenecek dış borçlar nedeniyle bütçenin gider kısmı da artar, bu da bütçe açığının
büyümesine neden olur. Bu açık vergilerle karşılanırsa sorun çıkmaz ama para basılması
yoluyla karşılanırsa sonuç enflasyondur (12).
c. Resmi -Karaborsa Döviz Kurları İle Yabancı Sermaye Girişi Ve İşçi Dövizlerine
Etkisi
Devalüasyon öncesinde döviz kurlarının artacağı beklentisi varsa insanlar resmi piyasada
döviz bozdurmaz ve bir karaborsa piyasası oluşur. Beklenti derecesinde dövizin karaborsa
fiyatı ile resmi kur fiyatı arasında oluşan fark, devalüasyon yapılınca kapanır. Böylece resmi
piyasaya akan döviz miktarı artarken, ödemeler dengesi açığı kapanır.
Ayrıca aşırı değerlenmiş bir resmi kur yabancı dövizlerin iç ekonomide satın alma
gücünü düşürüp , ülkeye döviz getirerek yatırım yapma isteklerini olumsuz etkilediği için,
devalüasyon sonucunda işçi dövizlerinin de resmi kanallara dönmesiyle birlikte ülkeye giren
yabancı sermaye ve işçi dövizi miktarında da artış olurken dış denge de sağlanmış olur.
d. Dış Ticaret Hadlerine Ve Dış ticaret Ortaklarına Etkisi
Ticaret hadleri, ihracat fiyatının ithalat fiyatına oranıdır. Devalüasyon sonucu ihraç edilen
malların döviz cinsinden değeri düşünce dış ticaret haddi ülke aleyhine değişir. Ülke artık
aynı miktarda döviz elde etmek için daha fazla mal satmak zorundadır. Dünya ticaretinde
payları fazla olmayan küçük ülkeler bu durumdan yararlanarak ihracatlarını arttırabilirler.
Bunların ihracatlarını arttırması diğer ülkeleri etkilemezken dünya ticaretinde önemli bir
paya sahip olan büyük ülkenin devalüasyon yaparak ithalatını azaltması, diğer ülkelerin
ihracatını azaltır. Bu da diğer ülkelerin devalüasyon yapmasına neden olur ve zincirleme
devalüasyonlar neticesinde dış ticaret hadleri yine başlangıç seviyesine geri döner (13). Bu
yüzden devalüasyon büyük ülkelere pek faydalı olmaz.
II. TÜRKİYE’DE DEVALÜASYONLAR
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Türkiye’de yapılan ilk devalüasyonla 1943 yılında
1$=126 kuruştan 131 kuruşa çıkarılırken prim uygulamasıyla da doların gerçek değeri 193
kuruşa yükselmiştir. Türk Ekonomisi tarihine baktığımızda yapılan devalüasyonların 1943,
1946, 1958, 1970, 1978, 1979, 1980, 1994 ve son olarak 2001 yıllarında olduğunu
görüyoruz. Ancak bunlar arasında öncekilere benzerliği yönünden devalüasyon zincirinin
son halkasını 24 Ocak 1980 kararlarıyla yapılan devalüasyon teşkil eder. Bu tarihten itibaren
Türk parasını yabancı paralar karşısındaki değeri Merkez Bankası tarafından günden güne
yapılan mini devalüasyonlarla belirlenmektedir. Şimdi bu devalüasyonları kısaca görelim.
II. Dünya Savaşı’nın ardından, yüksek hızdaki enflasyonu frenlemek, iç ve dış fiyatlar
arasında oluşan farkı gidermek amacıyla, 7 Eylül 1946 Kararları çerçevesinde TL.’nin dolar
karşısındaki değer %116 oranında düşürülerek 1$=1,30 TL. iken 1$=2,80 TL.’ye
yükseltilmiştir. Dış ticarette liberalizasyonu hedefleyen bu kararlar kapsamında yapılan
1946 devalüasyonuyla daha fazla ihracat yaparak daha fazla döviz elde etmek ve böylece
ithalatı da arttırmak hedeflenmiş ancak ihraç malları arzının ve ithal malları talebinin esnek
olmaması nedeniyle başarısız olmuştur (14).
1958 Devalüasyonu ise döviz darboğazı ve biriken dış borçlar yüzünden ortaya çıkan dış
ödeme güçlükleri neticesinde Türkiye’nin tarihinde yer alan yüksek oranlı bir
devalüasyondur. Yaklaşık olarak %320 oranında olan devalüasyon ile 1$=280 kuruştan 9
liraya çıkarılmıştır. 1950’li yıllardaki olumlu konjonktür (Kore Savaşı nedeniyle hammadde
fiyatlarındaki yükseliş, olumlu hava şartları, Marshall Yardımı) liberal politikaların

uygulanmasını kolaylaştırmış, ithalatta liberalizasyon %65 olurken ihracattaki bazı
kısıtlamalar kaldırılmıştır. 1950-1953 yılları arasında uygulanan politikalar olumlu sonuç
vermişse de genişleyen para kredi politikasına bağlı olarak 1954-1958 yılları arasında iç
piyasada şiddetlenen enflasyon baskısı, 4 Ağustos 1958 devalüasyonu ile sonuçlanmış ve
fiyatların yükselmesi ile tıkanan ihracatın arttırılarak dış açığın kapatılması hedeflenmiştir
(15). Sonuç olarak, iç ve dış dengenin hedeflendiği 1958 devalüasyonunun beraberinde
getirdiği maliyet enflasyonu nedeniyle pek başarılı olmadığını söylemek mümkündür.
1960 yılından itibaren planlı bir şekilde uygulanan ithal ikameci sanayileşme stratejisinin
bir bileşeni olarak kullanılan kur politikası beraberinde 10 Ağustos 1970 tarihindeki
kararları ve devalüasyonu getirmiştir. 1970 Devalüasyonu iç harcamaların ödemeler
dengesine yaptığı baskıdan dolayı ortaya çıkan bir devalüasyondur. Enflasyon hızının artmış
olması ile bir taraftan ihracatın engellenmiş, diğer taraftan da ithalat teşvik edilmiştir.
Neticede dış açık daha da artmıştır. İşte dış dengede görülen bu olumsuz gelişmeler ve
uluslar arası finans kurumlarının öneri ve baskıları ile Türkiye 10 Ağustos 1970’de ulusal
paranın değerini %66.6 oranında devalüe ederek 1$ 9 liradan, 14,85 liraya
yükseltilmiştir.1970 devalüasyonu ile ilk aşamada ihracat ve döviz gelirleri ancak
enflasyonun düşürülememesi ve 1973’de 1. Petrol Krizi’nin yaşanmasıyla dış açıklar
yeniden sorun olmaya başlamıştır. Bütün bunlar 1978 yılında 1$=25 TL. ve 1979 1$=47 TL.
olarak yapılan devalüasyonlarla aşılmaya çalışılmışsa da yine de sorun çözülememiştir (16).
24 Ocak 1980 kararları ile döviz darboğazını önlemek için ihracatı teşvik politikasıyla
birlikte ulusal paranın değeri yabancı paralar karşısında %48.6 devalüe edilmiştir. Buna göre
1$= 47 TL. olan döviz kuru 1$ = 70 TL. olacak şekilde yükseltilmiştir. Diğer
devalüasyonların aksine 24 Ocak Kararları çerçevesinde uygulanan devalüasyon, ihracat
teşvikleri ve diğer iktisat politikaları ihracatı arttırıcı yönde etkili olmuştur. Ayrıca bu
tarihten itibaren yaklaşık on yılda bir yapılmak zorunda kalınan yüksek düzeyde
devalüasyonlar artık tarihe karışmıştır. Çünkü 1 Mayıs 1981 yılından itibaren döviz kurları
Merkez Bankası tarafından günlük olarak belirlenmeye başlamış ve uygulanan esnek ve
gerçekçi kur politikası ihracatın artmasına neden olmuştur.
Türkiye’de 1989 yılında başlayan döviz kuru artışının enflasyon oranının altında
tutulması yoluyla enflasyonu düşürme politikası (TL.’nin aşırı değerlenmesi) sermaye
hareketlerinin serbestleşmesine ilişkin 32 sayılı kararnamenin yürürlüğe girmesi ile hız
kazanmıştır. Ancak 1992 yılından itibaren TL.’nin aşırı değerlendirilmesi politikasından
geçici olarak vazgeçilerek sıcak paranın ülkeye girişinin devamı için faiz oranları
yükseltilmiştir. Ancak 1993 yılı ortalarından itibaren faiz oranlarını düşürme girişimi 1994
yılı Ocak ayında yaşanan döviz krizinin başlıca sebebi olmuştur (17). Yani ülke iç tasarruf
yetersizliğinin aşırı değerlendirilmiş TL politikası yoluyla kapatılmaya çalışılması, ithalatı
arttırarak yüksek dış ticaret açıklarına neden olmuştur. Bu gelişmeler karşısında 26 Ocak
1994 gecesi gelen %13.6’lık devalüasyon ile 14 yıl aradan sonra ilk kez bir gecede bu kadar
yüksek bir devalüasyon yapılmış, daha sonra ise 5 Nisan 1994 İstikrar Tedbirleri
çerçevesinde 1$= 32.053 TL. olmuştur. Kısaca %30 oranında bir devalüasyon iç piyasadaki
daralan talep ile birlikte ihracatı teşvik etmiş, ancak istenilen düzeyde bir gelişme
yaratamamıştır.
1999 yılında IMF ile dövizde çapa modeline geçilmesi konusunda anlaşma yapan Merkez
Bankası Temmuz 1998 ve Aralık 1999 yıllarında da istikrar programı hazırlamış ancak reel
kur değişmelerindeki istikrar 2000 Kasım ayı ve 2001 yılı Şubat aylarında sarsılmıştır.
Özellikle 2001 yılı Şubat ayında Dalgalı Kur Sistemine geçerek %50 civarında bir
devalüasyon yapan hükümet 2000 yılında 9,7 milyar dolar olan cari açıkla 26,6 milyar olan
dış ticaret açığına bir çözüm getirmeyi de hedeflemiştir.

SONUÇ
Dış dengeyi sağlamak için ulusal paranın dış değerinin düşürülmesi olan Devalüasyon ile
ithalatı pahalandırıp, ihracatı ucuzlatmak ve böylece artan döviz girişi ile dış açık
kapatılmak istenmektedir. Devalüasyon genellikle az gelişmiş ülkeler için pek faydalı
olmamaktadır. Çünkü azgelişmiş ülkelerin ihraç malları çeşidi oldukça sınırlı ve büyük bir
kısmı da tarım ürünüdür dış fiyatların ucuzlaması ile tabii koşullara bağlılık derecesi yüksek
olan tarım ürünlerinin satışını arttırmak pek mümkün olmadığı gibi bu ürünlerin arzını kısa
zamanda arttırmakta güçtür. Diğer taraftan azgelişmiş ülkelerin hemen hepsi kişi başına
MG’i arttırarak daha yüksek refah seviyesine ulaşmak isterler ve bunun için de ithalattan
vazgeçemezler. Çünkü hammadde, aramalı ve yatırım malı ağırlıklı ithalatı kısmak iktisadi
büyümeye ters yönde etki eder.
Kısaca azgelişmiş ülkelerin devalüasyona başvurması varmak istenilen amacı
gerçekleştiremediği gibi devalüasyonun yarattığı fiyat yükselmeleri enflasyona yol açmakta
ve dış ticaretin tıkanması, dış borçların artması ile tekrar devalüasyon-enflasyon kısır
döngüsü içine girilerek ülkenin iktisadi kalkınması durmaktadır. Eğer yine de devalüasyon
yapılmak isteniyorsa bunun içinde devalüasyondan sonra yurtiçi fiyatlarının artmasını
önleyecek sıkı para politikası ve daraltıcı maliye politikası araçlarına başvurulmalıdır.
Azgelişmiş ülkeler için anlattıklarımızın Türkiye için de geçerli olduğunu yapılan
devalüasyonlardan görüyoruz. 1946, 1958, ve 1970’de yapılan devalüasyonlarla, yurtdışı
talep ve yurtiçi arz esnekliklerinin 1’den küçük olan ihraç ürünlerinin arttırılamadığı
görülmüştür. 1980 devalüasyonu ise ihracat yönelik sanayileşme stratejisine geçiş ile
uygulanan ihracat teşvikleri ve diğer iktisat politikaları sonucunda ihracatı arttırmıştır.
1981’den itibaren küçük çaplı devalüasyonlar ile birlikte 5 Nisan 1994’de yapılan
devalüasyonla dış ticarette bazı gelişmeler sağlanmakla birlikte enflasyon düşürülemezken
2001 yılı Şubat ayında geçilen dalgalı kur sistemi ile döviz çapası terk edilirken ciddi
boyutlara varan ödemeler dengesi açığı kapatılmaya çalışılmıştır.
Sonuç olarak, ihracatı arttırmanın ve dış dengeyi sağlamanın bir yolu olan devalüasyon
gerek şart olabilir ama yeter şartın ihracata yönelik üretimi arttırmak olduğu
unutulmamalıdır.
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YATIRIM İNDİRİMİ
Cafer GÜLER
Yeminli Mali Müşavir
GİRİŞ:
Yatırım İndirimi, vergi sistemimize 19.02.1963 tarih ve 202 sayılı kanunun 16. maddesiyle
GVK’nun ek 1-6 maddesinde düzenlenerek dahil edilmiştir.
Zaman içerisinde değişikliklere uğrayan Yatırım İndirimi müessesesinde son olarak
22.07.1998 tarih 4369 sayılı Kanun’ la yine bazı değişiklikler yapılmıştır.
ÜLKEMİZİN:
- Coğrafi Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını gidermek,
- Özel Sektörün yatırım gücünü artırmak suretiyle kalkınmayı hızlandırmak,
- İstihdam yaratmak,
- İleri teknolojileri kullanmak,
- Verimliliği yükseltmek,
- Uluslararası rekabet gücünü sağlamak gibi amaçlarla yatırımların teşviki, yönlendirilmesi ve
desteklenmesi için öngörülen destek unsurlarından birisi Yatırım İndirimidir.
Ülkemiz uzun yıllardan beri yüksek enflasyonla yaşamaktadır.
Bu ortam içerisinde faaliyet gösteren firmalar, enflasyondan kaynaklanan fiktif kazançlar
üzerinden vergi ödeyerek öz kaynak kaybına uğramaktadırlar.
Enflasyonun etkisini deflate etmek için enflasyon muhasebesi uygulanması gereği doğmaktadır.
Siyasal İktidarlar yıllardır yüksek enflasyon oranını düşürmekte isteksiz davranmıştır. Gene
siyasal iktidarlar enflasyon muhasebesini kabul etmeyerek Reel ekonomi içerisinde faaliyet
gösteren firmalardan rantiye kesimine kaynak aktarılmasını sağlamaktadırlar.
Enflasyon muhasebesi, bazı müesseseler için kabul edilmektedir.
Enflasyon muhasebesinin kabul edildiği müesseselerden birisi de Yatırım İndirimi müessesesidir.
Son yıllarda iktidarlar enflasyonu düşürmek için önemli mücadele vermektedir. Enflasyon
düşme eğilimindedir.
Bu çalışmada Yatırım İndirimi müessesesinin yapısına konu başlıklarıyla ve kısa
açıklamalar yapılarak, 4369 sayılı kanunla yapılan değişiklikler irdelenecektir.
1-YATIRIM İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK OLANLAR
Yatırım İndiriminden yararlanacak mükellefler (dar mükellefiyete tabi kurumlar dahi)
şunlardır;
Gelir Vergisi Mükellefleri (Ticari veya Zirai kazançları bilanço esasına göre tesbit edilen)
a-Gerçek Kişiler
b-Adi Ortaklıklar
c-Kollektif Şirketler
d-Adi Komandit Şirketler

Kurumlar Vergisi Mükellefinde
a-Sermaye Şirketleri (LTD. A.Ş.)
b-Kooperatifler
c-İktisadi Kamu Müesseseleri
d-İş Ortaklıkları
c-Dernek ve Vakıflara ait İktisadi İşletmeler
2-YATIRIM İNDİRİMİN ŞARTLARI
a-İndirimin uygulanacağı Ticari ve Zirai kazanç bilanço esasına göre tespit olmalıdır.
b-Yatırımlar Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda belirtilen, Maliye Bakanlığı ile
Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken seçilen sektörler veya konular da
yapılmalıdır.
c-Yatırımlar, Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmalıdır.
(4108 sayılı kanunla yapılan değişiklikle Teşvik Belgesiz Yatırımlara da Yatırım
İndirimi uygulama olanağı sağlanmıştır.) Bu konunun detayları 195 sayılı Gelir
Vergisi genel tebliğinde açıklanmıştır.
d-Yapılan yatırım Ticari ve Sınai yatırımlar için en az 50 milyar Lira, Zirai yatırımlar
için en az 10 Milyar Lira olmalıdır. Kalkınmada öncelikli yörelerde bu tutarların
yarısı dikkate alınır.
e-Yatırım, tasdik edilmiş bulunan şartlar ve surelerde yapılmış olmalıdır.
Tasdik edilmiş şartlarda meydana gelecek değişikliklerin ve surelerde doğabilecek
gecikmelerin vukuundan itibaren üç ay içinde Hazine Müsteşarlığına bildirilmesi ve onay
alınması şarttır.
Müracaatın zamanında yapılmaması veya değişikliklerin kabul edilmemesi halinde,
evvelce yapılan tasdik hükümsüz olur ve Yatırım İndiriminden yararlanma hakkı ortadan
kalkar.
Hazine Müsteşarlığı yukarıdaki şartlar çerçevesinde vereceği Yatırım Teşvik Belgesinin
bir örneğini Maliye Bakanlığı’na gönderir. Belgedeki vize ve iptallerde ayrıca bildirilir.
Yatırım İndiriminden yararlanma şartları ve uygulama esasları ile diğer hususlar maliye
Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığınca müştereken belirlenir.
3-YATIRIM İNDİRİMİN KONUSU VE NISBETİ
II. Maddede belirtilen şartları taşıyan ve yatırımlarla ilgili harcamalardan; bina, makine,
tesisat,araç (sadece işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olanlar) ve benzeri
Amortismana tabi aktif değerlerin yeni olanlarının maliyet bedelleri esas teşkil eder.
Aktif değerlerin yeni olmasından maksat, bunların yurt içinde veya dışında daha önce
hiçbir şekilde kullanılmamış olmasıdır. Yurt dışında kullanılmış olsa dahi Hazine
Müsteşarlığınca uygun görülen makine ve tesislerin ithali halinde, bu aktif kıymetler
Yatırım İndirimi uygulaması açısından yeni sayılır.

Personel Lojmanları inşası (kalkınmada öncelikli yörelerde yapılanlar hariç) ve tefrişi
arazi ve arsa tedariki, yedek parça temini, esas proje dışında münferit tesisat, makine, araç
alımı için yapılan harcamalara Yatırım İndirimi uygulanmaz.
İnşa edilmiş olarak veya inşa halinde satın alınan binaların satın alma bedeli üzerinden
Yatırım İndirimi yapılmaz.
Petrol Kanununa göre yürütülen arama ve sondaj faaliyetleri için yapılan ve
aktifleştirilen harcamalardan, ilgili bakanlığın görüşü alınmak suretiyle, Maliye
Bakanlığınca belirlenenler, Yatırım İndirimi uygulaması bakımından yatırım harcaması
sayılır.
Yatırım İndirimi oranı, Yatırım tutarının %40’ıdır. Bakanlar kurulu bu oranı kalkınma
planı ve yıllık programlarda, özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerde yapılan yatırımlar
%100’e,
250 Milyon ABD doları karşılığı Türk Lirasını aşan yatırımlarda %200’e kadar
artırmaya ve kanuni oranda az olmamak üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir.
Bu oran Organize Sanayi Bölgelerinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde %100 olarak
uygulanır.
Bakanlar kurulunca tespit edilen yeni oranlar, Bakanlar kurulu kararının Resmi
Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren yapılan harcamalara uygulanır.
4-YATIRIM İNDİRİMİN BAŞLANGICI VE UYGULAMA SURESİ
Yatırım İndirimin uygulamasına, Yatırım Teşvik Belgesinin alındığı tarihte beyanname
verme suresi geçmemiş hesap döneminden itibaren başlanır ve indirimden yararlanılacak
miktara ulaşıncaya kadar devam olunur.
Yapılan yatırım harcamalarının ilgili yıl kazancından indirilmeyen kısmı izleyen
yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen Yeniden Değerleme
oranında artırılarak uygulanır. (Teşvik Belgesiz Yatırımlar bu madde hükmünden
yararlanamaz.)
Her yatırım için faydalanılacak indirim tutarı, o yatırım içerisinde yer alan indirimden
yararlanabilecek aktif kıymetlerin değerleri toplamına, Yatırım Teşvik Belgesinde yer alan
indirim oranının uygulanması suretiyle hesaplanır.
Birden fazla Yatırım Teşvik Belgesi almış mükelleflerin safi kazancının yetersizliği
nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarının bulunması halinde, öncelikle önceki yıllarda
tamamen uygulanmamış olan eski ilişkin indirimler, önceki dönemlerde yapılan ve
indirilemeyen tutarın bulunmaması halinde ise bir yıl sonra yapılacak yatırımlarla ilgili
indirimler uygulanır.
Teşvik Belgesi Yatırımlarda, yapılması öngörülen ve önceki hesap dönemi kazancına
ilişkin olarak yatırım indirime konu edilen yatırım harcamalarının öngörülen tutarın % 10’nu
geçen bir 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 faiziyle birlikte cezasız olarak tahsil
olunur.

5-YATIRIM İNDİRİMİNE MEVZU AKTİF DEĞERLERİN SATIŞ VE DEVRİ
SATAN VE DEVREDEN YÖNÜNDEN:
Komple tesislerde yatırım tamamlandıktan, diğerlerinde kullanma ve üretime
başladıktan sonra yatırıma mevzu aktif değerlerin topluca satış veya devri halinde, satıcı
yönünden bir işlem uygulanmaz.
Komple tesislerde yatırım tamamlanmadan, diğerlerinde kullanma ve üretime
başlanmadan yatırıma mevzu aktif değerlerin topluca satış ve devri halinde, yatırım indirimi
dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş olan vergiler tahakkuk ettirilerek tahsil olunur.
SATIN VE DEVİR ALAN YÖNÜNDEN:
Yatırım İndiriminden kısmen faydalanmış veya hiç faydalanmamış aktif değerleri
kısmen veya tamamen satın veya devir alan kimse (Yatırım İndiriminden faydalanma şartları
mevcut olmak kaydıyla) Yatırım İndiriminden faydalanır.
Daha önce indirimden hiç faydalanmamış olması halinde, faydalanılacak miktar, satan
veya devir edene tanınan Yatırım İndirimi miktarına ve satın ve devir alanın
faydalanabileceği indirim nispetlerine göre hesaplanır.
Bahis konusu aktif değerler için daha önce yatırım indiriminden istifade edilmiş ise,
satın veya devir alan, aynı değer üzerinden hesaplanacak bakiye indirim kısmından
faydalanır.
Ancak bu bakiye kısmı, bahis konusu aktif değerler için daha önce istifade edilmiş
indirimlerin satın veya devir alanın istifade edebileceği nispete göre hesaplanacak
indirimden tenzili suretiyle bulunacak miktarı aşamaz.
ŞARTLARIN İHLALİ HALİNDE YAPILACAK MUAMELE:
Yatırım İndirimine konu aktif değerlerin güdülen amaç dışında parça parça satılması
veya yukarıda belirtilen koşullardan (2.madde) herhangi birinin ihlali durumunda, Yatırım
İndirimi dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi kaybı
doğmuş sayılır.
Bu maddeye göre zamanında alınamayan vergiler ile vergi cezalarında zaman aşımı,
verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun husule geldiği tarihi takip
eden yılın başından itibaren başlar.
6-MUHASEBE USULU
Mükellefler muhasebelerini, Yatırım İndiriminden istifade, ettikleri miktarların seneler
itibarıyla takibini temin edecek tarzda tanzim ederler.
Her yıl istifade edilen Yatırım İndirimi miktarı yıllık beyannamelerde ayrıca gösterilir.

7-4369 SAYILI YASA İLE YATIRIM İNDİRİMİ KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

4369 Sayılı Kanun ile Yatırım İndirimi müessesesinde önemli ölçüde değişiklikler
yapılmıştır.
29.07.1998 tarihli mükerrer resmi gazetede yayımlanan, 22.07.1998 tarihli 4369 sayılı
kanun ile Gelir Vergisi Kanunun Ek 1.2.3.4.5. ve 6. maddelerinde düzenlenen Yatırım
İndirimi müessesesinde, anılan yasanın 30.maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun Ek
1. ve 4. maddeleri ile 2.maddenin 1. fıkrasının 3 numaralı bendi ve Ek 3.maddenin 5. fıkrası
değiştirilmiştir.
Ek 1. Maddede Yapılan Değişiklikler:
-Yatırım İndirimi istisnasının uygulanacağı kazançlar ve mükellefler konusunda herhangi bir
değişiklik yapılmamıştır.
-Bu maddede yapılan en önemli değişiklik; bir sonraki yılda yapılacak harcama tutarı için de
Yatırım İndirimi oranında cari yıl kazancında indirim olanağının sağlanmasıdır.
-Mükellefler bir sonraki yıl yapacakları yatırım harcamalarını esas olarak, hesaplayacakları
Yatırım İndirimi tutarını cari yıl kazancından indirebileceklerdir.
-Yatırım yapıldığı cari yıl içerisinde gerek cari yılın, yatırım harcamalarını ve gerekse bir
sonraki yılda öngördükleri yatırım harcamaları üzerinden hesaplanacak Yatırım İndirimi
tutarlarını cari yıl kazançlarından indirebileceklerdir.
-Yapılan yeni düzenleme ile sadece Teşvik Belgesi yatırımlar faydalanacaktır.
-Yapılan yeni düzenleme Teşvik Belgesi aranmaksızın yapılan yatırımlar da bir sonraki yıl
harcamaları üzerinden hesaplanacak tutarın indirimine olanak tanımamaktadır. Teşvik
Belgesi yatırım harcamaları için eskiden olduğu gibi yalnızca cari yıldaki harcamalar
üzerinden Yatırım İndirimi hesaplanacaktır. Yani bu tür yatırımlarda, Yatırım İndirimi
harcamanın yapıldığı yıl kazancından başlanılarak uygulanacaktır.
-Yapılan yeni düzenleme ile Teşvik Belgesi Yatırım İndirimi uygulamasında fiili harcama
zorunluluğu esasından vazgeçilmiştir. 01.01.1999 tarihinden sonra alınan ve alınacak olan
Teşvik Belgesine bağlı, izleyen vergilendirme döneminde yapılması öngörülen yatırım
harcamalarında indiriminden yararlanılacaktır.
-Yatırım İndirimine esas tutarın tespitinde bir sonraki yıl harcamalarının da dikkate
alınmasıyla yatırımcılara bir finansman olanağı getirilmiştir. Bu da yatırımların
hızlandırılması açısından önemli bir gelişmedir.
Ek 2. Maddede Yapılan Değişiklikler:
-Ek 2. maddede yapılan değişiklikle ticari ve sınai yatırımlar için aranılan asgari yatırım
tutarı 120 Milyar, Zirai yatırımlar için asgari yatırım tutarı 24 Milyar TL olmak üzere
yeniden belirlenmiştir.
-Ek 2. maddenin 1. fıkrasının 3 numaralı bendine “Kalkınmada öncelikli yörelerde bu
tutarların yarısı dikkate alınır.” hükmü konularak kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak
yatırımlar özendirilmiştir.

Ek 3. Maddede Yapılan Değişiklikler:
-Ek 3. maddede sadece 5. fıkra değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle;
-Yatırım İndirimi oranı yatırım tutarının % 30’dan % 40’a çıkartılmıştır.
-Bakanlar Kurulu % 40 olan bu oranı kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem
taşıdığı belirtilen sektörlerde yapılan yatırımlar için % 100’e kadar artırmaya veya yasal
orandan az olmamak üzere yeniden tespit etmeye yetkili kılınmıştır.
-Yine Bakanlar Kurulu 250 Milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşan sınai
yatırımlarda genel oran olan % 40 oranını % 200’e kadar artırmaya veya yasal orandan az
olmamak üzere yeniden düzenlemeye yetkili kılınmıştır.
-Yine % 40 olarak belirlenmiş olan genel Yatırım İndirimi oranı Organize Sanayi
Bölgelerinde ve Kalkınmada öncelikli yörelerde % 100 olarak uygulanacaktır.
Ek 4. Maddede Yapılan Değişiklikler:
-Ek 4. maddede yapılan değişiklikle Yatırım İndirimi uygulamasına ne zaman başlanacağı
ve bu uygulamanın ne zaman bitirileceği açıklığa kavuşturulmuştur.
-4369 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önce Yatırım İndirimi uygulamasına, yatırım
konusunu teşkil eden aktif değerlere ilişkin harcamaların yapıldığı takvim yılından itibaren
başlanıyor ve indirimden yararlanılacak miktara ulaşılıncaya kadar devam ediliyordu.
-Yeni yasa ile “Yatırım Teşvik Belgesinin alındığı tarihte beyanname verme süresi
geçmemiş hesap döneminden itibaren başlanır ve indirimden yararlanılacak miktara
ulaşılıncaya kadar devam olunur.” Şeklinde değiştirilmiştir.
1999 Yılının ilk dört ayında Teşvik Belgesi için başvurulması ve 30 Nisan 1999
tarihine kadar Teşvik Belgesi alınması durumunda sadece 1999 yılı ile ilgili olarak
öngördüğü yatırım harcama tutarı üzerinden hesaplayacağı Yatırım İndirimi tutarını
1998 yılı ile ilgili olarak vereceği beyannamede indirim konusu yapacaktır. 30 Nisan
1999 tarihine kadar Teşvik Belgesinin alınması durumunda 1999 yılı ilk dört ayında
fiilen yapılan yatırımlar üzerinden hesaplanan Yatırım İndirimi tutarı da 1998 yılı ile
ilgili olarak vereceği beyannamede indirim konusu yapacaktır.
-Teşvik Belgesinin 30 Nisan 1999 tarihinden sonra alınması durumunda 1998 yılı
kazancından herhangi bir indirimin yapılması mümkün değildir. Bu durumda 1999 yılında
yapılan yatırım harcaması ve 2000 yılı için öngörülen yatırım harcaması tutarları üzerinden
hesaplanan Yatırım İndirim tutarı 1999 yılı kazancından indirilecektir.
-Yine Ek 4. maddenin 2. fıkrasında yapılan düzenleme ile daha önce 3 yıllık süre ile
sınırlandırılmış olan endeksleme uygulaması sürekli hale getirilmiştir.
-Yatırım harcamalarının ilgili yıl kazancından indirilemeyen kısmı, izleyen yıllarda Vergi
Usul Kanununun hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında
artırılarak dikkate alınacaktır.
-Teşvik Belgesiz Yatırımlar bu olanaktan yararlanamayacaktır.

-Yine Ek 4. maddenin 4.fıkrasında, birden fazla Yatırım Teşvik Belgesi olan ve safi
kazancın yetersizliği nedeniyle önceki dönemlerden gelen Yatırım İndirimi bulunan
mükelleflerin, indirim tutarını hangi sırayla indirecekleri tespit edilmiştir.
Yeni düzenlemeyle;
-İlk olarak önceki yıllarda tamamen uygulanmamış olan eski yatırımlarla ilgili devreden
indirimler,
-Sonra yeni yatırımlarla ilişkin indirimler,
-Daha sonra bir yıl sonra yapılacak yatırım harcamaları ile ilgili indirimler, vergiye tabi
matrahın tespitinde indirim konusu yapılacaktır.
-Ek 4. maddenin son fıkrasında “Teşvik Belgeli Yatırımlarda yapılması öngörülen ve önceki
hesap dönemi kazancına ilişkin olarak Yatırım İndirimine konu edilen harcamalarının
öngörülen tutarın % 10’nu geçen bir oranda düşük olması halinde, eksik yapılan yatırım
harcaması dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler 6183 sayılı AATUHK’nun
48. maddesine göre belirlenen tecil faizi ile birlikte cezasız tahsil olunur.” hükmüne yer
verilmiştir.
-Böylece öngörülen yatırım harcamalarının süresinde yapılmasını önemli hale getirmiştir.
-Zamanında yapılmayan yatırım harcaması nedeniyle, zamanında tahakkuk ettirilmemiş
vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
MADDELERİN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
4369 Sayılı Kanunun 30. maddesi ile değiştirilen GVK’nın Ek 4. maddesinin 2. fıkrası
hükmü 01.01.1998 tarihinden itibaren alınan Yatırım Teşvik kapsamında yapılan yatırım
harcamaları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.
Diğer değişiklikler ise 01.01.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir.
01.01.1999 tarihinden önce Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmış olan yatırımlar için
değişiklik öncesi hükümler uygulanacaktır.
Yatırım Teşvik Belgelerinin tarihinin 01.01.1999 öncesi olması, 01.01.1999 sonrası
olması uygulanacak Yasal Hükümler açısından önem arz etmektedir.
01.01.1999 tarihinden sonra alınan Yatırım Teşvik Belgelerine değişiklik sonrası yeni
mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
Yalnız sürekli endekslemeden yararlanabilmek için 01.01.1998 tarihinden sonra alınan
bir Yatırım Teşvik Belgesine sahip olmak yeterlidir.
Endeksleme uygulamasında yürürlük maddeleri konusunda bir çelişki söz konusudur.
4369 Sayılı Kanunun 54. maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici
50.maddedeki yürürlük hükmü ile Ek 4. maddenin yürürlük hükmü çelişmektedir. Bu
çelişkinin Bakanlıkça giderilmesi gerekmektedir.
Bu konu da Ek 4. maddenin yürürlülük tarihinin dikkate alınması gerekir. Yani
01.01.1998 tarihinden itibaren alınan Teşvik Belgelerinin yeni düzenlemeden
yararlandırılması ve 1998 yılında alınan Teşvik belgelerinin endeksleme uygulamasından yıl
sınırlaması olmaksızın yararlandırılması gerekir.

Yürürlük tarihlerine göre Yatırım İndirimi uygulaması aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi
özetlenebilir.
Yatırım Teşvik Belgesinin Tarihi

01.01.1995’ten Önceki
01.01.1995-31.12.1997 Arası
01.01.1998-31.12.1998 Arası
01.01.1999’dan sonrası

Endeksleme Uygulamasından Öngörülen Yatırım
Yararlanma
Harcamaları
Endekslemeden yararlanamaz
İndirilemez
Endeksleme 3 yıl için yapılır
İndirilemez
Endekslemede sınır yok
İndirilemez
Endekslemede sınır yok
İndirilebilir

-Teşvik Belgesiz yatırımlar endeksleme uygulamasından yararlanamaz.
-Sonraki yılda yapılması öngörülen yatırım harcamaları Teşvik Belgesiz yatırımlarda
indirim konusu yapılamaz.
SONUÇ:
Yatırım İndirimi müessesesinde 4369 sayılı Kanunla getirilen en önemli değişiklikler,
-Teşvik Belgesine bağlı yatırımlarla ilgili olmak üzere, bir sonraki yılda yapılacak öngörülen
harcamaların Yatırım İndirimine tabi tutularak cari yıl kazancından indirilmesi, endeksleme
uygulamasının sürekli hale getirilmesidir.
-Öngörülen Yatırım harcamalarının cari yıl kazancından indirilmesi ve sürekli endeksleme
yatırımcılara önemli bir finansman olanağı sağlamıştır. Endekslemenin sürekli hale
getirilmiş olması yatırımcıları enflasyondan korumakta ve önemli bir teşvik unsuru
olmaktadır.
-Yeni düzenleme ile Yatırım Teşvik Belgesi almış olan ve Yatırım Teşvik belgesi yatırım
yapan tüm yatırımcılara finansman olanağından yararlanması sağlanmıştır.
-Bu yeni düzenleme ile yatırımcılara önemli bir teşvik unsuru sağlanmıştır. Böylece
yatırımların artması ve hızlanması dolayısıyla üretimin ve istihdamın genişlemesi açısından
önemli sonuçlar doğuracaktır.
-Yatırımcıya, Yatırım İndirimi gibi teşvik tedbirleriyle birlikte, diğer teşvik tedbirlerinin de
sağlanması ile birlikte makro ekonomi açısından son derece önemli sonuçlar doğuracaktır.

KURUMLARDA DÖNEM KARININ VERGİLENDİRİLMESİ VE DAĞITIMI
Dursun Ali TURANLI
Yeminli Mali Müşavir
1- GENEL AÇIKLAMA
Ülkemizde Sermaye yapısının güçlü olmadığı, Sermaye birikiminin yetersiz olduğu
bilinmektedir. Ülkemizde 1980 sonrası yapılan özelleştirmeler ve yabancı sermaye gelişi ve
yatırımları eski hareketliliğini son yıllarda gösterememektedir. Gerek özelleştirme alanında
yapılanlar gerekse yabancı sermayenin ülkemize yatırım yapması için oluşması gereken
şartların oluştuğunu söylemek güçtür. Özelleştirmelerde başlangıç hızının aynı tempoyla
sürdürülememesi ülkemizin yararına olmamıştır.
Ülkemizde Kurumlar Vergisi Kanunu 1950 yılı başında yürürlüğe girmiştir.
Şirketlerimizin vergilendirilme rejimleri zamanla değişikliğe uğrayarak günümüze gelmiştir.
Önemli değişiklik 3946 ve 4369 sayılı yasalar ile kurumların vergilendirilmesi yeni bir rejime
bağlanarak uygulaması devam etmektedir.
İncelediğimiz konu kurumların dönem karının vergilendirilmesi,dağıtımı ve işlemlerinin
yapılması özet olarak anlatılmaya çalışılacaktır.
2- KURUM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
Kurumlar Vergisi Kanununun 1.maddesinde belirtilen kurumların kazançları kurumlar
vergisine tabidir denilmektedir. 1.1.1994 tarihinden sonra ülkemizde uygulanan Tek Düzen
Muhasebe Sistemi şirketlerin dönemin tüm gelirleri-giderleri sonucu olarak Ticari bilanço
karına ulaşmayı hedef almıştır. Hesap planı uygulamalarında 690 numaralı hesap sonucu
ticari bilanço karı oluşmaktadır. 590 nolu hesaba ise vergi karşılıkları ayrıldıktan sonra net
kara ulaşılmaktadır. Mali tablolarda net kar görülmektedir.
Ancak safi kurum kazancına ulaşabilmek için Ticari bilanço karı üzerinde vergi kanunlarını
dikkate alarak aşağıdaki çalışmaları yapmak gerekir.
Vergilendirilecek dönem karına (mali kar’ a) ulaşmak için aşağıda ki çalışmaların yapılması
gerekir.
- Şirket varlıkları V.U.K. değerleme ölçülerinden (V.U.K. md. 269-290) farklı ölçülere göre
değerlenmişse, saptanan farkın dönem karına ilave edilmesi gerekir.
- Vergi yasalarına indirimine izin verilmeyen giderler saptanarak dönem karına ilave edilmesi
gerekir.
- Vergiden bağışık tutulan unsurlar (indirim ve istisnaların dönem karından indirilmesi
gerekir.
Yapılan bu çalışmaların sonucunda Ticari bilanço karı vergi yasalarına uygun hale
getirilerek mali kara diğer bir ifade ile Kurumlar Vergisi matrahına ulaşılmış olunacaktır.
Anonim,Limited,Hisseli komandit gibi sermaye şirketleri vergi dilinde Kurum olarak
tanımlanır.(K.V.K. md.2) Kurumlar da kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler
aşağıdaki gibidir.(1)
- Türk Ticaret Kanunu
- Vergi Yasaları
- Şirket Ana sözleşmeleri
- SPK Mevzuatı
- Genel Kurul Kararları olduğunu bilinmektedir.

Şirketlerde kar dağıtım yetki ve sorumluluğu yukarıdaki yasalar ve genel kurul kararları
doğrultusunda yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu yukarıda ki düzenlemeler
doğrultusunda şirketin kar dağıtım politikasını saptar ve uygular.
Kar dağıtımının şirketin genel kurul onayından geçmesi hukuki zorunluluktur.
2.1 SAFİ KURUM KAZANCININ VERGİLENDİRİLMESİ
29.07.1998 tarihinde yayınlanan 4369 sayılı kanunla 01.01.1999 tarihinden geçerli olmak
üzere tüm kurumlarda kurumlar vergisi oranı %30 olarak belirtilmiş fon payı da bu verginin
%10’u olarak kabul edilmiştir.(K.V. md. 25) Kurumlar Vergisi yükü kar dağıtımı yapılmadan
%33 olarak görülmektedir.
2.2 KURUM GELİR VERGİSİ TEVKİFATININ HESAPLANMASI
4369 sayılı yasa ile G.V. kanununun 94.md. 6 numaralı bendinin(b)alt bendi değiştirilmiştir.
67 seri numaralı K.V. Genel Tebliği ile 3 bölüm halinde aşağıda ki düzenlemeler yapılmıştır.
- İndirim ve istisnalar,dağıtılsın dağıtılmasın %18 oranında Gelir Vergisi Stopajına tabidir.
Stopaj oranı ise halka açık olsun olmasın bütün kurumlar için geçerlidir.
- Dar mükellef kurumlar,kurum kazancından istisnalar,Kurumlar Vergisi ve Fon payının da
indirilmesi sonucu kalan kazançları üzerinde,dağıtılsın dağıtılmasın %15 oranında Gelir
Vergisi stopajına tabi olacaktır.
- Tam mükellef kurumlar,kurumlar vergisinden müstesna kazançlara isabet eden kısım
düşüldükten sonra,dağıttıkları kar paylarından dağıtım sırasında gelir vergisi stopajı
yapacaklardır. Stopaj oranı ise halka açık şirketler için %5’dir.Diğer kurumlar için ise
% 15’dir.Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmadığından,karını sermayeye ekleyen
kurumlar kar dağıtımına bağlı stopaj yapmayacaklardır. Kurumların 1998 ve daha önceki yıl
kazançlarının dağıtılması durumunda bu kazançların üzerinden kurum stopaj vergisi ilgili
yıllarda hesaplanıp ödendiğinden tekrar kurum stopaj kesintisi yapılmayacaktır. Ancak limiti
geçen kazançlar şahıslar nezdinde vergilendirilecektir.
Kurumlar yıllar itibariyle kazanç dağıtmaya karar verebilecek olup,dağıtılmasına karar verilen
yıl kazancına,istisnaya tabi tutulmuş kurum kazancının yanında istisnaya tabi olmayan kurum
kazancını da içermesi halinde, dağıtılan kazancın öncelikle istisnaya tabi dağıtılabilir
kazançtan, bu kazancın dağıtımının tamamlanmasından sonra istisna edilmemiş kazançtan
gerçekleştirildiği kabul edilecektir.
Kurum gelir stopaj vergisi uygulaması 01.01.1999 tarihinden itibaren 4369 sayılı yasa ile
değiştirilmiştir. 01.01.1999 tarihinden önceki karların dağıtılmaması durumunda kurum gelir
stopaj vergisinin ödenmesi söz konusu değildir. Zaten kurum gelir stopaj vergileri de
ödenmiştir. 01.01.1999 tarihinden sonra elde edilecek kurum kazançlarında karın dağıtılması
durumunda kurum gelir vergisi stopajı yapılacaktır.
Kurumların dağıtılsın dağıtılmasın istisnalara ilişkin kısım için kurum gelir stopaj
yapılacaktır. Dar mükellef kurumlarda karın dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kurum
stopaj yapılacaktır.
Temettü ve kar payı elde eden kişilerin vergilendirilmesi açısından 2000 yılında elde edilen ve
1/5 vergi alacağı dahil 4.375.000.000._TL.’ lık sınırın altında kalan gelirler beyan
edilmeyecektir. Sınırın aşılması halinde tamamı beyan edilip vergilendirilecektir. Yukarıdaki
açıklamalar doğrultusunda kar dağıtımı yapan A şirketinin kar dağıtımı vergilendirilmesi ve
yevmiye kayıtları aşağıdaki gibidir.

Örnek:
Halka açık olmayan A A.Ş.’nin kurum kazancı
Kanunen kabul edilmeyen gideri
İştirak kazancı
Yatırım indirimi
Şirketin geçmiş yıl zararı yoktur, ödenmiş sermayesi
Şirketin ayrılmış birinci tertip yedek akçe tutarı
Personele temettü
Yönetim kuruluna temettü
Ortaklara temettü
Şirketin 2000 yılında ödediği geçici vergi
- Kalan Kar Olağanüstü Yedek Akçe Olarak Ayrılacaktır.
Kurumlar Vergisi Hesaplaması
2000 Kurum Kazancı (Ticari Bilanço Kârı)
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
Toplam
İndirim ve İstisnalar
İştirak Kazancı (-)
Yatırım İndirimi (-)
Toplam (-)
Kurumlar Vergisi Matrahı
Kurumlar Vergisi (184.000.000.000 x %30)
K.V. Fon Payı (55.200.000.000 x %10)
Kurumlar Vergisi Ve Fon Payı Toplamı

200.000.000.000 TL
9.000.000.000 TL
10.000.000.000 TL
15.000.000.000 TL
150.000.000.000 TL.
10.000.000.000 TL.
5.000.000.000 TL
15.000.000.000 TL
37.051.995.000. TL
25.000.000.000 TL’dır.

200.000.000.000
9.000.000.000
209.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
25.000.000.000
184.000.000.000
55.200.000.000
5.520.000.000
60.720.000.000

Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançların Gelir Vergisi Tevkifatlarının Hesaplanması
Yatırım İndirimi
15.000.000.000
Gelir Vergisi Tevkifatı (15.000.000.000 x %18)
2.700.000.000
G.V. Fon Payı (2.700.000.000 x %10)
270.000.000
Gelir Vergisi ve Fon Payı
2.970.000.000
I. TERTİP YEDEK AKÇENİN HESAPLANMASI
(Kârdan Ödenmiş Sermayenin %20’sine varıncaya kadar ayrılmaya devam edilecektir.)
Ayrılma Sınırı (150.000.000.000 x %20)
30.000.000.000
Ayrılmış Olan
10.000.000.000
Kalan
20.000.000.000
Ayrılması Gereken
2000 Yılı Kurum Kazancından Ayrılan I. Tertip Yedek Akçe
10.000.000.000
(200.000.000.000 x %5)
2000 Kurum Kazancından Ayrılan Vergi ve Yedekler
2000 Yılı Ticari Bilanço Kârı
Kurumlar Vergisi
K.V. Fon Payı
Yatırım İndirimi G. Vergisi
Yatırım İndirimi Fon Payı
I. Tertip Yedek Akçe
Olağanüstü Yedekler

200.000.000.000
55.200.000.000
5.520.000.000
2700.000.000
270.000.000
10.000.000.000
48.810.000.000

I.Tertip Temettü (%5’lik Temettü TTK. Md. 466/3 Ortaklara Safi kârdan I. Tertip yedek akçe
ayrıldıktan sonra kalan kâr üzerinden ödenmiş sermayenin %5’ini aşmamak koşuluyla ayrılır.)
150.000.000.000 x %5
7.500.000.000
Personele temettü
5.000.000.000
Yönetim kuruluna temettü
15.000.000.000
Dağıtılabilir Dönem Kârı
II. Tertip Yedek Akçe Matrahı (50.000.000.000 x 100/110)
II. Tertip Yedek Akçe (50.000.000.000 x 10/110)
Dağıtılabilir Kâr
Yatırım İnd. Net Tutarı (15.000.000.000-2.970.000.000)
İştirak Kazancı
I. Temettü
Personele Temettü
Yönetim kuruluna Temettü
Gelir Vergisi Tevkifat Matrahı
Gelir Vergisi Tevkifatı (50.924.545.000 x %15)
Gelir Vergisi Fonu (7.638.682.000 x %10)
Gelir Vergisi ve Fon Payı Toplamı
Dağıtılacak Net Kâr (45.454.545.000-8.402.550.000)
Kurum Kazancının Dağıtımı
2000 Ticari Bilanço Kârı
Kurumlar Vergisi
K.V. Fon Payı
Yatırım İndirimi Gelir Vergisi
Yatırım İndirimi Gelir Vergisi Fon Payı
I. Tertip Yedek Akçe
Olağanüstü Yedekler (Dağıtılmamış Karlar)
II. Tertip Yedek Akçe
İstisna Dışı Kazançların G.V.
Fon Tutarı
I. Temettü
Personele temettü
Yönetim kuruluna temettü
II. Temettü

50.000.000.000
45.454.545.000
4.545.455.000
45.454.545.000
12.030.000.000
10.000.000.000
7.500.000.000
5.000.000.000
15.000.000.000
50.924.545.000
7.638.682.000
763.868.000
8.402.550.000
37.051.995.000

200.000.000.000
55.200.000.000
5.520.000.000
2.700.000.000
270.000.000
10.000.000.000
48.810.000.000
4.545.454..000
7.638.682.000
763.868.000
7.500.000.000
5.000.000.000
15.000.000.000
37.051.995.000

Yevmiye kayıtları
1- -------------------------------- 31.12.2000 -------------------------------1- 691 DÖNEM KARI VERGİ DİĞ.
63.690.000.000._
YAS.YÜK.KARŞILIKLARI
691.00 Vergi Karşılıkları 63.690.000.000._
370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.
63.690.000.000._
YAS.YÜK.KARŞ.
370.00 Kurumlar V. Karşılığı 55.200.000.000._
370.01 Kur.Ver. Fon Karşılığı 5.520.000.000._
370.02 Gelir Vergisi Karşılığı 2.700.000.000._
370.03 Gelir V. Fon Karşılığı
270.000.000._
Dönem Karından Vergi ve Fon ayrılması
2- -------------------------------- 31.12.2000 -------------------------------690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
200.000.000.000._
690.00 Dön.Karı veya Zararı 200.000.000.000._
691 DÖNEM KARI VERGİ DİĞ.
63.690.000.000._
YAS.YÜK.KARŞILIKLARI
691.00 Vergi Karşılıkları 63.690.000.000._
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
136.310.000.000._
692.00 Dönem Net Karı veya zararı 136.310.000.000._
Net Karın Saptanması
3- -------------------------------- 31.12.2000 -------------------------------692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
136.310.000.000._
692.00 Dönem Net Karı veya Zararı 136.310.000.000._
590 DÖNEM NET KARI
136.310.000.000._
590.00 2000 Net Karı 136.310.000.000._
Net Karın ilgili Hs.
4- -------------------------------- 31.12.2000 -------------------------------371 DÖNEM KARININ PEŞ.ÖD.VERG.
25.000.000.000._
VE DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLERİ
371.00 Dön.Kar.Peş.Öd.Verg.Yük. 25.000.000.000._
193 PEŞİN ÖD.VERGİLER VE FONLAR
25.000.000.000._
193.0 Peşin Öd.Verg.ve Fonlar 25.000.000.000._
Geçici vergi ilgili Hs.
5- -------------------------------- 01.01.2001 -------------------------------590 DÖNEM NET KARI
136.310.000.000._
590.00 2000 Net Karı 136.310.000.000._
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
136.310.000.000._
570.00 2000 Net Karı
Dönem Net Karı İlgili Hs.

6- -------------------------------- 30.04.2001 -------------------------------370 DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.
63.690.000.000._
YASAL YÜK.KARŞILIKLARI
370.00 Kurumlar V.Karşılığı 55.200.000.000._
370.01 Kur.V.Fon Karşılığı 5.520.000.000._
370.02 Gelir vergisi Karşılığı 2.700.000.000._
370.03 Gelir V.Fon karşılığı
270.000.000._
371 DÖNEM KARININ PEŞ.ÖD.VERG.
25.000.000.000._
VE DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLERİ
371.00 Dön.Kar.Peş.Öd.Verg.Yük. 25.000.000.000._
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
38.900.000.000._
360.00 Kurumlar V.Karşılığı 30.200.000.000._
360.01 Kur.V.Fon Karşılığı 5.520.000.000._
360.02 Gelir vergisi Karşılığı 2.700.000.000._
360.03 Gelir V.Fon karşılığı
270.000.000._
Ödenecek Vergi ve Fonlar İlgili Hs.
7-------------------------------------/---------------------------------------570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
136.310.000.000._
570.00 2000 Net Karı 136.310.000.000._
331 ORTAKLARA BORÇLAR
59.551.995.000._
1.Tertip Temettü
7.500.000.000._
2.Tertip Temettü
37.051.995.000._
Y.Kuruluna Temettü
15.000.000.000._
335 PERSONELE BORÇLAR
5.000.000.000._
335.01 PersoneleBorçlar
5.000.000.000._
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
8.402.550.000._
360.02 Gelir vergisi Karşılığı 7.638.682.000._
360.03 Gelir V.Fon karşılığı
763.868.000._
540 YASAL YEDEKLER
14.545.455.000._
540.00 1.Tertip Yedek Akçe 10.000.000.000._
540.01 2.Tertip Yedek Akçe 4.545.455.000._
542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
48.810.000.000._
542.01 Olağanüstü Yedek
48.810.000.000._
Dönem Karı Dağıtımı Yevmiye Kaydı
-------------------------------/--------------------------------------------3.SONUÇ
Kurumlar Vergisi kanunu yürürlüğe girdiği 1950 ‘li yıllardan buyana birçok değişikliğe
uğramıştır.1980 ‘li yıllardan itibaren sermaye yapısının güçlendirilmesi için istisna ve
indirimler uygulanmıştır. Vergi yükünün azaltılması için kurumlar vergisi rejimlerinde
değişiklikler yapılmıştır. Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere karın dağıtılması
durumunda vergi yükü yükselmektedir. Kurumlar vergisi oranlarının ve vergi yükünün
ülkemiz şartlarında daha makul seviyelere indirilmesinde yarar vardır.
Yararlanılan Kaynaklar:
(1) İslam Çankaya Dönem Karının vergilendirilmesi, dağıtımı, muhasebesi, Turmob yayınları
69 s.26,27,28
(2) Tebliğ 6.2.2000 tarihli 23956 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanmıştır.

SİGORTA PİRİMLERİNİN GİDERLEŞTİRİLMESİ
Abubekir Taşyürek
Yeminli Mali Müşavir
I- GİRİŞ
1475 Sayılı İş Kanunundaki tanıma göre “genel anlamda ücret bir kimseye bir iş
karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblağı
kapsar.” Yine ayni yasaya göre işçi ücretinin Türk parası ile ve en geç ayda bir ödenmesi
gerekir.
Gelir Vergisi Kanunu ise ücretin; bir işverene tabi olma, belli bir işyerine bağlı olma
ve hizmet karşılığı olarak bir ödemenin yapılması şeklinde üç temel unsurdan oluştuğunu
belirlemektedir. Bir ödemenin veya sağlanan menfaatin ücret olup olmadığını tespit için bu
unsurların varlığı aranmalıdır. Bu unsurlardan herhangi birinin eksikliği yapılan ödemeyi
ücret
olmaktan
çıkarmaktadır.
Mükellefler muhatabı oldukları değişik yasalarla kendilerine yüklenen sorumlulukları
dikkate alarak ticari faaliyette bulunmak zorundadırlar. Bu açıdan üzerinde itinayla durulması
gereken konulardan biride hizmet erbabı veya işçilere ödenen ücretlerin vergilendirilmesi
gider yazılması veya bunlar üzerinden yapılacak kesintilerin ilgili kurumlara aktarılması
konularında yükümlülerin sorumluluklarıdır. Bu yazıda bahsi geçen sorumluluklardan
“sigorta primlerinin giderleştirilmesi” konusunu incelemeye çalışılmıştır.
II-GELİR VERGİSİ AÇISINDAN SİGORTA PİRİMLERİ
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazancın tespitinde indirilecek giderleri düzenleyen
40/2 inci maddesine göre; hizmetli ve işçilerin sigorta pirimlerinin ve emekli aidatlarının
istirdat edilmemek üzere Türkiye’de kaim sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım
sandıklarına ödenmiş olması şartıyla safi kazancın tespit edilmesinde gider olarak dikkate
alınabilecektir.
Görüldüğü gibi yasal olarak sigorta pirimlerinin gider yazılabilmesi;
1.Pirimlerin istirdat edilmemek üzere, yani tekrar geri alınmamak üzere ödenmiş
olması,
2.Pirimlerin ödendiği şirket veya sandıkların Türkiye’de yerleşik tüzel kişiliğe sahip
sigorta şirketi veya yardım sandığı olması gereklidir.
Ödeme biçimi ve ödenecek yerlerin yapısıyla ilgili şartlara uymayan sigorta pirimleri
ve emekli aidatlarının mükellef ler tarafından gider olarak dikkate alınamayacağı tabiidir.
III-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU AÇISINDAN SİGORTA PİRİMLERİ
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun yürürlükteki 80/1 inci maddesinde “işveren,
bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların pirimlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden,
bu kanun gereğince hesaplanacak pirim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendilerine ait
pirim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar kuruma ödemeye
mecburdur” denilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında da “kuruma ödenmeyen pirim Gelir
ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazılamaz.” hükmü yer almıştır.
Sosyal Sigortalar Kanununa göre; iş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık analık,
malullük, yaşlılık ve ölüm ve işsizlik sigortalarının gerektirdiği her türlü yardım ve
ödemelerle her çeşit yönetim giderlerini karşılamak üzere ücretliler ve bunları yanlarında
istihdam eden işverenlerden pirim adı verilen tahsilat yapılır.

İşverenler gerek yanlarında çalıştırdıkları hizmetli ve işçilerin ücretlerinden kestikleri,
gerekse bu hizmetli ve işçiler için kendileri tarafından yasada belirtilen nispetlerdeki
pirimlerin toplamını Sosyal Sigortalar Kurumu’na ödemekle yükümlüdürler. Sosyal Sigortalar
Yasası’nda işveren veya işçi payı olarak adlandırılan bu tutarların ödenmesi halinde Gelir ve
Kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak dikkate alınabileceği hüküm altına alınmıştır.
Diğer taraftan Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre yaşlılık aylığı almakta iken
sigortalı bir işte çalışmaya başlayanlar için ödenen sosyal güvenlik destek pirimlerinin de bu
manada değerlendirilerek gider olarak dikkate alınacağı tabiidir.
IV-GELİR VERGİSİ VE SOSYAL SİGORTALAR KANUNU’NUN BİRLİKTE
MUTAALASI
Yukarıdaki bölümlerde ayrı ayrı değerlendirilen Gelir Vergisi ve Sosyal Sigortalar
Kanunu’nun “sigorta primlerinin giderleştirilmesi” ilişkin hükümlerinin birlikte mutaala
edilmesi sonucuna göre; hizmetli ve işçiler için mükellefler tarafından ödenen sigorta
pirimleri ve emekli aidatlarının gider olarak dikkate alınıp Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/2
inci maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu
pirimlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerekmektedir.
Bu nedenle sigorta pirimleri ve emekli aidatları dönemine ve
ait
olduğu
yıla
bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacaktır.
Bu hususun istisnasını oluşturan bir noktayı burada belirtmekte yarar vardır. Üsteki
bölümlerde de belirtildiği üzere Sosyal Sigortalar Yasasının 80 inci maddesinde, bir aya ait
sigorta pirim tutarlarının en geç ertesi ayın sonuna kadar kuruma ödenmeye mecbur olduğu
hüküm altına alınmıştır. Bu hükümden hareketle Maliye Bakanlığı 174 Seri Nolu Gelir
Vergisi Genel Tebliği’nde konuya açıklık getirerek, Aralık ayına ait olan sigorta pirimlerinin
ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu pirimlerin Aralık ayının gideri olarak
dikkate alınabileceğini belirlemiştir.
V-ÖDENMEYEN SİGORTA PİRİMLERİNİN GELİR/KURUMLAR VERGİSİ
AÇISINDAN BEYANI EDİLMESİ
Vergi uygulamalarında bazı giderlerin indirilebilir gider olarak kabul edilmemesi veya
uygulanan istisna ve muafiyetler nedeniyle yükümlülerin mali tablolarında görülen ticari
faaliyetleri sonucunda oluşmuş karlar vergi matrahını teşkil etmeyebilmektedir. Ticari
kazancın tespitinde tahakkuk ilkesi göze alınarak hazırlanan yasal kayıtlarda, ödenmeyen
sigorta pirimlerinin gelir veya kurumlar vergisinin matrahını tespit ederken ilave olarak,
sonraki yıllara ödenen geçmiş yıllara ait pirimlerin ise ödendiği yılın gideri olarak dikkate
alınması gerekmektedir.
Konuyla ilgili örnek aşağıda sunulmuştur.
Örnek: Palandöken A.Ş.nin 1999 yılı dönem karı 3.450.000.000,-TL.dır. 1998 yılına ait olup
1999 yılında ödenen sigorta pirimleri 275.000.000,-TL., 1999 yılına ait olup yasal
süresinde ödenmeyen sigorta pirimleri ise 425.000.000,-TL.dır.
Kurumun Mali Karının Hesabı :
1999 Yılı Ticari Kar (Dönem Karı).......................3.450.000.000,-TL.
1998 Yılına Ait Ödenen Sigorta Pirimleri (+)...........275.000.000,-TL
1999 Yılına Ait Ödenmemiş Sigorta Pirimleri (-).....425.000.000,-TL
Kurumun 1999 Yılı Mali Karı..................................300.000.000,-TL

Ödenmeyen
sigorta
pirimlerinin
tekdüzen
muhasebe
sistemine
göre
muhasebeleştirilmesinde, kanunen kabul edilmeyen giderlerin muhasebeleştirilmesine paralel
olarak iki yöntem izlenebilir. Bu konuyla ilgili açıklamalar örnek çözümlerle aşağıdaki
bölümlerde yapılmıştır.
V.1-BEYANIN YAPILACAĞI YILA AİT SİGORTA PİRİMLERİNİN ÖDENMEMESİNİN
TMS’YE GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Dönem içinde tahakkuk kaydı yapılarak ilgili gider hesabına borç kaydedilen sigorta
pirimlerinin dönem sonunda yapılan muhasebe içi envanterinde ödenmediğinin tespiti halinde
söz konusu gider hesabının altında açılmış “kanunen kabul edilmeyen giderler” hesabına
aktarılması(Örnek Kayıt A) veya “kanunen kabul edilmeyen giderler” nazım hesaplarda takip
ediliyorsa bu hesaba kayıt yapılması (Örnek Kayıt B) gereklidir.
Örnek

: 31 Aralık 1999 tarihinde Palandöken A.Ş. muhasebe departmanı yapmış olduğu
muhasebe içi envanter çalışmasında, 1999 yılına ait olup yasal süresinde
ödenmeyen 425.000.000,-TL. lık sigorta pirimleri olduğunu tespit etmiştir.

Bu tespite göre kurumca yapılacak kayıt “kanunen kabul edilmeyen giderlerin
muhasebeleştirilmesine paralel olarak iki yöntemden herhangi birisiyle” aşağıdaki gibi
olabilir.
(Örnek Kayıt A)
Hesap No Hesap Adı
Kanunen kabul Edilmeyen Giderler
770 10 90
Memur Ücret ve Giderleri
770 10 10

Borç
425.000.000,-

(Örnek Kayıt B)
Hesap No Hesap Adı
Kanunen Kabul Edilmeyen Sigorta Pirimleri Hesabı
950
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Alacaklı Hesabı
951

Borç
425.000.000,-

Alacak
425.000.000,-

Alacak
425.000.000,-

V.2-ÖNCEKİ YILLARA AİT SİGORTA PİRİMLERİNİN ÖDENMESİNİN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Önceki yıllara ait ödenmemiş sigorta pirimleri, ödendiği yılda gider olarak dikkate
alınmalıdır. Bu durumda ödenen sigorta pirimleri, tek düzen muhasebe sistemine göre nazım
hesaplarda “Ticari Kardan Beyan Aşamasında İndirilecek Giderler” arasında takip
edilmelidir. Ödenen pirim tutarları ticari kazançtan beyan aşamasında indirilerek
gelir/kurumlar vergisi matrahı olan mali kara ulaşılmalıdır.
Örnek: Palandöken A.Ş.nin 01/01/1999-31/12/1999 hesap döneminde 1998 yılına ait olup
1999 yılında ödenen 275.000.000,-TL. sigorta pirimleri ödemesi bulunmaktadır. Söz
konusu ödemeler kurumca aşağıdaki gibi muhasebeleştirilmelidir.( Örnek Kayıt C)
(Örnek Kayıt C)
Hesap No Hesap Adı
Vadesi Geçmiş ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve
368
100
960
961

Diğer Yükümlülükler
Kasa Hesabı
Ticari Kardan Beyan Aşamasında İndirilecek Giderler
Ticari Kardan Beyan Aşamasında İndirilecek Giderler
Karşılığı

Borç
275.000.000,-

Alacak
275.000.000,-

275.000.000,275.000.000,-

VI-SONUÇ
Gelir ve Kurumlar vergisi yükümlüsü olan işverenler yukarıdaki bölümlerde belirtilen
yasa hükümleri gereği yanlarında çalıştırdıkları hizmetli ve işçilerin ödenmeyen sigorta
pirimlerini ticari kazançlarının tespitinde gider olarak dikkate almaları mümkün değildir.
Ticari Kazancın tespitinde gelir ve giderler yönünden tahakkuk esası geçerlidir. Gelir Vergisi
Kanunu’nun 40 ncı maddesinde bazı gider türlerine ilişkin olarak öngörülmüş “ödeme” tabiri
tahakkuk esasının istisnasını (bu esastan sapmayı) ifade etmektedir. Bu sapma sadece Sosyal
Sigortalar Kurumuna ödenecek sigorta pirimleriyle sınırlıdır.
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 3917 sayılı kanunla değiştirilerek
“ödenmeyen sigorta pirimlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazılamaz”
hükmünün özel kanununa eklenmesiyle, bu konuda bazı yorumcular tarafından ‘gelir
vergisinin tespitinde tahakkuk esastır’ ilkesiyle çeliştiği iddiasıyla ortaya konulan görüşler
yasal olarak sona erdirilmiştir.
Mükelleflerin Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmeyen sigorta pirimi işçi veya işveren
hissesi ayrımı yapmadan gelir veya kurumlar vergisinin matrahının tespitinde gider olarak
dikkate almamaları gerekmektedir.

YARARLANILAN KAYKAKLAR:
1-Yılmaz Özbalcı, Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Kasım 1998
2-Ali Tezel, Sosyal Sigortalar Mevzuatı ve Örnek Yargı Kararları, Temmuz 2000
3-Nalan Akdoğan, Orhan Sevilengül, MSUGT ‘ye Göre Tek Düzen Muhasebe Sistemi
Uygulaması, İSMMMO Yayınları, İstanbul 1995

1475 SAYILI İŞ KANUNU’NDA
İŞ GÜVENCESİ

Resul KURT
Sigorta Müfettişi

Muzaffer KOÇ
İş Müfettişi

GİRİŞ
Sanayi devrimi sonucunda buharın gücünün keşfi ve bu güçle işleyen makinelerin
yapılmasıyla üretim sisteminde önemli değişiklikler yaşanmıştır. Değişen üretim teknolojisi
beraberinde yeni bir sınıfın, işçi sınıfının, doğmasına zemin hazırlamıştır.
Üretim faaliyetlerinde ahlaki ve toplumsal değerler yerini, kâr ve verimlilik ilkelerine
bırakmıştır. Bu ilkeler, işletmelerin faaliyetlerini düzenlemede en önemli etkenler olarak ortaya
çıkmıştır. Ancak zamanla, XIX. yüzyılın kapitalist ve liberal devlet anlayışı, ekonomik ve sosyal
bir takım faktörlerden dolayı, yerini sosyal devlet anlayışına terk etmiştir. Bireyler ve sosyal taraflar
arasındaki ilişkilerde tarafsız kalmayı yeğleyen devlet, bu tutumundan vazgeçerek çalışma
hayatında dengeyi sağlamak gayesiyle ekonomik olarak işverene bağımlı olan işçiyi koruma yolunu
tercihe başlamıştır. Bir çok ülkede, farklı yöntem ve şekillerle ortaya çıkan “iş güvencesi kavramı”
devletin bu koruma taraftarlığından kaynaklanmıştır.
Türkiye’de son ekonomik krizle birlikte, içlerinde son derece iyi eğitim almış kişilerin de
bulunduğu pek çok işçinin işsiz kalmış olması iş güvencesi kavramını tekrar gündeme getirmiştir. İş
güvencesi, hem sosyal devletin hem de sosyal adaletin bir gereğidir.
Bu yazımızda, 1475 sayılı İş Kanunu çerçevesinde iş güvencesi konusu değerlendirilmiştir.
I. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI
İş güvencesi kavramı, işçinin işinde devamlılığın sağlanması, işinin teminat altına alınması ve
objektif ve haklı neden olmaksızın işten çıkarılmamasına yöneliktir.1 Bu güvenceden maksat;
işçinin keyfi nedenlerden dolayı işine son verilememesidir2.
Şüphesiz, iş güvencesinin amacı iş akdinin her şart altında devam etmesi değildir. Bu ilişki
çeşitli sebeplerden dolayı sona erebilir. Zira mutlak anlamda bir iş güvencesi söz konusu olamaz.
Zaten iş güvencesiyle varılmak istenilen de böyle bir güvence değildir 3. İş güvencesiyle
vurgulanmak istenen; işçinin geleceğe güvenle bakabilmesi, kendisinin ve ailesinin geçim
kaynağını sağlayan gelirden mahrum kalma kaygısından uzak kalması, işçinin işine hiç bir biçimde
değil; yalnız keyfi olarak son verilme imkanının kaldırılması veya en azından belli şartlara
bağlanmasıdır4.
Bununla beraber, hizmet akdinin feshedilmesiyle, işçinin gireceği olumsuz ekonomik ve
sosyal etkinin azaltılması da, iş güvencesiyle amaçlanan hedeflerdendir5.
İşçiye iş güvencesi sağlanmasına ilişkin olarak değişik hukuki yaklaşımlar söz konusu
olabilir: Bu yaklaşımlar; belirli durumlarda sözleşmenin feshinin yasaklanması veya askıya
1 Nuri ÇELİK, İşçinin Feshe Karşı Korunması, Reşat Kaynar'a Armağan, İstanbul, 1981., s.43.
2 Savaş TAŞKENT, İş Güvencesi, (İşçinin Feshe Karşı korunması) İstanbul, 1991, s.13.
3 Mevlüt CAN, "Uluslararası Belgelerde ve Türk Sosyal Hukukunda İşçinin Feshe Karşi Korunması," İş Hukuku ve İş Denetimi
Hakkında İş Müfettiş Yardımcılarına Ankara SSK Konferans Salonunda 1-19 Kasım 1993 tarihleri arasında verilen seminer, s.1.
4 Sarper SÜZEK, İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, Ankara, 1976, s.29 vd.; TAŞKENT, 13.
5 Metin KUTAL, Türk Mevzuatında İstihdam Güvencesinin Yeri ve Yetersiz Yönleri, İktisat ve Maliye, C. XXII, Sayı11, Şubat
1977, s.460.
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alınması, işçi çıkarmanın idari ve yargı denetimine tabi tutulması olarak sıralanabilir. Yapılan feshin
hukuka aykırılığının belirlenmesi halinde, işçiye yüksek miktarda tazminat verilmesi veya feshin
geçersiz sayılıp, işçinin işine iadesinin sağlanması iş güvencesiyle varılmak istenen temel
hedeflerdir6. Ancak, iş güvencesinin sağlanmasıyla beraber, işletme ihtiyaçlarının da göz önüne
alınması ve aralarında denge sağlanması gereği unutulmamalıdır7. İşçi için iş güvencesi, sosyal
devletin ve sosyal adaletin bir gereği olarak değerlendirilmelidir.
II. İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE 1475 SAYILI İŞ KANUNU’NDA YER ALAN
DÜZENLEMELER
A. İş Güvencesinin Kapsamı
İş güvencesini kapsam bakımından dar ve geniş anlamda olmak üzere iki grupta incelemek
mümkündür.
Dar (gerçek) anlamda iş güvencesi, feshe karşı korunmanın özünü, çekirdeğini oluşturur.
Bununla varılmak istenen; işverenin iş sözleşmesini herhangi makul ve haklı bir sebep olmaksızın,
keyfi biçimde bozmasının engellenmesidir.8 Türk İş hukukunda, dar anlamda iş güvencesi sağlayan
tek düzenleme 2821 sayılı Sendikalar Kanunun 30. maddesinde işyeri sendika temsilcilerine
getirilen güvencedir. Maddede, işverenin, işyeri sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerini haklı bir
neden olmadıkça ve nedeni de açık ve kesin bir şekilde belirtmedikçe feshedemeyeceği;
feshedilmesi halinde mahkemenin işe iade kararı verebileceğini öngörmüştür. Bunun dışında dar
anlamda iş güvencesinden bahsetmek söz konusu değildir.
Geniş anlamda iş güvencesi ise, işverenin fesih hakkına yasa ve sözleşme ile yapılan bütün
sınırlamaları ve feshin sonuçlarını hafifleten önlemleri kapsamaktadır. 9
B. 1475 Sayılı İş Kanunu’nda İş Güvencesine İlişkin Düzenlemeler
Ülkemizde halen, 2821 sayılı Sendikalar Kanunun 30. maddesinde işyeri sendika
temsilcilerine getirilen düzenlemeden başka, dar (gerçek) anlamda iş güvencesinden bahsetmek
mümkün görülmemektedir. Söz konusu maddenin dışında yer alan düzenlemeler feshin
geciktirilmesini sağlayan ve işvereni yeniden sözleşme yapmaya ya da tazminat ödemeye zorlayan
önlemlerdir10.
Burada, 1475 sayılı İş kanunun yer alan feshi geciktiren ve sonuçlarını ağırlaştıran
düzenlemeler özetle sıralanacaktır.
Bireysel iş ilişkilerin temel dayanakları, iş yasalarıdır. 931 sayılı İş Kanunundan önce, 3008
sayılı Yasa 12.8.1967 tarihine kadar uygulanmıştır. 931 sayılı Yasa, Anayasa Mahkemesince biçim
yönünden iptal edilince, 1971 yılında 1475 sayılı İş Kanunu yürürlüğe girmiştir. İlk günden bu
yana, birçok değişiklikler geçirmesine rağmen; bu değişiklikler, günlük uygulama sorunlarının
çözümünde yetersiz kalmaktadır. Çağdaş anlamda bir iş güvencesinden bahsetmek mümkün
değildir11.
1. Hizmet Akdinin Feshinden Önce İşçiye İhbar Öneli Verilmesi
6 Kemal OĞUZMAN, Almanya'da ve Türkiye'de İşçilerin Feshe Karşı Korunması, İstanbul, 1985, s.21; TAŞKENT, 14.
7 SÜZEK, Fesih Hakkı, 31.
8 Devrim ULUCAN, Çalışma Hakkı ve İş Güvencesi, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Prof. Dr. Ümit Yaşar Doğanay'ın Anısına
Armağan 2'den Ayrı Basım, İstanbul, 1982, s.183.
9 Münir EKONOMİ, Türkiye'de Feshe Karşı Korunmanın Kanun Yolu ile Düzenlenmesinin Sosyal Ve İktisadi Sonuçları,
Almanya'da ve Türkiye'de Fesih ve İşçinin Feshe Karşı Korunması, s.87.
10 TAŞKENT, 57.
11 CAN, 5.
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1475 sayılı İş Kanununda iş güvencesi olarak değerlendirilebilecek düzenlemelerden ilki;
hizmet akdinin feshinden önce ihbar öneli verilmesidir. İş Kanununun 13. maddesine göre, işveren,
süresi belirli olmayan sürekli hizmet akdi ile çalışan işçinin, işyerindeki çalışma süresine
(kıdemine) göre iki ile sekiz hafta arasında değişen bildirim sürelerine uymak şartıyla, iş akdini
feshedebilir. Bu süreler asgari olup, sözleşme ile artırabilir. İhbar sürelerinde işçi işine devam eder
ve her gün iki saat iş aramak iznini kullanır. Bu iş arama izni toplu olarak da kullanılabilir (İşK.
m.19). İşveren, işçinin bildirim sürelerine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş ilişkisini derhal
kaldırma imkanına da sahiptir. (İşK. m. 13/C).
İş kanunun 13. maddesi, işçi ve işverenin sözleşmenin feshinde önce durumu karşı tarafa
bildirmesi dışında, başka bir yükümlülük getirmemiştir. Feshin haklı görülebilecek bir nedene
dayanması gibi bir zorunluluk yoktur. Fesih hakkının kötü kullanılması durumunda bile, feshin
geçersiz sayılması ve işçinin işe iadesi söz konusu olmamakta; işveren, ancak ihbar ve kötüniyet
tazminatlarına muhatap olmaktadır. Gerek 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nda (Deniz İşK. m.16) ve
gerekse de 5953 sayılı Basın İş Kanunu’nda (Basın İşK.m.6,7) aynı yönde düzenlemeler yapılmıştır
Yukarıda açıklandığı üzere, hizmet akdi;
 İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak
iki hafta,
 İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak dört hafta,
 İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak altı hafta,
 İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından
başlayarak sekiz hafta,
Geçtikten sonra feshedilmiş olur.
Hizmet akdi tarafların anlaşması ile bildirim süresinin geçmesi beklenmeksizin her zaman
sona erdirilebilir. Yargıtay’ın da bu konuda verilmiş değişik kararları bulunmaktadır. (Yargıtay 9.
HD, 21.2.1994,E.1994/2473 K.1994/2638, Yargıtay Kararları Dergisi 1994, s.1772-1773 )
Yasada düzenlenen ve sözleşmelerle uzatılabilen ihbar önellerinin işçiye dar (gerçek) anlamda
iş güvencesi sağladığını söylemek mümkün değildir. Bu önellerin sadece, feshin sonuçlarının
hafifletilmesinde bakımından yararlı olduğu söylenebilir.12
2. Hizmet Akdinin Bazı Hallerde Feshedilmesi Durumunda İşçiye Kıdem Tazminatı
Ödenmesi
Kıdem tazminatı, 1475 sayılı kanunda gösterilen fesih hallerinde en az bir yıllık çalışması
olan işçiye veya işçinin vefat etmesi halinde de bu işçinin hak sahiplerine işveren tarafından
ödenmesi gereken paradır. Kıdem tazminatı, hem belirli süreli hizmet sözleşmesine göre çalışan
işçilere hem de belirsiz süreli hizmet sözleşmesine göre çalışan işçilere ödenir. 13 Ancak kıdem
tazminatının söz konusu olabilmesi için söz konusu sözleşmelerin yasada belirtilen şartlarla
feshedilmesi gereklidir.
Farklı tanımlarla nitelendirilen kıdem tazminatı, hizmet akdinin önemli bir unsuru olan
sadakat borcunun işçiye sağladığı menfaatidir. İşçinin işyerine ve işverene bağlılığının, hizmet akdi
ile üstlendiği sorumluluğunu iyi niyetli şekilde layıkıyla yerine getirmesinin, işyerini kendi işyeri
gibi görerek bir çalışma arzusu olmasının sonucu olarak doğmaktadır.14
12 TAŞKENT, 61.
13 Resul KURT, “1475 Sayılı İş Kanununa Göre Kıdem Tazminatı Uygulamasında Usul ve Esaslar”, Vergici ve

Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Mart 2001, Sayı.155.
14 Erol GÜNER, Kıdem Tazminatı ve Hapis Cezası, TUDEV İş Dünyası,Sayı 11 Eylül 2000, s.13.

4
Bir işyerinde çalışan işçilerin işten ayrılmaları durumunda hangi hallerde kıdem tazminatı
alabilecekleri 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;
a) İşveren tarafından 1475 sayılı İş kanunun 17. Maddesinin II numaralı bendinde gösterilen
ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenler dışında hizmet akdinin
feshedilmesi durumunda,
b) İşçi tarafından 1475 sayılı İş kanunun 16. Maddesinde sayılan nedenlerden dolayı hizmet
akdinin feshedilmesi durumunda,
c) Muvazzaf askerlik dolayısıyla hizmet akdinin feshedilmesi durumunda,
d) İşçinin bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik,
veya malullük aylığı yahut toptan ödeme alması amacıyla hizmet akdinin feshedilmesi durumunda,
e) Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızası ile hizmet akdini sona
erdirmesi durumunda,
f) İşçinin ölümü sebebiyle hizmet akdinin son bulması halinde,
g) Sosyal Sigorta Yasalarında değişiklik yapan 4447 sayılı yasa getirilen bir hükümle,
506 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde
öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun geçici 81. maddesine göre yaşlılık
aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak
kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,
işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.
Bugüne kadar bir çok değişiklikler geçiren ve niteliği hep tartışılan kıdem tazminatı, yaşlılık
sigortası karşılığı olarak İş Hukukuna 3008 sayılı İş Kanunu ile 1936 yılında girmiştir. 931 sayılı
İş Kanunun 14. Maddesi de ihbar tazminatından bağımsız olarak düzenlenen kıdem tazminatı,
işsizlik sigortası’nın işlevini yüklendiği ifade edilmiştir.15 Aynı işlevi 1971 tarihli 1475 sayılı İş
Kanunu'nun da yüklendiği benimsenmiş ve iş güvencesi sağlayan ve keyfi işten çıkarmaların
sonuçlarını hafifleten bir görüş ile sunulmuştur.
1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenen kıdem tazminatı, 854 sayılı Deniz İş
Kanununun 20. maddesinde de benzer bir şekilde düzenlenmiştir. Buna karşılık, 5953 sayılı Basın
Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’ un 6.
maddesinde bu tazminat farklı bir anlayışla ele alınmıştır.
3. Bazı Durumlarda İş Akdinin Askıda Kalması Nedeniyle Hizmet Akdinin Sona
Erdirilememesi
İşçiye iş güvencesi sağlayan yollardan biri de; belirli şart ve durumlarda iş akdinin sona
erdirilmemesinin, bunun yerine geçici bir süre için askıya alınmasının kabul edilmesidir16. Belirli
şartların ortaya çıkması halinde iş akdinin sona erdirilmeyip geçici süre için askıda kalması
günümüzde iş güvencesi sağlayan en önemli hukuki tekniklerden biri olarak kabul edilmektedir17.
İş sözleşmesinin askıya alınmasında, işçinin belirli bir süre içinde iş görme borcunu yerine
getirmemesi ve işverenin de böyle bir durumda sözleşmeyi işçinin işe devamsızlığı nedeniyle sona
erdirememesi söz konusudur18. Öte yandan, belirsiz süreli bir iş sözleşmesi askı süresi içinde
bildirim sürelerine uyularak feshedildiğinde dahi, bildirim süreleri askıda kalma süresinin
bitiminden itibaren işlemeye başlar (İşK. m.27/3). Bildirim süresine ait ücretin peşin ödenerek
15 Muzaffer KOÇ, Sosyal Güvenlik Sisteminin Makro Ekonomik Büyüklüklerle İlişkisi Ve Türk Sosyal Güvenlik

Sistemi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000, s.303
16 Sarper SÜZEK, İş Akdinin Askıya Alınmasının Genel Teorisi, Ankara, 1989.s.13-14; DEMİR, Fevzi. Mukayaseli Hukukta ve
Türk Hukukunda Çalışma Hakkının Korunması, (İş Güvencesi), İstanbul, 1986.s. 81-82.
17 Ali GÜZEL - A.R. OKUR, Sosyal Güvenlik Hukuku, İstanbul, s.5-6; SÜZEK, Askıya Alınma, 14..
18 DEMİR, 82; SÜZEK, Askıya Alınma, 14.
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sözleşmeye son verilmesi de söz konusu değildir. Buna karşılık sözleşme belirli süreli ise, askıda
kalma sürenin işlemesine engel olmaz; belirli süre sona erdiğinden iş ilişkisi ortadan kalkar19.
İş sözleşmesinin askıya alınmasını gerektiren neden ortadan kalkınca; işçinin yeniden işe
başlaması, işverenin de onu işe –boş yerlere öncelikle- başlatması zorunlu olur.20 Askıda kalma
önceki dönemde kazanılmış hakları etkilemez; bunlar saklıdır21.
4. Hastalık ve Benzeri Nedenlerin Varlığı Halinde Hizmet Akdinin Sona Erdirilememesi
Türk İş Hukukuna göre, sözleşmenin askıda kaldığı durumlardan biri de, işçinin bulaşıcı veya
işiyle bağdaşmayacak derecede tiksinti verici bir hastalığa tutulduğunun anlaşılması durumunda ya
da kendi kusuruna yükletilmeyen hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi halleridir. Bu süre de iş
sözleşmesi sona ermemekte veya erdirilmemektedir. Eğer sona erdirilirse, işçiye kıdem tazminatı
yanında ihbar tazminatının da ödenmesi gerekmektedir.
Burada sınırlı olmayarak sayılan olaylarda, işveren iş sözleşmesine ancak hastalığın İş
Kanunun 13. maddesinde öngörülen bildirim sürelerine altı hafta aşmasından sonra derhal fesih
yolu ile sona erdirebilmektedir. Kazadan ise söz edilmemekte fakat, kaza olayında da aynen
hükmün uygulanacağı tartışma götürmeyeceği öğretide ifade edilmiştir22.
İş Kanunun 17.1/B maddesi uyarınca iş sözleşmesinin askıda kaldığının kabulünün hastalıkta
işçinin kusurunun bulunmamasına, açıkçası hastalığın veya kazanın işçinin kendi kastinden, derli
toplu olmayan yaşayışından ya da içkiye düşkünlüğünden doğmamış olmasına bağlıdır. İş
sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesi bakımından hastalığın süreceği zaman yasada açıklıkla
gösterilmiştir. Hastalığın olağanüstü derecede ağır veya uzun süreli olacağının kesinlikle
belirlenmesi durumunda bile, sözleşme ancak yasada belirtilen süreler aşıldıktan sonra
feshedilebilir23. Bunun kabul edilmemesi durumunda işçi, askı süresi içinde elde edeceği kıdem
veya toplu iş sözleşmesine bağlı hakları ortadan kalkacaktır. Bu da uygun bir durum olarak
görülemez.
Hastalık veya kaza nedeniyle sözleşmesi askıya alınan işçiye çalışmadığı süre karşılığında bir
ücret ödenmez; ancak, toplu iş sözleşmesi ile bunun aksinin kararlaştırılması mümkündür24.
Yasa kadın işçinin doğum ve gebelik hallerinde askıda kalma süresini daha uzun tutmuştur:
Süre 70. maddedeki sürenin bitiminden başlayacaktır. Sözü edilen madde uyarınca ise, doktor
raporu ile teyid etmek suretiyle "kadın işçinin doğumundan önce altı ve doğumdan sonra altı
hafta kalmak üzere oniki haftalık süre için çalıştırılmaları yasaktır" (İşk.m.70). Demek ki,
doğum veya gebelik nedeniyle işe gelmeyen bir kadın işçinin iş akdi, kural olarak, 12 haftalık süre,
bildirim süresi ve 6 haftalık süreyi kapsayan bir süre askıda kalacak, feshedilmeyecektir25.
Feshedildiği takdirde yukarıda açıklandığı üzere kıdem tazminatı yanında kendisine ihbar
tazminatının da ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, kadın işçiye, doğumundan sonraki altı haftadan
sonra altı aya kadar ücretsiz izin de verilebilir(İşK. m.70).
5. Askerlik veya Yasadan Doğan Çalışma Ödevi Halinde Hizmet Akdinin Sona
Erdirilememesi

19 Münir EKONOMİ, İş Hukuku, İstanbul, 1987.s. 221-22; DEMİR, 83.
20 DEMİR, 83; SÜZEK, Askıya Alınma, 14.
21 ÇENBERCİ, M. İş Kanunun Şerhi, Ankara, 1984, s.60; DEMİR, 83; TAŞKENT, 68.
22 Nuri ÇELİK, İş Hukuku Dersleri, İstanbul, Yenilenmiş 12 Bası,1994.s.181; ÇENBERCİ, 383.
23 TAŞKENT, 69.
24 EKONOMİ, İş Hk., 222.
25 ÇELİK, İş Hk.181-182
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İş Kanununda, muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir nedenle silah
altına alınan veyahut herhangi bir yasada doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş
sözleşmesinin belirli bir süre askıda kalacağı kabul edilmiştir. Sözü edilen askı süresi en az iki
aydır; ancak işçinin bir yılı aşan çalışmasına karşılık her tam yıl için ayrıca iki gün eklenir ve bu
sürenin toplamı doksan günü geçemez. Ne var ki, işçinin bu haktan yararlanabilmesi için o işte en
az bir yıl çalışmış olması gerekir (İşK. m.27/1,2). Yasa çalışmış olmak' tan söz ettiği için, bu bir
yıllık süre iş yılı olarak değerlendirilmelidir26.
Hukukumuza göre sözleşmeleri askıda kalacak olanlar, yasanın yüklediği bir ödev dolayısıyla
işten ayrılmak zorunda kalan işçilerdir. Muvazzaf askerlik ayrı tutulmuştur. Manevra veya ihtiyat
askerlik gibi bir nedenle silah altına alınma, Sendikalar Kanunu gereğince bir görev üstlenme, sivil
savunma hizmetlerine çağrılma vb. durumlar maddenin uygulanma alanına girer27.
İşçi, iş sözleşmesinin askıda olduğu kabul edilen süre içinde ücret alamaz. (İşK. m.27/3). İşçi
askı süresi boyunca iş görmeyeceğine göre ücret almaması da doğaldır. Ancak, özel yasalarda
bunun aksine hükümler de konulabileceği gibi, toplu iş sözleşmesinde askı süresi içinde işçiye ücret
ödenmesinin kararlaştırılması da mümkündür28.
İş Kanunu 27. maddesinin son fıkrasına göre, "herhangi bir askeri ve kanuni ödev
dolayısıyla işinden ayrılan işçilerden bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe
girmek için başvuranları, işverenle öncelikle işe almak zorundadırlar" (İşK. m.27/4). Bu
fıkraya göre işverene belirli maddelerde işinden ayrılmak zorunda kalan işçiler için sözleşme yapma
yükümlüğü getirmektedir.
Maddeden anlaşılacağı gibi, öngörülen bazı şartlar vardır. Bu şartlara sahip olmayan işçi bu
güvenceden yararlanamayacaktır. Bu şartlardan birincisi işçinin herhangi bir askeri veya yasal ödev
dolayısıyla işinden ayrılmış olmasıdır. Fıkra da herhangi bir askeri ödev denildiğine göre,
muvazzaf askerlik ödevini de kapsadığı; açıkçası muvazzaf askerlik ödevini yerine getirmek üzere
işten ayrılan işçilerin de sözleşme yapma yükümlüğünden yararlanacağı öğretide kabul edilmiştir29.
Öngörülen İkinci şart, işçinin ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işverene
başvurmuş olmasıdır. İşçinin bu süre içinde işverene başvurmak zorundadır. İki aylık süre
açıldığında, işçinin zorunlu olarak işe alınma hakkı ortadan kalkar.
Üçüncü şart ise, işyerinde boş yerlerin bulunmasıdır. Buradaki boş yer sözü ile amaçlanan
işçinin eski işi veya benzeri bir iştir. İşçi işe alınmak için başvurduğunda, eski işi veya benzeri
işlerden boş yer yoksa işverenin söz konusu yükümlülüğü kalkmaz. İşveren kendisine başvuran
işçiye boş yer varsa derhal yoksa uygun bir yer boşaldığında işe almak zorundadır30.
Yukarıdaki şartlar gerçekleştiğinde iş sözleşmesi, ister belirli, ister belirsiz süreli olsun; ister
işçi, isterse işveren tarafından feshedilmiş olsun, işveren işçinin işe alınma başvurusunu kabul
etmek zorundadır31. İşverenlerin bu yükümlülüğe uymamaları halinde uygulanacak idari para
cezasının ne olacağı belirtilmediğinden 1475 sayılı İş Kanunu’nun 107. maddesi uyarınca 2001
yılında 5.694.624.TL tutarında para cezası uygulanması gerekmektedir.
III. İŞTEN ÇIKARMANIN SONUCU
İş Kanununda işçiye, dolaylı da olsa, iş güvencesini sağlamayı amaçlayan maddelerden biri
de, işten çıkarmanın sonucu başlığı altında düzenlenen 24. maddedir. Toplu işçi çıkarma ile ilgili
26 Ünal NARMANLIOĞLU, İş Hukuku - Ferdi İş ilişkileri, Ankara, 1988, s.327-328.
27 DEMİR, 94; TAŞKENT, 71.
28 EKONOMİ, İş Hk., 222; TAŞKENT, 73.
29 EKONOMİ, İş Hk. 101; TAŞKENT, 73.
30 EKONOMİ, İş Hk., 102.
31 EKONOMİ, İş Hk., 101; TAŞKENT, 74.
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olarak sınırlayıcı hükümler içeren bu madde, 4.7.1975 tarih ve 1927 sayılı yasa ile büyük
değişikliğe uğramıştır. Bu yeni düzenleme ile hedeflenen İş Kanununun 13. maddesinin işverenlere
tanıdığı sınırsız fesih yetkisini kullanılmasını önlemek, çıkarılmasını rahatlıkla başvurulabilen bir
yol olmaktan çıkartmaktır. Bunun için fesihlerin haklı, makul bir nedene bağlanması yerine, işine
son verilen işçilerin ihtiyaç durumunda tekrar işe çağrılması yöntemi benimsenmiştir32.
Bir işyerinin aynı şartlarla, işletilmesi veya işletmeye başlanması yahut mevsim ya da
kampanya nedeniyle yeniden çalışmaya geçmesi hallerinde de işçi almak isteyen işverenlerin
durumu uygun araçlarla yayınlamaları ve işçinin kaydettirdiği adresine duyurmaları gerekmektedir.
Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçiler için noter tebligatı gönderilmesine gerek yoktur. Söz
konusu duyurunun işçiye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde işyerine başvurmayan işçilerin bu
hakkı düşecektir. Bu yükümlülüğe uygun davranmayan işverenlere 1475 sayılı İş Kanunu’nun 98/B
fıkrası gereğince 500.000.TL tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.33
İş Kanunun iş güvencesini sağlamaya yönelik olan 24. maddesine göre, işveren bu kanunun
13'üncü maddesinde belirtilen şartlara uyarak işine son verdiği veya 16'ıncı maddenin III.
bendi gereğince iş akdini fesheden işçilerin yerine, çıkma ve çıkarma tarihinden itibaren altı
ay içinde başka işçi alamaz. Bu süre içinde işyerine aynı nitelikte iş için yeniden işçi almak
isteyen işveren durumu uygun araçlarla yayımlar ve işçinin kaydettirdiği adrese noter
aracılığı ile duyurur. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde işyerine başvurmayanların
bu hakkı düşer.
Maddeyi incelediğimizde iş güvencesi sağlamaya yönelik olmasıyla beraber, bazı eksiklerde
içerdiğini belirtmek gereklidir.
Maddede esas olarak işverenin, İş Kanunun 13. maddesine göre sözleşmeyi feshetme hakkının
kötüye kullanılmasının göz önünde tutulduğu belirtilmelidir. İşverene haklı nedenle derhal fesih
hakkı tanıyan 17. madde söz konusu uygulamanın dışında kalmaktadır. Ancak, uygulamada bazı
fesihler de haklı bir neden bulunmadığı halde, iş akdinin İş Kanunun 17. maddesi gerekçe
gösterilerek feshedildiği görülmektedir. Bu gibi durumlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
intikal ettirilmekte, Bakanlık İş Müfettişleri tarafından incelenmektedir. Ayrıca, bu olaylar yer yer
mahkeme kararlarına da konu olabilmektedir. İşçinin iş akdinin haklı bir neden olmaksızın
feshedildiğinin belirtilmesine rağmen, bu maddenin güvencesinden yararlanamayacağı öğretide
tartışılmıştır.34
Ayrıca, madde uyarınca beklenilmesi gereken altı ay süresince işveren, iş akdini feshettiği
işçinin işini diğer işçiler arasında paylaştırmak suretiyle zararını daha aza indirebilmektedir. Altı ay
geçtikten sonra dilediği işçiyi alabilmektedir. Hatta, işveren iş akdini feshetmek istediği işçi yerine
daha önceden başka bir işçi almak suretiyle, maddede ki altı beklemeden de kurtulabilir35. Aslında
bu yöntem maddenin amacıyla bağdaşmaz ve kanuna karşı hile şeklinde nitelendirilebilir36. Fakat,
işçinin bunu ispatlaması zordur37.

32 TAŞKENT, 25.
33 Resul KURT, “Çalışma Mevzuatında İstihdam Yükümlülükleri”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Şubat

2001, Sayı.154.
34 ÇELİK, Feshe Karşı Korunma, 54: TAŞKENT, 76-77.
35 Münir EKONOMİ, İş Güvencesinde Son Gelişmeler ve Çalışma Bakanlığı Yasa Tasarısı, İşçi-İşveren İlişkilerinde
Gelişmeler Semineri, Abant-Bolu 1979.s. 125-126; ÇELİK, Feshe Karşı Korunma,, 53; KUTAL, Türk Mevzuatında, 466.
36 ÇENBERCİ, 440; TAŞKENT, 77.
37 ÇELİK, Feshe Karşı Korunma, 53,
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Bununla beraber, bu madde, işveren içinde şöyle ilginç durum doğurur; işveren işçinin iş
akdini keyfi değil de, işçinin kişiliğinden kaynaklanan sebeplerden dolayı feshetmesi halinde bile,
madde uygulama alanı bulacaktır. İşveren bu işçi yerine altı yeni bir işçi alamayacaktır 38.
Öğretide bir başka tartışma konusu da; işverenin söz konusu maddeye hiç uymamasının
hukuksal sonucunun ne olacağı ile ilgilidir.
Bir görüşe göre; bu durumda olan bir işçi, iradesini açıkladığında işveren serbest
davranamayacak ve işçinin başvurusunu kabul etmek zorunda kalacaktır. İşveren bu yükümlüğünü
yerine getirmemesi durumunda, işçi mahkemeye başvurarak aynen ifa davası açabilecektir.
Mahkeme bu yöndeki kararı, işverenin irade beyanının yerine geçecek ve bu yolla iş sözleşmesi
meydana gelmiş olacaktır39.
Yargıtay ise, İş Kanununun 24 maddesine aykırı hareket edilmesinde hukuksal bir yaptırımını
olmadığını; sadece, ceza sorumluluğunu gerektiğini kabul etmiştir40. Fakat, para cezası ödemeyi
kabul eden her işverenin maddenin uygulama imkanını ortadan kaldırabilecek olması, yasanın
konulma amacına ters düşmektedir41.
SONUÇ
Yasalarımız işverenlere, hizmet akdinin feshi yönünde geniş serbesti vermiştir. İşveren,
genelde, belli bir süre önceden haber vermek şartıyla, istediği işçisinin iş akdini feshedebilmektedir.
Böyle olunca da, işçinin tek gelir ve geçim kaynağı olan ücreti tehlikeye girmekte, geleceğe olan
güveni sarsılmaktadır. Ayrıca, işsizliğin çığ gibi büyüdüğü, işsizlik sigortasından yararlanmanın
henüz gerçekleşmediği (işsizlik sigortası yardımları 2002 yılında yapılmaya başlanacaktır) ve işsiz
kalan işçilere sosyal yardım yapılmasının söz konusu olmadığı günümüzde, işçilerin karşı karşıya
kaldıkları tablo hazin vericidir.
Feshe karşı korunamayan işçinin işini kaybetmesiyle karşılaşacağı sorunlar ve işini
kaybetmemek için katlanacağı sıkıntılar hak ve adalet duygularını zedeler mahiyettedir. İşçilerin
sosyal adalet duygularının yok olması beraberinde bir sosyal patlamayı da getirebilecektir.
Türk mevzuatında işçinin feshe karşı yeterince korunmamış olmasının eksikliğine ve bu
eksikliklerin sebep oldukları sorunlar öğretide tartışılmış, sorunun çözümü için işçiye iş güvencesi
sağlayacak yasal bir düzenlemeye duyulan ihtiyaç ifade edilmiştir.
Öte yandan, bu eksiklikler ve sorunlar siyasal iktidarca da saptanmış ve çeşitli zamanlarda
yasa tasarıları gündeme getirilmiş; en son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “İş
Kanun ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı” hazırlanmış, fakat, henüz yasalaşmamıştır.
Türkiye’de son günlerde yaşanan ve bir çok kişiyi işsiz bırakan ekonomik kriz, iş güvencesi
yasasının gerekliliğini göstermiştir. Yapılması gereken, işçi ve işveren temsilcileri ile siyasi
iradenin üzerinde anlaştıkları ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir “İş Güvencesi” yasasının
bir an önce çıkartılmasıdır.

38 Metin KUTAL, İşçinin İstihdam Güvencesi ve Türk İş Hukukundaki Durum, İktisat ve Maliye, C.XXII, Sayı 12,
Mart 1976, s.516-51; ÇELİK, Feshe Karşı Korunma, 53.
39 EKONOMİ, İş Hk., 109-112.
40 Yarg. 9. HD., 6.7.1979 gün ve E.2135, K.10401,
41 TAŞKENT, 78.
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Sevim TÜRKEL
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

I-

GİRİŞ :

28.02.2001 tarih ve 24332 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Devlet Harcama Belgeleri
Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7.
Maddesiyle, 14.01.1991 tarih ve 21021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Harcama
Belgeleri Yönetmeliğinin “Geri Verilecek Paralar” başlığını taşıyan 52. maddesinin 1. fıkrası;
“Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına Göre Yapılacak İadelere İlişkin Esaslara ait
(2) numaralı bendinin (b) alt bendinin ikinci paragrafı; “Beyannamesinde ücret, serbest
meslek kazancı ve/veya gayrimenkul sermaye iradı bulunan mükelleflerin, sadece bu gelir
unsurlarından kesilen vergilerin gelir vergisi dışındaki vergilere mahsuben iadesinde;
kesintiyi yapan vergi sorumlularının adı, soyadı veya unvanı, bağlı oldukları vergi dairesi ve
hesap numaraları ile kesintiye esas alınan tutarları, kesilen vergileri ve kesinti yapılan
dönemleri gösteren bir icmal tablosunu yıllık beyannamelerine eklemeleri yeterlidir. Ancak,
belirtilen kesintilerin mahsuben iade sonrasında kalan kısmının nakden iadesinde, kesilen
vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettirildiğine ilişkin ilgili saymanlığın ödeme
belgesine bağlanır”
şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu maddenin eski şekli ise;
“ Beyannamesinde ücret ve/veya serbest meslek kazancı bulunan mükelleflere
yapılacak red ve iadelerde, sadece bu gelir unsurlarından kesilen vergilerin saymanlığı
yatırıldığına ilişkin yazının aranmasına gerek yoktur. Kesilen vergilerin, kesintiyi, yapan
sorumlu adına tahakkuk ettirildiğine ilişkin ilgili saymanlığın yazısının ödeme belgesine
bağlanması yeterlidir.”
hükmünü taşımakta idi.
Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği’ nde yapılan bu düzenlemelere paralel olarak; 193
sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ na göre, ücretler, serbest meslek kazançları ve/veya gayrimenkul
sermaye iratlarından tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden
ve/veya mahsuben iadesine yönelik açıklamalar ise ayrı bir genel tebliğle, 241 seri nolu Gelir
Vergisi Genel Tebliği ile yapılmıştır.
Özellikle serbest meslek kazancı elde edenleri oldukça rahatlatacağına inandığımız
değişiklik yazımızın izleyen bölümünde açıklanmaya çalışılmıştır.
II-

YAPILAN DÜZENLEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bilindiği üzere özellikle serbest meslek erbabı, açısından büyük sıkıntılara sebebiyet veren
169 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ nin A/1 1Bölümünde, “tevkif yoluyla kesilen vergilerin
mahsuplar sonunda kalan kısmının nakden ve/veya mahsuben iade edilebilmesi için tevkif
yoluyla kesilen verginin vergi sorumlusu tarafından ilgili dairesine yatırılmış olmasının şart
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22.07.1992 tarih ve 21292 Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

olduğu, ancak, iadesi yapılacak tevkifatın ücret ve/veya serbest meslek kazancına ilişkin
olması halinde söz konusu vergilerin kesinti yapan sorumlu adına tahakkuk ettiğini gösteren
ilgili saymanlıktan alınacak belge ile tevsik edilmesi halinde iadenin yapılacağı ifade
edilmiştir.
Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yapılan ve yukarıda açıklanan değişiklik
nedeniyle, 193 sayılı gelir Vergisi kanunu gereğince yıllık beyanname veren mükelleflerden
beyannamelerinde
-

Ücret
Serbest meslek kazancı ve/veya
Gayrimenkul sermaye iradı

bulunan mükelleflerin, bu gelir unsurları nedeniyle kesilen vergileri öncelikle beyanname üzerinden
hesaplanan gelir vergisine mahsup edilecek; bu mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi
borçlarına mahsubu talep edildiğinde ise, mükellef yıllık beyannamelerine;
-

Tevkifatı yapan vergi sorumlularının adı, soyadı veya unvanın, bağlı oldukları vergi
daireleri ve hesap numaralarının,
Tevkifata esas alınan brüt tutarların,
Tevkif edilen vergi ve varsa fon payı tutarlarının,
Tevkifat yapılan vergilendirme dönemlerinin, gösterildiği bir icmal tablosunu imzalayarak
ekleyecekler ve mahsuben iade talepleri bu tabloya göre yerine getirilecektir.

Belirtilen gelir unsurlarından tevkif suretiyle kesilen vergilerin yıllık beyanname
üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edildikten sonra kalan kısmının nakden iadesi
talep edildiğinde ise, yıllık beyannamelere yukarıda içeriği açıklanan icmal tablosundan
başka, kesilen vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettiğini gösteren ilgili saymanlık
yazısının onaylı birer, örneği eklenecektir. Ancak, nakden iade taleplerinin yerine getirilmesinde
169, 194 2 ve 233 3 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerindeki esas ve tutarların dikkate alınacağı
tabiidir. Söz konusu Genel Tebliğler tetkik edildiğinde 200 milyon TL’ yi aşan vergilerin 200
milyon TL’ si (Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerine ait istihkaklardan
tevkif yoluyla kesilen vergilerde 200 milyon TL ‘ nin tamamı ile fazlasının %30’ u) teminat
aranmaksızın ve inceleme raporu beklenilmeksizin red ve iade edilecektir. Bu miktarları aşan
vergilerin iadesi veya bu vergiler için verilen teminatın çözülmesi daha önce olduğu gibi yine
inceleme raporuna dayanılarak yapılacaktır. Söz konusu 200 milyon liralık had en son 233 seri nolu
Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2 milyar TL’ ye yükselmiştir.
Ayrıca yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde ücret, serbest meslek kazancı ve/veya
gayrimenkul sermaye iradı beyan eden mükelleflerin, bu gelir unsurlarından tevkif edilen vergileri
yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup ettikten sonra, kalan kısmı için
mahsuben iade ile birlikte nakden iade de talep etmeleri durumunda, kesilen vergilerin
tamamı için bu vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettirdiğini gösteren ilgili
saymanlık yazısının onaylı birer örneği aranacaktır.
Diğer yandan, ücret, serbest meslek kazancı ve/veya gayrimenkul sermaye iradı elde eden
mükelleflerin yukarıda açıklanan şekilde yerine getirilen mahsuben ve/veya nakden iade taleplerinin
gerçek olmadığının veya yanıltıcı olduğunun tespiti halinde ise, mahsuben ve/veya nakden iade
edilen vergiler bakımından “Vergi Ziyaı” doğmuş sayılacak ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
cezai hükümleri uygulanarak bu vergilerin tahsil yoluna gidilecektir.
2
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07.03.1996 tarih ve 22573 Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
15.06.2000 tarih ve 24080 Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yukarıda açıklanan düzenlemeler Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yapılan
değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olup, 169 seri nolu Gelir Vergisi Genel
Tebliğinin 241 seri nolu tebliğe aykırı hükümleri, bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten
kaldırılmıştır.
III-

SONUÇ

01.03.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 241 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile
özellikle serbest meslek kazancı elde edenler açısından önemli bir kolaylık sağlanmıştır. Eski
uygulamada tevkif yoluyla kesilen vergilerin mahsuplar sonunda kalan kısmının nakden ve/veya
mahsuben iade edilebilmesi için, tevkif yoluyla kesilen verginin, vergi sorumlusu tarafından ilgili
vergi dairesine yatırılmış olması şartı aranırken, yeni yapılan düzenleme ile bu mükelleflerin
beyannamelerine kendilerinden tevkifatı yapan vergi sorumlularının adı, soyadı veya unvanı, bağlı
oldukları vergi dairelerinin ve hesap numaralarının, tevkifata esas alınan brüt tutarların, tevkif
edilen vergi ve fonların imzalı icmalinin eklenmesi yeterli görülmüştür. Ayrıca nakden iade
durumda ise bu icmal tablosu ile beraber kesilen vergilerin sorumlu adına tahakkuk ettiğini gösteren
ilgili saymanlık yazısının onaylı örneğinin eklenmesi yeterli sayılmıştır.
Ayrıca konu ile ilgili olarak Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 29.03.2001
tarih ve 17060 sayılı Genelgede yapılan açıklamalar uyarınca;
-

Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği’ nde yapılan değişikliğin yayımlandığı
28.02.2001 tarihinden önce mahsup talebine ilişkin olarak verilen dilekçe ile birlikte
söz konusu listenin de /(icmal tablosunun) verilmiş olması halinde, mahsubun
yapılacağı tarihe kadar gecikme zammı hesaplanmaması,

-

Mahsup talebi 28.02.2001 tarihinden önce yapılmakla birlikte 241 seri nolu Gelir
Vergisi Genel Tebliği’ nde belirtilen icmal tablosunun ibraz edilmiş olması halinde,
icmal tablosunun ibraz edildiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı
hesaplanması,
gerekmektedir.

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA GEÇİCİ İHRACATIN MUHASEBE
KAYITLARI
İsmail Hakkı GÜNEŞ
İstanbul Kültür Ünv.Öğr.Gör.
1.GİRİŞ
Bu çalışmanın amacı, Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TMS)’ne uygun olarak 26.12.1992 tarihinde
yayınlanan ve 1.1.1994 tarihinden itibaren uygulamaya konulan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği “ ve daha sonra yayımlanan Muhasebe Uygulama Genel Tebliğlerine (*) uygun olarak geçici
ihracat eşyası ve muhasebe kayıtları üzerinde bilgi vermektir.
2.GENEL OLARAK İHRACAT
İhracatın sözlük anlamı dış satım’dır. 06.01.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
İhracat Yönetmeliği’nin 4/e maddesine göre ,ihraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye
olan,gerçek usulde vergiye tabi(tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler,Esnaf Ve
Sanatkar Odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlar ile
joint-venture(**) ve konsorsiyumlar(***) ihracatçı olarak tanımlanmıştır.
İhracat türleri; Özellik Arz etmeyen ihracat,Kayda Bağlı İhracat,Kredili İhracat,Konsinye İhracat,İthal
Edilmiş Malların ihracı,Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat,Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak
İhracat,Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat,Transit Ticaret Ve Bedelsiz İhracat olarak
sayılabilir.(Yazıda amacımız geçici ihracat eşyasının muhasebe kayıtları olduğundan yalnızca ihracat
türleri sayılmış tanımlara yer verilmemiştir.)
Geçici ihracat eşyası; 31.12.1995 tarih ve 22510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hariçte İşleme
Rejimi Kararı Karar No:95/7617 ‘ye göre Hariçte işleme rejimi çerçevesinde tamir amacıyla veya daha
ileri safhada ,eşyanın montajı,işlenmesi,yenilenmesi veya tamir edilmesi ile benzeri işlemleri görmek
üzere üçüncü ülkelere gönderilen eşyayı kapsar.
Uygulamada yaygın olarak Geçici ihracat olarak adlandırılan işlemin hariçte işleme izin belgesi nin
süresi azami bir yıldır.Ancak belge sahibinin gerekçeli talebi üzerine bir yıla kadar ek süre
verilebilir.
Hariçte işleme Rejimi kapsamında üçüncü ülkelerde işlenerek ithal edilmesi taahüt edilen ürünlerin
belgede (Hariçte işleme izin belgesi) belirtilen şartlara veya yararlanılan tedbirlere uygun olarak
yurda getirilmemesi halinde,bu ürünlerin üretimi için gönderilen eşyanın aynen geri getirilmesi
gerekir.Aksi takdirde Kambiyo Mevzuatı hükümlerine tabidir.
(*)
MSUGT No.1: 26.12.1992 tarih ve 21447 no’lu Resmi Gazete.
MSUGT No.2: 16.12.1993 tarih ve 21790 no’lu Resmi Gazete.
MSUGT No.3: 18.09.1994 tarih ve 22055 no’lu Resmi Gazete.
MSUGT No.4: 18.03.1995 tarih ve 22231 no’lu Resmi Gazete.
MSUGT No.5: 28.04.1995 tarih ve 22264 no’lu Resmi Gazete.
MSUGT No.6: 07.03.1996 tarih ve 22573 no’lu Resmi Gazete.
MSUGT No.7: 21.12.1996 tarih ve 22854 no’lu Resmi Gazete.
MSUGT No.8: 28.04.1998 tarih ve 23326 no’lu Resmi Gazete.
MSUGT No.9: 27.12.1998 tarih ve 23566 no’lu Resmi Gazete.
(**) ortak girişim.
(***) kuruluşlar arasında belirli bir iş için kurulan birlik ve ortaklık.

3.MUHASEBE KAYITLARI
Güneş işletmesinin 10.000 mt kumaş ,5.000 mt ceplik ile 100.000 adet düğmeyi pantalon imal
etmek üzere yurtiçinden satın aldığını ve bu malzemelerden 6.000 mt kumaş,2.000 mt ceplik
ile 30.000 adet düğmeyi pantalon üretimi için, Geçici ihracat eşyası kapsamında üçüncü bir ülkeye
gönderdiğini varsayalım.
Bu durumda Güneş işletmesinin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde oluşacaktır.

------------------------------------------- 12 /03/2001 -----------------------------------------------------150-İLK MADDE VE MALZEME HESABI
126.250.000.000.150.01-Ana hammaddeler
100.000.000.000.150.02-Yardımcı hammaddeler 26.250.000.000.191-İNDİRİLECEK KDV

21.462.500.000.-

320-SATICILAR
320.04.Tüzel Kişi Satıcılar
320.04.001-…..A.Ş

147.712.500.000.-

…………….A.Ş’den Fn:……………..ile alışlarımız;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.03.2001 tarihinde bir kısmını 5000 adet pantalon üretimi için Hariçte İşleme Rejimi
Geçici İhracat eşyası kapsamında üçüncü bir ülkeye ihracat yaptığımızda
5000 adet pantolon 1,20 den kumaş
5000 adet pantolon 0,40 den ceplik
5000 adet pantolon 6
düğme

6.000.Mt
2.000.Mt
30.000 adet

ihracat kayıtları
------------------------------------------ 20/03/2001-------------------------------------------------------------710-DİREKT İLK MADDE Ve MALZEME GİDERLERİ 68.000.000.000.150- İLK MADDE MALZEMELER
68.000.000.000.150.01-Ana Hammaddeler
60.000.000.000.150.02-Yardımcı hammaddeler 8.000.000.000.19718 No’lu GÇB ile Geçici İhracat Eşyası kapsamında ihracatımız;
Üretim tamamlanıp Geçici İhracat kapsamındaki eşyanın ithalatı yapıldığında ise
---------------------------------------------20/04/2001---------------------------------------------------------------151-YARI MAMÜL-ÜRETİM
68.000.000.000.-,
711-DİREKT İLK MADDE MAL.YAN.HS
Geçici ihracat kapsamında 19718 No’lu GÇB ile ihracatı gerçekleştirilen eşyanın
30218 No’lu GGB ile ithali;

68.000.000.000.-

Burada uygulamacıların dikkat etmesi gereken hususlar;
a) Geçici ihracat sırasında ve gerekse Geçici ihracat kapsamında ihraç edilen eşyanın
İthalat edilmesinde yapılacak olan harcamalarında mamül maliyetine intikal ettirilmesi gerekir.
b) Geçici İhracat Kapsamındaki Eşyanın ithal edildikten sonra mamül hale gelinceye kadar üretim
aşamasında aldığı paylar varsa bunlarında mamül maliyetine ilgili hesaplar ve yansıtmalar yoluyla
intikal ettirilmesi gerekir.
c) Bilanço gününde ithalatı tamamlanmayan yani 710 No’lu hesapta tutulan Geçici İhracat
kapsamındaki eşyanın da ithalatı yapılmamış olsa bile Bilanço Gününde
151-YARI MAMÜL-ÜRETİM hesabına alınması gerekir.
4.SONUÇ
Ülkemizde ihracatçı firmaların Dünya pazarlarında rekabet edebilme koşulları ve diğer etmenler
Gereği,Türki Cumhuriyetleri ,Çin,Romanya, Bulgaristan V.b ülkelerde üretimin tamamı veyahut
Bir kısmını gerçekleştirdikleri dikkate alınırsa konunun yaygınlaşması anti,damping yasası ve diğer
Etmenler hariçte işleme rejimi kapsamındaki işlemleri çoğaltacaktır.Burada dikkat edilmesi gereken
hususlar ihraç kaydıyla ithalatın ve ithal kaydıyla ihracat işlemlerinin dikkatli ve açıklıkla takip
edilmesi gerçeğidir.
Böylece ; gerek finansal muhasebe ve gerekse maliyet ve yönetim muhasebesi açısından doğru
sonuçlara ulaşılma olanağı artacaktır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR
Altuğ,Osman; “ Maliyet Muhasebesi”Evrim,İstanbul.1996
Akın,Ahmet; “ İhracat Sektöründe Tekdüzen Muhasebe” Türmob Yayınları-94 Ankara.1999
Argun,Doğan; ” Tek düzen Hesap Planında Yurtdışı Satışlar Hesabı ile ilgili Bir Sorun Ve Çözüm
Önerileri “ ,Vergi Dünyası,Sayı:183
Erol,Ahmet; “Tekdüzen Muhasebe Sistemi Ve Aksayan Yanları” Mükellefin Dergisi,Lebib Yalkın
Yayımları,Sayı.86
Hacırüstemoğlu,Rüstem; “ Maliyet Muhasebesi Uygulamaları”,Alfa Yayınları,İstanbul.1997
Mısırlıoğlu,İ.Ufuk; “ Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Düzenlemeleri Ve
Uygulamalara Etkisi”,Vergi Sorunları Dergisi,Sayı:149
Tur,Orhan; “İhracat Hesaplarının Kapatılması (1),(11)” Mükellefin Dergisi ,Lebib Yalkın
Yayımları,Sayı:89,90

BİNEK OTOMOBİLLERDE KDV VE AMORTİSMAN
Sabri ODAK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre, “faaliyetleri kısmen
veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların
bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış
vesikalarında gösterilen katma değer vergisi” mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden
hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez. Aynı kanunun 31 inci maddesi yürürlükten
kaldırılmadan önce , amortismana tabi iktisadi kıymetlerin katma değer vergisi , bunların
aktife girdiği veya kullanılmaya başlandığı vergilendirme döneminden itibaren 3 yıl içinde ve
üç eşit miktarda ATİK KDV olarak indirim olanağı olarak getirmişti. Bu indirim olanağı,
4369 Sayılı Kanunun 82’nci maddesiyle 01.01.1999 tarihinden itibaren yürürlükten
kaldırılmıştır.
3065 Sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre, “mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden
hesaplanan Katma Değer Vergisi ile mükellefçe indirilebilecek Katma Değer Vergisi, Gelir
ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez” hükme
bağlanmıştır. Dolayısıyla alış ve satış vesikalarında gösterilen KDV’ler Gelir ve Kurumlar
Vergisi matrah tespitinde gelir veya gider olarak kaydedilemeyecektir.
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde
işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek
otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin, doğrudan gider mi
yazılacağı, yoksa maliyet unsuru olarak mı dikkate alınacağı hususunda farklı uygulamalar
görülmektedir.
BİNEK OTOMOBİLLERDE İNDİRİLEMEYEN KDV’NİN DOĞRUDAN GİDER
VEYA MALİYET UNSURU OLARAK YAZILMASI
KDV Kanunu’nun 23 Seri No’lu Genel Tebliği’ne göre, mükelleflerin işletme amacı dışında
iktisap ettikleri binek otomobillerin alış vesikalarında gösterilen KDV’sinin evvelce olduğu
gibi indirimi mümkün değildir. İndirim konusu yapılmayan bu verginin, Gelir ve Kurumlar
Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak
dikkate alınabileceğini açıklamıştır. İlgili tebliğe göre, işin mahiyetindeki kasıt, iktisap edilen
amortismana tabi iktisadi kıymetin
amortismana tabi olup olmadığıdır. Eğer iktisadi kıymet amortismana tabi ise alışta yüklenen
KDV maliyete eklenerek amortisman yoluyla itfa edilecek, amortismana tabi değilse
yüklenilen KDV’nin doğrudan gider olarak yazılacaktır. Zaten uygulamada da otomobillere
ait alış vesikalarında gösterilen KDV’lerin çoğunlukla maliyet unsuru olarak dikkate alındığı
görülmektedir.
Öte yandan, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 269 uncu maddesinde belirtilen hükümler,
gayrimenkul ve taşıt alımlarında maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler olarak
kaydedilmekle mükellefe bir serbestlik getirmiştir. VUK.nun 270/2 maddesine göre,
“noter,mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Taşıt Alım
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Vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte
mükellefler serbesttirler” denilerek mükellefe bir serbestlik getirmiştir. Dolayısıyla
mükellefler otomobil alışları ile ilgili ödedikleri Taşıt Alım Vergilerini doğrudan gider
yazabilecekleri gibi maliyet unsuru olarak da dikkate alarak bunun üzerinden amortisman
ayırabilirler.
Bununla ilgili Maliye Bakanlığı’nca verilen bir özelgede, “Buna göre, taşıtların maliyet
bedeliyle değerlendirilmesi sonucunda Taşıt Alım Vergilerinin maliyet bedeline eklenmesi
veya genel giderler arasında gösterilmesinde mükelleflere ihtiyarilik tanınmıştır. Bu nedenle,
binek otomobillerine ait indirilemeyen katma değer vergisinin doğrudan gider veya maliyet
unsuru olarak değerlendirilmesinde kanunen bir sakınca bulunmamaktadır” şeklinde bir idari
görüş bildirmiştir.
Bakanlığın bu idari görüşüne göre taşıtların satın alma bedeline, Taşıt Alım Vergileri ve
KDV’si ilave edilebileceği gibi doğrudan gider olarak da yazılabilecektir. Ancak uygulamada
taşıtın iktisabı için gerek KDV ve gerekse Taşıt Alım Vergisi iktisadi kıymetin maliyetine
ilave edilerek amortismana tabi tutulmaktadır. Bizce doğru olan da budur. Aksi takdirde
doğrudan gider olarak yazılması gerekecektir. Gider olarak yazılması halinde, KDV kanunun
30/b ve 58 inci maddelerinin hükümlerine uyulmamış olunacaktır.
MOTORLU KARA TAŞITLARI VERGİLERİNİN GİDER OLARAK
KAYDEDİLMEMESİ
197 sayılı Motorlu Taşıtları Vergisi Kanunu’nda yer alan (I) sayılı tarifedeki taşıtlar için
ödenen vergiler gider olarak kaydedilmez. Bu hususla ilgili Motorlu Taşıtlar Vergisi
Kanunu’nun 14 inci maddesinde hükme bağlanmıştır. Bu maddeye göre “Bu kanuna bağlı (I,
III, ve IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve
helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işetmelerin bu amaçla kiraya verdikleri
taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin
matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.” (I) sayılı tarifede yer alan taşıtlar;
otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtlarını kapsar. (MTVK. Md.5)
İşletmeler, gider olarak kabul edilmeyen (I) sayılı tarifedeki vergileri , yasal defterlerinde
kanunen kabul edilmeyen giderler olarak kaydedebileceklerdir.
SERBEST MESLEK FAALİYETLERİNDE BİNEK OTOMOBİLLERİNİN
GİDERLERİ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının 10 numaralı
bendinde 4369 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle “........envantere dahil olan binek
otomobillerinin giderleri ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanları”
serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilir. Bu madde hükmü ile binek
otomobillere ait giderlerinin tamamının gider olarak kaydedilmesi için, binek otomobillerinin
envantere dahil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca envantere kayıtlı olan otomobillerinin 213
Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre ayrılan amortismanlar da gider olarak
hasılattan indirilecektir.
VUK’nun geçici 5 inci maddesine göere “.....Öteden beri faaliyete devam eden serbest meslek
erbabının amortismana tabi iktisadi kıymetleri maliyet bedeli, maliyet bedeli bilinmiyorsa
bizzat kendilerince alış tarihindeki rayice göre tahmin olunacak bedeli ile değerlendirilerek
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envanterlerine dahil edebileceklerdir. Bu kıymetlerin alış tarihleri ile mükellefiyete giriş
tarihleri arasındaki yıllara ait amortismanlar tutarı bu değerden düşülür ve kalan bakiye
üzerinden amortismana devam edilir”
Binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle
kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye
değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir. (VUK MD. 320)
Serbest meslek erbabı azalan bakiyeler usulüyle amortismana tabi iktisadi değerlerini yok
edemezler. (VUK Mük.Md. 315)
BİNEK OTOMOBİLLERİN KREDİ İLE SATIN ALINMASINDA DOĞAN KUR
FARKLARI VE FAİZLER:
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 262 inci maddesinde; “Maliyet bedeli,iktisadi bir kıymetin
iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara
müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.” hüküm altına alınmıştır.
Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu’ndan farklı olarak kamu alacağını güvence altına
almak amacıyla değerlemede asgari değerler saptamıştır. Vergi Usul Kanunu, iktisadi
kıymetlerin çeşitlerine göre farklı değerleme ölçütleri kabul etmiştir (Md.262-268).
Vergi Usul Kanunu’na göre binek otomobillerin maliyeti, gayrimenkullerin maliyeti gibi
değerleneceğini hükme bağlamıştır. Ayrıca aynı kanun, binek otomobillerin satın alınması
sırasında ödenen Taşıt Alım Vergisinin maliyet bedeline almakta veya genel giderler arasında
göstermekte mükelleflere serbestlik tanımıştır.
Bankalardan veya finans kuruluşlarından döviz kredisi kullanılarak binek otomobil satın
alınması halinde, ortaya çıkan kur farkı ve kredi faizlerinin sabit kıymetin iktisap edildiği
dönem sonuna kadar olanların, kıymetin maliyetine eklenmesi gerekmektedir. İşletme
dönemlerinde ödenen kur farkları ve faizler ise doğrudan gider yazılabileceği gibi maliyete
intikal ettirilerek amortisman yoluyla itfa edilebilir.
Vergi Usul Kanunu’nun 262 inci maddesinde ki maliyet bedelinin tanımını yukarıda
belirtmiştik. Ancak 213 sayılı yasaya göre iktisadi kıymetin maliyet bedeline nelerin
alınacağını belirtmiş olup bunların arasında faiz ve kur farkı yer almamıştır. Bu nedenle
Danıştay bu konu ile ilgili “Sabit kıymetlerin iktisabı için kullanılan krediler dolayısıyla
ödenen faizlerin sabit kıymetlerin maliyetine eklenmesini zorunlu kılan açık yasa hükmü
yoktur” kararı almıştır. (Danıştay 4.Daire 6.3.1996 T.,E.1995/1367,K.1996/613)
Vergi Usul Kanunu, binek otomobillerin maliyeti gayrimenkullerin maliyeti gibi
değerlendirileceğini hükme bağladığına göre, iktisadi kıymetin aktife alındığı yılın sonuna
kadar ödenen kur farkı ve faizlerin maliyetin bir unsuru olarak kaydedilmesi ve İşletme
döneminde ödenen kur farkları ve faizler ise doğrudan gider olarak kayıtlara alınması
gerekmektedir.
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FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG) YOLUYLA KİRALANAN BİNEK
OTOMOBİLLER
LEASİNG:
Leasing, Bir işletmenin ihtiyaç duyduğu ve genellikle maliyeti yüksek araçları doğrudan satın
almak yerine kiralamasına (leasing) olanak veren bir finansman yöntemi.
Finansal kiralama (leasing) sistemini uygulayan ülkelerde, bu işlerle iştigal eden kuruluşlar
parasını leasing kanalıyla çalıştırmak isterler.
Ülkemizde 26.6.1985 tarih ve 18795 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3226 sayılı Finansal
Kiralama Kanunu ile uygulamaya girmiştir. Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik
finansal kiralamayı düzenlemektir (FKK Md.l)
FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA BİNEK OTOMOBİLLERİN KİRALANMASI:
Vergi mükellefleri, ihtiyaçlarına göre belirledikleri binek otomobillerini satın alacakları gibi
uzun süreli kiralama yoluyla da sahip olabilirler. Uzun süreli kiralama yoluyla talep
edecekleri yollardan biri ise Finansal Kiralama şirketlerine baş vurmaktır. Amaç işletmelere
uzun vadeli kaynak yaratmaktır.
Kiralayan (Finansal kiralama şirketi) ile kiracı (Finansal kiralamayı kabul eden) arasında
binek otomobiller için bir sözleşme yapılır. Bu sözleşme düzenleme şeklinde noterlikçe
yapılır. Sözleşme her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır. Taşınır mala dair sözleşme,
kiracının ikametgahı noterliğinde özel sicile tescil edilir. Sözleşme en az 4 yıl süre ile
feshedilemez. Finansal kiralama sözleşme süreleri 4 yıldan kısa olabilecekler için FKK.nun
92/3170 sayılı yönetmelikte belirtilmiştir. Binek otomobilleri direkt ilgilendirmediği için bu
konuya değinmeyeceğiz.
Finansal kiralama konusu binek otomobillerin mülkiyeti, kiralayan şirkete aittir. Ancak
taraflar sözleşmede, sözleşme süresi sonunda kiracının, malın mülkiyetini satın alma hakkını
haiz olacağını kararlaştırabilirler. Sözleşme süresince iktisadi kıymetin , her türlü onarım,
bakım , sigorta ve korunması kiracıya aittir. Amortisman giderleri ise sözleşme süresince
kiralayan tarafından ayrılabilecektir.
Kiracı, ödediği kira bedelinin o yıla isabet eden tutarını, dönem içinde gider kaydedecektir.
Kiracı sözleşmenin bitiminden sonra aynı binek otomobili satın almış olsaydı, bu kez ilgili
otomobili aktifine alacak ve kayıtlı değeri üzerinden amortisman ayırarak gider yazabilecekti.
180 Seri No.lu GVK Genel Tebliği’nde, finansal kiralama yoluyla edinilen taşıtların finansal
kira giderleri safi kazancın tespitinde gider olarak indirilecektir.
FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA KİRALANAN BİNEK OTOMOBİLLERİN KDV
DURUMU:
Finansal Kiralama Kanununa gire, sadece finansal kiralamaya konu olan malların finansal
kiralama şirketlerine veya finansal kiralama şirketlerince teslimi veya kiralanması
işlemlerinde Katma Değer Vergisi oranı %1 dir.
Ancak binek otomobillerde, silindir hacmi 1600 cm³ e kadar (1600 cm³ dahil) KDV oranı %
25, silindir hacmi 1600 cm³ ün üzerinde olanlar için
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% 40 oranında KDV uygulanacaktır (92/3896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın I Sayılı
Listesi’nin 5’inci maddesi).
Finansal kiralama şirketleri, bu amaçla kiraya verdikleri binek otomobilleri için kiracıya kira
bedeli üzerinden fatura düzenleyecek ve yukarıdaki oranlar dahilinde KDV
hesaplayacaklardır. Bu şekilde kiraya verilen otomobile ilişkin KDV, kiracı tarafından yasal
süresi içinde indirim konusu yapılacaktır.
Ülkemizdeki finansal kiralama uygulamasında kira süresinin bitiminde kiralanan malın
kiracıya mülkiyetinin geçeceği veya çok düşük bir bedelle söz konusu malı kiracının satın
alabileceği hükmü, finansal kiralama sözleşmelerinin hemen tümünde yer almaktadır.
SONUÇ:
İşletmelere ait binek otomobillerin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi
mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden
indirilemeyerek iktisadi kıymetin maliyetine ilave edilerek bunun üzerinden Vergi Usul
Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre amortisman ayrılacaktır.
Binek otomobillerin alışında ödenen Taşıt Alım Vergileri doğrudan gider olarak
yazılabilecekleri gibi maliyet unsuru olarak alınabilecektir. Vergi Usul Kanunu mükelleflere
bir ihtiyarilik tanınmıştır.
Serbest meslek mükellefleri envanterlerine kayıtlı olan binek otomobillerine ait gider ve
amortismanların tamamını gider olar kaydedebileceklerdir.
Binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle
kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır.
Bankalardan veya finans kuruluşlarından döviz kredisi veya TL. kredisi kullanılarak binek
otomobil satın alınması halinde ,ortaya çıkan kur farkları ile kredi faizleri sabit kıymetin
iktisap edildiği dönem sonuna kadar olanların, kıymetin maliyetine eklenmesi gerekmektedir.
İşletme dönemlerinde ödenen kur farkları ve faizler ise doğrudan gider yazılabileceği gibi
maliyete intikal ettirilerek amortisman yoluyla itfa edilebilir.
İşletmeler öz kaynakları ile iktisadi kıymetlere sahip olabilecekleri gibi finansal kiralama
(leasing) yoluyla uzun vadeli kaynaktan yararlanarak da sahip olabilirler. Kira ödemeleri
G.V.K.nun 40 ıncı maddesine göre gider olarak kaydedebileceklerdir. Finansal kiralama
sözleşmesinin bitiminde iktisadi kıymetin kiracı tarafından satın alınması hükmü yer almışsa,
süre sununda kiralayan tarafından kiracıya fatura kesilerek malın mülkiyeti kiracıya intikal
edilecektir.
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Yararlanılan Kaynaklar :
1- Vergi Hukuku, Prof. Dr. Mualla Öncel - Prof. Dr. Ahmet Kumrulu
Prof. Dr. Nami Çağan, Vergi Hukuku Savaş Yayınları Ankara - 1995
s.277
2- Prof. Dr. Halil Seyitoğlu, Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük
2. Baskı – Kurtiş Matbaacılık / Ankara s.362
3- 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu,
4- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
5- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,
6- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
7- 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu.
8-Oğuz Demir, Leasing Avantajları ve Vergi Kanunları Açısından
İrdelenmesi.Vergi Dünyası Ekim 1997 s.34 ikinci paragraf
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SORU – 1
İşçinin Kıdem Tazminatına hak kazanabilmesi için hangi koşullar gereklidir.
CEVAP –1
İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için;
- İşçinin hizmet akdinin İş Kanununa tabi olması,
- İşçinin işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olması ve ayrıca aşağıda belirtilen, İş Kanununun
14. maddesinde yer alan koşullardan birinin varlığı gerekmektedir.
Buna göre işçinin iş akdi;
1- İş Kanununun 16. maddesindeki,
a. Sağlık sebepleri,
b. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,
c. Zorlayıcı sebepler nedeniyle,
2- Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,
3- Bağlı bulundukları Kanunla Kurulu Kurum ve Sandıklardan, yaşlılık, emeklilik veya
maluliyet aylığı almak amacıyla (Bunu hak etmiş olduğunu ve ilgili kuruma veya
sandığa müracaat ettiğini belgelemesi şarttır),
4- Kadının evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde kendi arzusu ile sona erdirmesi
dolayısıyla,
5- İşçinin ölümü sebebiyle
son bulmuşsa işe başladığı tarihten itibaren, hizmet akdinin devamı süresince, her geçen tam
yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.
SORU – 2
Odanızın 2353 numaralı üyesiyim. Şahsıma satın aldığım nakil vasıtasını Serbest Meslek
Defterine kayıt ederek KDV’ sini mahsup edebilir miyim? Ayrıca benzin faturalarını gider olarak
yazabilir miyim ve amortisman ayırmam gerekli midir? Tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
Saygılarımla.
CEVAP – 2
Şahsınıza aldığınız binek otomobili, Serbest Meslek Kazanç Defterinize kayıt etmeniz
(envantere almanız halinde) buna ait giderleri ve amortismanları mesleki gider olarak
indirebilirsiniz. (GVK 68/10) Ancak binek otomobile ait KDV’ si indirim konusu yapılamaz (KDV
30/b).
SORU – 3
Ben Odanızın 34261593 ruhsat numaralı üyesiyim. Aşağıda belirteceğim konuyla ilgili
soruma cevap vereceğinizi umar, saygılar sunarım.
Konu: Özürlü kişilerin Gelir Vergisi mükellefi (işveren olması durumunda) veya Kurumlar
Vergisi mükellefi olması durumunda vergi hesaplanırken gelirlerinden herhangi bir indirim veya
istisna var mıdır?
CEVAP – 3
Sigorta Primi, teberru ve diğer indirimler başlıklı GVK 89/3 maddesi aşağıdaki gibidir.

“Mesleki faaliyet icra eden veya basit usulde vergilendirilenlerden tüccar ve ücretli
durumuna girmeksizin yapılan imalat, tamirat ve küçük sanat işleriyle uğraşan, özürlülerin
gelir vergisi matrahına esas kazançlarına, bu kanunun 31. maddesinin 2 numaralı bendinde
yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanır. Bu indirim, bakmakla yükümlü
olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde edenler içinde uygulanır.
İndirim, hizmet erbabının tevkifat matrahına uygulanır.”
Sakatlık indirimi başlıklı GVK 31/2 maddesi aşağıdaki gibidir.
“Sakatlık indirimli çalışma gücünün asgari % 80’ ni kaybetmiş bulunan hizmet erbabı
birinci derecede sakat, asgari % 60 ını kaybetmiş hizmet erbabı ikinci derece sakat, % 40 ını
kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda belirtilen
indirimden faydalanırlar.
Sakatlık indirimi özel indirim tutarının;
-

Birinci derece sakat olanlar için sekiz katı
İkinci derece sakat olanlar için dört katı
Üçüncü derece sakat olanlar için iki katı

Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek indirimler, özel indirime eklenerek hizmet
erbabının ücretinden indirilir.
Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir
yönetmelikle tespit edilir.
Aile reisinin, eşinin ve çocuklarının her birinin gerçek usulde tespit edilen ücret
gelirine bu maddede yer alan özel indirim ve sakatlık indirimi uygulanır.”
Buna göre 4369 sayılı yasa ile kendi başına mesleki faaliyet icra eden Gelir Vergisi
mükelleflerine de belli koşullar dahilinde sakatlık indiriminden yararlanma olanağı getirilmiştir.
Kanun metninden de görüleceği gibi özürlü kişinin işveren olması durumunda, sakatlık
indiriminden yararlanabilmesi için;
-

Mesleki faaliyet icra etmesi veya basit usulde vergilendirilenlerden tüccar veya durumuna
girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük sanat işleriyle uğraşılması gerekmektedir.

Uygulanacak indirim;
Özel indirim 2001 yılı için (normal yörelerde) yıllık 262.800.000.- TL olduğuna göre,
sakatlık derecelerine göre, belirtilen katlarda çarpılarak bulunacaktır.
Ayrıca bu indirim, bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ve
ücret geliri elde edenler içinde uygulanır.
Kurumlar Vergisi mükellefleri bu indirimden yaralanmazlar.
Durumunuzu yukarıda verilen bilgiler ışığında değerlendirmeniz gerekir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO : 2001/2

Tarih
01/03/2001
Sayı
B.07.0.GEL.0.40/4085-48
KONU: Hayat standardı
GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO : 2001/2
............................VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)
4605 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 58 inci madde hükmü ile, 1.1.200031.12.2001 tarihleri arasında, gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri (basit usulde
vergilendirilenler dahil) ile serbest meslek erbabı hayat standardı esasına tabi tutulmuşlardır.
Bakanlığımıza yansıyan olaylardan 2000 yılında vefat eden ticari ve serbest meslek kazancı
sahipleri ile ilgili gelir vergisi beyanlarında hayat standardı esasının dikkate alınıp alınmayacağı
konusunda bazı tereddütlerin olduğu anlaşılmıştır.
Hayat standardı esasına ilişkin geçici 58 inci madde hükmü 2000 yılı gelirlerine uygulanmak üzere
Kanunun yayım tarihi olan 30.11.2000 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, ölüm
olayının bu tarihten önceki bir tarihte vukuu bulmuş olması halinde muris adına mirasçılar
tarafından yapılacak beyanda hayat standardı esası uygulanmayacaktır. Ölüm olayının 30.11.2000
ve bu tarihten sonra gerçekleşmesi halinde ise hayat standardı esasına göre işlem yapılacağı tabiidir.
Bilgi edinilmesini ve uygulamanın yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılmasını rica ederim.
Bakan a.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO : 2001/1
Tarih 24/01/2001
Sayı B.07.0.GEL.0.41/4116-01
KONU : Zirai işletme... çiftçiler
GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ Sıra No: 2001/1
........... VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü'ne)
Gelir Vergisi Kanununun 54 üncü maddesinde yer alan zirai kazancın gerçek usulde tespiti
bakımından bir takvim yılı içinde dikkate alınacak zirai işletme büyüklüğü ölçülerini aşmayan
ancak kamyonet, minibüs, midibüs gibi binek araçlarına sahip olan çiftçilerin vergilendirilmesiyle
ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesinde "..... 54 üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü
ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına
kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya
diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit edilerek vergilendirilir." hükmü yer almaktadır.
Bilindiği üzere, başka işlerde de kullanılabilecek teknik vasıf taşımalarına rağmen minibüs,
midibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, uçak ve benzeri araçlar zirai faaliyette de kullanılabilmektedir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde kamyonet, izin
verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg'ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt,
kamyon ise İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg'dan fazla olan ve yük taşımak için imal
edilmiş motorlu taşıt olarak tanımlanmıştır.
Karayolları Trafik Kanununda yer alan bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, kamyonet, minibüs,
midibüs gibi araçlar daha düşük taşıma kapasiteli olup, esas itibariyle nakliyecilik faaliyetinde
kullanılabilecek araçlar olmakla beraber, şahsi ihtiyaçlar veya ticari olmayan diğer bir kısım
faaliyetlerde de kullanılabilmektedirler.
Kamyon, otobüs, uçak gibi araçlar ise daha yüksek taşıma kapasiteli araçlar olup genellikle şahsi ve
özel ihtiyaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan araçlardır.
Bu bakımdan, Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan "bu mahiyetteki bir motorlu
araç" ifadesinden, zirai faaliyette kullanılan kamyon, otobüs, uçak ve benzeri araçların anlaşılması
gerekmektedir.
Dolayısıyla özel ihtiyaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan otobüs, kamyon, uçak ve benzeri
gayri ticari araç sahibi olan çiftçilerin bu araçları kendi zirai işletmelerinde kullanmaları halinde
zirai kazançlarının, biçerdöver sahibi olan çiftçilerde olduğu gibi gerçek usulde tesbit edilmesi
gerekmektedir.
Ancak özel ihtiyaçlar için kullanılmaya elverişli olan ve gayri ticari olarak zirai faaliyette de
kullanılan minibüs, midibüs, kamyonet ve benzeri araçların ise bir biçerdöverin ekonomik değeri

kapasitesinde değerlendirilmesi uygun olmayacaktır. Nitekim Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü
maddesi on yaşına kadar ikiden fazla traktörü olanların gerçek usulde vergilendirilecekleri
hükmünü içermekte olup, Gelir Vergisi Kanununun geçici 45 inci maddesi ile de 53 üncü maddede
yer alan ikiden fazla traktöre sahip olma şartının, kendi işinde bilfiil kullanılması koşuluyla on yıl
süre ile dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.
Bu açıklamalar çerçevesinde, çiftçilerin zirai faaliyette kullandıkları kamyonet, minibüs, midibüs
gibi araçların biçerdöver mahiyetinde bir araç sayılmaması ve bu araçlara sahip olan çiftçilerin
hasılatları üzerinden tevkifat suretiyle vergilendirilmeleri gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Bakan a.

Tarih 02/01/2001
Sayı B.07.0.GEL.0.57/5773-01
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
SAYI : B.07.0.GEL.0.57/5773KONU : KATMA DEĞER VERGİSİ İÇ GENELGESİ SIRA NO: 2001/1
...........................VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)
.......................GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Gümrük Beyannamelerinin teyidi konusunda 77 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde
1.12.2000 tarihli ve 24247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. yapılan düzenleme ile ilgili
olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.
Yeminli mali müşavir tasdik raporlarında ilgili gümrük idaresinden yazılı olarak alınmış teyitlerin
tasdikli örneklerinin bulunması halinde, ihtiyaç duyulmadığı sürece vergi dairesince ayrıca teyit
alınmayacaktır.
Dış ticaret sermaye şirketlerinin indirimli teminat uygulanan iade taleplerinde vergi dairesince
gümrük beyannamelerinin teyidi bulunmaksızın iade yapılabilecek, normal veya yükseltilmiş
teminat uygulanan iade talepleri ise teyit alınmadan yerine getirilmeyecektir.
Sektörel dış ticaret şirketlerinin indirimli teminat karşılığı iade talepleri bir önceki döneme ait teyit
alınmış olmak şartıyla iade talep edilen ihracata ait gümrük beyannamesinin teyidi beklenilmeden
yerine getirilebilecektir. Normal veya yükseltilmiş teminat karşılığı iade talepleri ise teyit
gerçekleşmeden yerine getirilmeyecektir.
Diğer mükelleflerin iade taleplerinde teyit alınmadan işlem yapılmayacaktır.
Teyit, vergi dairelerince bir yazı ile doğrudan ilgili gümrük idaresinden istenilmek ve gümrük
idaresince de doğrudan vergi dairesine cevap verilmek suretiyle yerine getirilecektir.
Tecil-terkin uygulamasına göre işlem yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde ibraz edilen gümrük
beyannamesinin teyidi ihracatçının vergi dairesinden alınacaktır.
Mükelleflerin ibraz ettiği gümrük beyannamelerinin teyidi gerçekleşen kısmına isabet eden
tutarların kısmen iadesi mümkündür.
Gümrük beyannamelerinin teyidi konusunda 77 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ve
bu Tebliğde yapılan düzenlemeler, bugüne kadar gerçekleştirilmemiş tüm iade talepleri için
geçerlidir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yerine getirilmesinin sağlanmasını rica ederim.
Bakan a.

Tarih:02/03/2001
Sayı:B.07.0.GEL.0.57/5773-03-13331
K.D.V.KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO : 2001/3
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
........................... VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Vasıtalı Vergiler/Gelir Müdürlüğü)
....................... GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Katma değer vergisi uygulamalarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek
duyulmuştur.
1-2001/2 Sıra No' lu Katma Değer Vergisi İç Genelgesinin 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı bölümlerinde
yer alan açıklamalara 80 Seri No' lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde değiştirilerek yer
verilmesi nedeniyle 2001/2 Sıra No' lu İç Genelgenin 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı bölümleri
uygulamadan kaldırılmıştır
2- 70 Seri No' lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde “ iade hakkı doğuran
işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan katma değer vergisi iade ve mahsup incelemelerinde, her dönem
için talep ettikleri iade tutarının %95 ve daha fazlası onaylanan mükellefler hakkında, talebin %5'e
kadar olan kısmının reddedilme nedenine bakılmaksızın ilgili dönem ve sonraki dönemler için genel
esaslara göre işlem yapılır.
Onaylanmayan kısmın sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeden kaynaklanmaması
halinde ise, onaylanmayan kısmın miktarına bakılmaksızın genel esaslara göre işlem yapılır.
Bu hususlar daha önce hakkında rapor düzenlenen mükelleflerden yukarıdaki şartları taşıyanlar için
de geçerlidir.
Onaylanmayan kısmın iadesinin yapılmayacağı, yapılmış ise ceza ve gecikme faizi uygulanarak geri
alınacağı tabiidir “ denilmektedir.
İhracatta katma değer vergisi iadesi ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda mükelleflerin mal
veya hizmet satın aldıkları mükellefler ve bunlara mal veya hizmet temin eden mükellefler
zincirinde yer alan mükelleflerle ilgili olarak;
- Bilinen adreslerine yapılan tebligatın geri dönmesi veya yapılan yoklamalarda adreslerinde
bulunamamaları ve buna bağlı olarak defter ve belgelerini ibraz etmedikleri,
- Katma değer vergisi beyannamesini vermedikleri,
gibi nedenlerle katma değer vergisi indirimlerinin reddinden kaynaklanan tarhiyatlarda, inceleme
raporlarında tarhiyatın bu tespitlere ilişkin kısmının sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
kullanma fiilinden kaynaklandığının açıkça belirtilmemesi halinde bu mükelleflerin sonraki
dönemlere ilişkin iade talepleri sözü edilen Tebliğ uyarınca genel hükümlere göre yerine
getirilecektir. Bu durumdaki mükelleflerin sonraki dönemlere ilişkin teminatları başkaca bir
olumsuzluklarının bulunmaması şartıyla yeminli mali müşavir raporları ile de çözülebilecektir.
3- 77 Seri No' lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 1. bölümünde, Sektörel Dış Ticaret

Şirketlerinin imalatçı vasfını haiz olmayan ortakları ile imalatçı olup olmadığına bakılmaksızın
ortakları dışındaki firmalardan alımlarında tecil-terkin uygulamasının zorunlu olduğu
Buna göre Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin katma değer vergisi ödeyerek mal satın aldığı
ortaklarının imalatçı olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.
Ancak, sektörel dış ticaret şirketlerinin imalatçı vasfını haiz ortaklarından tecil-terkin
uygulanmaksızın alım yaptığı dönemlerde, imalatçı ortaklarına ait sanayi sicil belgelerinin noter
yada sanayi ve ticaret müdürlüklerince onaylı birer örneğini katma değer vergisi beyannamelerine
eklemeleri halinde, bu belgelerin teyidi beklenilmeden tecil-terkin kapsamında işlem
yapılabilecektir.
4- Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu nun 11. ve 32. maddelerine göre ihracat teslimleri
ile ihraç kaydıyla teslimlerden doğan katma değer vergisi iadelerinin, mükelleflerin kendilerinin
vergi borçlarına mahsubunda teminat ve inceleme raporu aranılmamaktadır.
Ancak, Bakanlığımıza yansıyan olaylardan, mahsup işleminin zamanında yerine getirilmemesi
nedeniyle, mahsup istenen verginin alacaklı vergi dairesince takibine devam edilerek haciz
uygulamasına gidildiği ve mükelleflerin haklı şikayetlerine yol açtığı anlaşılmıştır.
Bu nedenle haklarında mahsup işleminin yapılabilmesine engel teşkil edecek herhangi bir
olumsuzluk tespiti bulunmayan mükelleflerin, mahsup talep ettiği vergilerle ilgili olarak, cebri
tahsilat uygulamasına gidilmemesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Bakan a.

Tarih 15/02/2001
Sayı B.07.0.GEL.0.49/4938-93-009639

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
SAYI : B.07.0.GEL.0.49/4938-93-009639
KONU:
KURUMLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ
SERİ NO:2001/1
..................VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)
Bilindiği üzere, kurumlar vergisi mükelleflerinin yatırım indiriminden yararlanan kazançları
üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b-ii maddesi uyarınca yapılacak tevkifat oranını
belirleyen 99/13230 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki kararın 2 inci maddesinin (b) bendinin (ii)
alt bendinde parantez içinde yer alan “yatırım indirimi dahil” ibaresinin iptali istemiyle mükellefler
tarafından Danıştay nezdinde dava açılmıştır.
Davayı inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi 03.05.2000 günlü ve E.1999/5648, K.2000/1914
sayılı kararıyla; Bakanlar Kurulunun kanunla vergi kapsamına alınmayan bir konu hakkında
parantez içi bir hükümle tevkifat oranı belirlenmesine hukuken olanak bulunmadığı, yatırım
indirimi müessesesinin özel bir uygulama olduğu, bu uygulamanın kanunun diğer hükümlerinde yer
alan istisna hükümleri kapsamında değerlendirilemeyeceği, vergiden istisna edilmiş bir kazanç ve
irat olmadığı anlaşılan yatırım indiriminden faydalanılan tutarın bu konuda sadece tevkifat
oranlarını belirleme yetkisi bulunan Bakanlar Kurulunca, tevkifata tabi tutulması yolunda yapılan
düzenlemede yasaya uyarlık görülmediği gerekçesiyle söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında yer
alan “yatırım indirimi dahil” ibaresini iptal etmiştir.
Danıştay Dördüncü Dairesinin ilk derece mahkemesi olarak verdiği bu karar Bakanlığımızca Vergi
Dava Daireleri Genel Kurulu nezdinde temyiz edilmiş ve Genel Kurul temyizen yaptığı inceleme
sonucunda E.2000/196, K.2000/409 sayılı kararıyla; yatırım indiriminin belli bir kazanç tutarının
kurumlar vergisi ile vergilendirilmemesi sonucunu doğuran bir vergisel avantaj niteliği taşıdığından
özü itibariyle istisnadan farkının bulunmadığını, yatırım indiriminin esasen yıllarca bir vergi istisna
rejimi olarak uygulandığını ve yargının çeşitli kararlarında istisna olduğunun vurgulanarak bu
niteliğinin süreklilik kazandığını, Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b-ii alt bendinde yatırım indirimi
ibaresi yer almasa dahi, kurumlar vergisinden müstesna kazanç ve iratlardan vergi kesintisi
yapılması öngörüldüğünden ve kazancın yatırım indirimini içeren tutarı kurumlar vergisiyle
vergilendirilmediğinden stopaja tabi tutulmasında yasaya aykırılık bulunmadığını, bu durumda
Bakanlar Kurulu Kararının açıklayıcı mahiyetten öte bir özelliğinin bulunmadığını, kaldı ki bu
açıklamanın getirilmemiş olması halinde dahi yatırım indirimine isabet eden kazanç tutarının vergi
tevkifatına tabi olacağının açık bulunduğu, 99/13230 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki kararın 2
inci maddesinin (b) bendinin (ii) alt bendinde parantez içinde yer alan “yatırım indirimi dahil”
ibaresinin iptali yolundaki kararda hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle Danıştay Dördüncü
Dairesinin kararını bozmuştur.
Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun bu kararı ile dava Bakanlığımız lehine sonuçlanmış
bulunmaktadır. Genel Kurulun söz konusu kararının tam metni Genelge ekinde defterdarlıklara

fakslanmış, ayrıca Genel Müdürlüğümüzün www.gelirler.gov.tr. adresindeki internet sayfasına
konulmuştur.
Yatırım indirimi stopajına ilişkin olarak yapılan tarhiyatlara karşı mükelleflerce açılan mevcut
davalara devam edilmesi gerekmekle birlikte, bu davaların hızlandırılması ve bir an önce
sonuçlandırılmasını temin amacıyla Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun E.2000/196,
K.2000/409 sayılı kararının, vergi dairelerince ek bir dilekçe ile mevcut dava dosyalarına
konulmasında yarar bulunmaktadır. Bu davalarla ilgili olarak vergi mahkemelerince vergi dairesi
aleyhine karar verilmesi halinde kararın gecikmeksizin yürütmeyi durdurma talepli olarak temyiz
edilmesi, Danıştayın ilgili dairesinin temyizen yaptığı incelemede aleyhte karar vermiş olması
halinde ise İdari Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (c) bendine
istinaden süresi içinde karar düzeltme talebinde bulunulması gerekir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
Sayı :B.07.0.GEL.0.31/3181-2
Konu :

10.01.2001 / 01388

MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA İÇ GENELGESİ SIRA NO . 2000/1
............... VALİLİĞİ
(Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne)

Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353’üncü maddesinde, anılan Kanuna göre
belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına göre ve mali tablolara ilişkin usul ve
esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin
kural ve standartlara uyulmaması da özel usulsüzlükler arasında sayılmıştır.
Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde mali
tablolarını düzenlemekle birlikte, bu tabloların önceki dönem sütunlarını doldurmayan veya bunlara
ait dipnotlarla ilgili bilgilere yer vermeyen mükelleflere bu eksikliklerini tamamlamaları
bildirilmeden özel usulsüzlük cezası kesildiği anlaşılmaktadır.
Mali tabloların süresi içinde düzenlemekle beraber, önceki dönem sütunlarını doldurmayan veya
bunlara ait dipnotlarla ilgili bilgilere yer vermeyen mükelleflerin öncelikle Vergi Daireleri İşlem
Yönergesinin 44’üncü maddesi uyarınca eksikliklerini tamamlamaları hususunda süre verilerek
uyarılmaları, verilen süre içinde eksikliğini tamamlamayanlara ise Vergi Usul Kanununun 352/II7’nci maddesinde öngörülen 11’nci derece usulsüzlük cezasının tatbik edilmesi, ayrıca önceki
uygulamalar dolayısıyla yargı organlarına intikal etmiş ihtilafların sürdürülmemesi (temyiz ya da
itiraz yoluna gidilmemesi) uygun görülmüştür.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Niyazi CANGİR
Bakan a.
Daire Başkanı

Tarih:29/01/2001
Sayı:B.07.0.GEL.0.71/7103-140
Kapsam
PAY DEVRİ veya DEVİR VAADİ SÖZLEŞMELERİNİN
NOTERLERCE TASDİKİNE İLİŞKİN GENEL YAZI
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
SAYI : B.07.0.GEL.0.71/7103-140
……………VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)
Bilindiği üzere; limited şirket ortaklarının Türk Ticaret Kanununun 520 ve takip eden Madde
hükümlerine göre yapılan pay devri veya devir vaadi sözleşmelerinin noterlerde tasdik edilmesi
zorunludur.
Türkiye Noterler Birliğine yazılan 21.11.2000 tarih B.07.0.GEL.0.71/7157/80/54734 sayılı
yazımızda: noterlerde yapılacak pay devri veya devir vaadi sözleşmelerinde şirketin, devreden ve
devralan ortağın vergi kimlik numarası ile bağlı bulunduğu vergi dairesi adının yazılı olması
gerektiği ve noterce onaylanan bu sözleşmenin bir nüshasının, 213 Sayılı VUK.nun 148 ve 149 ncu
Maddeleri ile Mükerrer 257 nci Maddesi gereğince ay içinde yapılan işlemlerin ertesi ayın 15 nci
günü akşamına kadar, onaylayan noterlikçe şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderilmesi,
aksine hareket edenler hakkında aynı Kanunun Mükerrer 355 nci Madde hükümlerinin
uygulanacağı, belirtilmiş, Türkiye Noterler Birliği tarafından konu teşkilatlarına 27.11.2000 gün ve
Hukuk 19504 (2000/58) sayılı genelge ile duyurulmuştur.
1.1.2001 tarihinde itibaren noterliklerde yapılacak olan limited şirket pay devir veya devir vaadi
işlemleri ile ilgili bildirimlerin vergi dairelerince alınması halinde, mükellefin tarh dosyasında
muhafaza edilmesi ve limited şirketlerden tahsil edilmeyen amme alacaklarının tahsilinde 405 Seri
Nolu Tahsilat Genel Tebliği hükümlerinin uygulanması sırasında bu sözleşmelerin de dikkate
alınması gerekmektedir.
Ayrıca, sözkonusu sözleşmelerin noterlerde onay tarihinin esas alınması, onay tarih ve numarasının,
Ticaret Sicil Gazetesinin tarih ve numarasının sicil servisinde izlenmesinin gerekli olduğu tabiidir.
Otomasyona tabi vergi dairelerinin sicil servisinde tutulacak bu kayıtlar için gerekli program
Bakanlığımızca yapılacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

T.C. DANIŞTAY – DÖRDÜNCÜ DAİRE
Esas No
Karar No

: 1997/475
: 1998/513

GELİR VERGİSİ
Özeti: Mahkeme kararıyla görevine iade edilen davacıya yapılan ücret ödemeleri dolayısıyla
her yıla ilişkin ücretler için ayrı gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekirken, üç yıllık toplam
ücret tutarı üzerinden tevkifat yapılmasında isabet bulunmadığı hk.
Temyiz Eden : Maliye Bakanlığı
Karşı Taraf : ...............
İstemin Özeti : 30.7.1993 tarihinde görevden alınıp yargı kararıyla görevine dönen davacının
30.7.1993 – 31.12.1995 tarihleri arasındaki maaş ve ikramiyelerinin birleştirilerek ödenmesi
nedeniyle fazladan tevkif edilen gelir vergisinin iadesi istemiyle şirket başvurusunun reddi
yolundaki 27.5.1996 günlü ve 22045 sayılı Maliye Bakanlığı işlemin iptali ve fazladan tahsil
edilen miktar iade edilirken gecikme faizi işletmesi istemiyle dava açılmıştır. Ankara 1.Vergi
Mahkemesi 25.9.1996 günlü ve E:1996/706, K:1996/964 sayılı kararıyla; davalı idarenin,
davacının düzeltme dilekçesinde ileri sürdüğü iddiaların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun
166.maddesindeki vergi hatası kapsamına girmediğini savundu, ancak gelir vergisi hesabında
vergi dönemi olarak bir takvim yılının alınması ve bu nedenle fazla vergi hesaplanmasının
anılan madde kapsamında vergi hatası olarak değerlendirileceği, 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu’nun 1.maddesinde vergi dönemi olarak bir takvim yılının belirtildiği, 30.7.1993
tarihinde görevinden alınan 23.11.1995 tarihli mahkeme kararıyla görevine iade edilen
davacının, her bir yıla ilişkin ücretlerinin toplamı için ayrı ayrı gelir vergisi tevkifatı
yapılması gerekirken üç yılın toplam ücret tutarı üzerinden tevkifat yapılmasının yasal
bulunmadığı, olayda İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28.maddesi uyarınca verilen bir
mahkeme kararı üzerine tesis edilmeyen veya geciktirilen bir işlem olmadığından gecikme
faizi ödenemeyeceği, ayrıca gerek İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda gerekse Vergi Usul
Kanunu’nda gecikme faizi ödeneceğine dair bir hüküm de yer almadığı gerekçesiyle dava
konusu işlemin iptaline, gecikme faizine yönelik istemin reddine karar vermiştir. Davalı idare,
davacının ücretlerinin tahakkuku ve ödenmesinin 1995 yılında yapıldığını, dolayısıyla 1995
yılında uygulanan vergi tarifesine göre vergilendirilmesi gerektiğini ileri sürmekte, kararın
bozulmasını istemektedir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Savcısı Anıl GENÇ’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 görülmemektedir.
Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanması gerektiği
düşünülmektedir.

Tetkik Hakimi H.Gül YILMAZ’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 görüşüldü:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.maddesinin 1.fıkrasının 1.bendinde hizmet erbabına
ödenen ücretlerle 61.madde de yazılı olup ücret sayılan ödemelerden 103 ve 104.maddelere
göre tevkifat yapılacağı öngörülmüştür.
............... Demir Çelik Anonim Şirketinde çalışmakta iken 30.7.1993 tarihinde sözleşmesi
feshedilerek görevinden alınan davacı, Ankara 8.İdare Mahkemesi’nin 23.10.1995 günlü ve
95/1369 sayılı kararıyla görevine dönmüştür. Ankara 8.İdare Mahkemesi anılan kararında
sözleşmenin feshedilerek davacının görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptaline,
davacının dava konusu işlemden dolayı yoksun kaldığı tüm parasal ve özlük haklarının dava
tarihinden itibaren uygulanacak yasal faiziyle birlikte tazminine karar vermiştir. Bu karar
uyarınca davacıya yapılacak ödeme gerçek zarardan ibaret olacağından, görevde iken
kendisine aylık, ödenek gibi isimlerle yapılan ödemelerden tüm kesintiler yapıldıktan sonra
kalan miktar olacağından, söz konusu tutarın artım ücret olarak nitelendirilmesi mümkün
olmayıp, mahkeme kararı gereği ödenen bir tazminattan söz edilmesi gerekir. Aksi halde
mahkemenin tazminine karar verdiği gerçek zararın altında ödeme yapılmış olur.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine 13.2.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C. DANIŞTAY – Üçüncü Daire
Esas No
Karar No

: 1998/163
: 1998/3783

ÖZETİ: İnşaat giderleri içindeki işçilik payının düşük olduğundan bahisle maliyetin belli bir
yüzdesinin (%15) işçilik ücreti olduğunun kabul edilmeyeceği hk.
Temyiz İsteminde Bulunan: .......... Vergi Dairesi Müdürlüğü
Karşı Taraf: ..........
İstemin Özeti: İnşaat müteahhitliği işi ile uğraşan davacının 1991/Haziran dönemine ait
defter ve belgelerin incelenmesi sonucunda alınan istihkaka göre bordrolu olarak çalıştırılan
işçilere ödenen ücretin cüzi olduğundan bahisle inşaat maliyetinin %15 oranında belirlenen
ücrete göre hesaplanan matrah farkı üzerinden re’sen salınan gelir (stopaj) vergisi ile kesilen
kaçakçılık cezasına karşı açılan davayı; davacının 1986 yılında taahhüt edip 1991 yılı sonunda
ikmal ederek teslim ettiği 80 dairelik S.S. ........... Yapı Kooperatifi inşaatı ile ilgili hesapların
incelenmesi sonucunda; 2.154.000.000.-lira istihkak aldığı halde inşaatta bordrolu olarak
çalıştırılan işçilere 21.034.000.-lira, deftere tabi mükelleflere yaptırılan işler karşılığında
ödenen işçilik miktarının da 31.248.00.-lira olmak üzere toplam işçilik miktarı olarak
belirlenen 52.282.000.-liranın cüzi olduğu sonucuna varılarak bu tutarın 1991 yılında inşaat
maliyeti olarak belirlenen 1.723.000.000.-liranın %15’i oranında hesaplanan miktardan
düşülmesi suretiyle bulunan miktarın aylık istihkak tutarına göre dağıtılmasıyla belirlenen
tutar üzerinden cezalı tarhiyat yapılması önerilmiş ise de taahhüt edilen konut inşaatıyla ilgili
olarak alınan istihkaka nazaran 78.373.254.-lira beyan edilmiş olması, hem de inşaatta
çalıştırılan işçiler için ödenen ücretler ile işçilik malzeme bedelleri toplamının 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca yayımlar genelgeler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı kararları ile kabul edilen inşaat maliyetinin belli yüzdesine göre bulunan işçilik
ücretinden düşük olmasının defter ve belgelerin ihticaca salih bulunmadığına ve gerçek
durumu yansıtmadığına delil teşkil etmeyeceği, diğer taraftan, vergi ile ilgili mevzuatta ,
inşaat maliyetinin belli bir yüzdesinin işçilik, başka bir anlatımla işçi ücreti sayılacağına
ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı, esasen kooperatife ait konut inşaatında kaç işçinin, kaç
gün süreyle ve ne kadar çalıştığı hususunda somut bir tespitin yapılmadığı dikkate
alındığında, inşaat giderleri içindeki işçilik payının düşük olduğundan bahisle maliyetin belli
bir yüzdesinin işçilik ücreti olduğu varsayımından hareketle matrah belirlenmesinin yerinde
olmadığı gerekçesiyle kabul ederek cezalı tarhiyatı terkin eden Malatya Vergi Mahkemesinin
10.10.1997 gün ve E:1996/362, K:1997/220 sayılı kararının: inceleme raporuna istinaden
belirlenen matrah farkı üzerinde yapılan tarhiyatta kanuna aykırılık bulunmadığı ileri
sürülerek bozulması istemidir.
Savunmanın Özeti: Cevap verilmemiştir.
Tetkik Hakimi: Sefer YILDIRIM
Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar vergi mahkemesi kararının bozulmasını
sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
Savcı: Ülkü ERBÜK

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 görülmektedir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle vergi mahkemesi kararının onanmasının
uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Dayandığı hukuki 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 04.11.1998 gününde oybirliği ile karar
verildi.

T.C. DANIŞTAY – Dördüncü Daire
Esas No
Karar No

: 1997/716
: 1998/1170

VERGİ USULÜ
ÖZETİ
: Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin kullanılmayan günlere işaret
eden amortisman tutarının doğrudan kar-zarar hesabına intikal ettirilebileceği hk.
Temyiz Eden : ............... Vergi Dairesi Müdürlüğü
Karşı Taraf : ...............
Vekili

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

İstemin Özeti : Davacının ortağı bulunduğu kollektif şirketin 1993 yılı işlemlerinin,
amortismana tabi iktisadi kıymetlerin kullanılmayan günlere isabet eden amortisman tutarının
doğrudan kar-zarar hesabına gider kaydedilmesi nedeniyle, düzenlenen inceleme raporuna
dayanılarak davacı adına resen gelir vergisi salınmış, fon hesaplanmıştır. İstanbul 4.Vergi
Mahkemesinin 26.3.1996 günlü ve E:1995/220, K:1996/612 sayılı kararıyla; iş makinelerinin
kullanılmayan günlere isabet eden amortisman tutarları ile büro makine ve demirbaşlarına
ilişkin amortisman tutarlarının ne şekilde dağıtılacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığından
amortismanın müşterek gider olarak kabul edilerek bu giderlerden diğer inşaat işlerine pay
verilmek suretiyle artan kısmın müteakip yıla bırakılmasının amortismanın yıllık olma ve ait
olduğu yılda gider kaydı prensibine aykırı düşeceğinden, yıllık olarak ayrılması gereken iş
makinelerinin kullanılmayan günlere isabet eden amortisman tutarları ile büro makine ve
demirbaşlarına ilişkin amortisman tutarlarının doğrudan doğruya kar-zarar hesabına intikal
ettirilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığından yapılan tarhiyatta isabet görülmediği
gerekçesiyle vergi ve cezanın kaldırılmasına karar verilmiştir. Vergi dairesi müdürlüğü
yapılan tarhiyatın yasaya uygun olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Anıl GENÇ’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 görülmemektedir.
Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanması gerektiği
düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler
karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine 25.3.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C. DANIŞTAY – Dördüncü Daire
Esas No
Karar No

: 1997/999
: 1998/1257

ÖZETİ
: Yabancı para cinsinden düzenlenen borç senetleri borsa raiciyle
değerlendirildiğinden, ayrıca reeskonta tabi tutulmalarına gerek bulunmadığı hk.
Temyiz Eden : ................ Vergi Dairesi Müdürlüğü
Karşı Taraf : ............... Laboratuar Cihazları Paz. Ltd. Şti.
Vekili
: Av. ...............
İstemin Özeti : 1991 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu yabancı para cinsinden düzenlenen
borç senetlerinin reeskonta tabi tutulmadığı ileri sürülerek ikmalen kurumlar vergisi salınmış,
fon hesaplanmış, kusur cezaları kesilmiştir. İstanbul 4.Vergi Mahkemesi 21.5.1996 günlü ve
E:1995/778, K:1996/895 sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 261.maddesi
uyarınca değerlenmenin, değerleme ölçülerinden biri ile yapılacağı, anılan kanunun
280.maddesi uyarınca yabancı paraların borsa rayiciyle değerleneceği, Vergi Usul
Kanunu’nda tanımlanan “tasarruf değeri”nin Türk parası cinsinden senetli alacak ve borçların
değerlemesinde kullanılabileceği, 29.12.1994 tarihli Maliye Bakanlığı Gelirler Genel
Müdürlüğü’nün yazısında da yabancı para ile olan borçlara ait poliçelerin ayrıca reeskonta
tabi tutulamayacağının açıklandığı, bu durumda, Vergi Usul Kanunu’nun 280.maddesine göre
değerlemesi yapılan yabancı para cinsinden düzenlenen borç senetlerinin ayrıca reeskonta tabi
tutulması gerektiği belirtilerek saptanan matrah farkında isabet görülmediği gerekçesiyle
tarhiyatın kaldırılmasına karar vermiştir. Davalı idare, davacı şirketin alacak senetlerini
reeskonta tabi tutuğunu, bu nedenle yabancı para cinsinden borç senetlerinin de reeskonta tabi
tutulması gerektiğini ileri sürmekte, kararın bozulmasını istemektedir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Savcısı Ayfer GEVREK’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 bozulmasını gerektirir
nitelikte görülmemektedir.
Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanması gerektiği
düşünülmektedir.
Tetkik Hakimi H.Gül YILMAZ’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 görüşüldü:
Temyiz dilekçesinde öne sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler
karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine 30.3.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C. DANIŞTAY – DÖRDÜNCÜ DAİRE
Esas No
Karar No

: 1997/364
: 1998/1048

KURUMLAR VERGİSİ
Özeti: İşletme aktifinde kayıtlı olan taşınmazın satışından elde edilen karın küsurat
niteliğinde küçük bir miktarının sermayeye eklenmeyerek kar-zarar hesabına aktarılması
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.maddesindeki istisnadan yararlanmaya engel
oluşturmayacağı hk.
Temyiz Eden : ............... Vergi Dairesi Müdürlüğü
Karşı Taraf : ............... Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.
İstememin Özeti
: İşletme aktifinde kayıtlı olan taşınmazın 1989 yılında satışında elde
ettiği karın tamamının sermayeye eklenmemesi, bir kısmının kar-zarar hesabına aktarılması
nedeniyle istisnadan yararlanma şartlarını tam olarak yerine getirilmediği ileri sürülerek,
davacı şirket adına sermayeye eklenen satış karı için ikmalen kurumlar vergisi salınmış, fon
hesaplanmış, kaçakçılık cezası kesilmiştir. İstanbul 3.Vergi Mahkemesinin 14.6.1996 günlü
ve E:1995/136, K:1996/1407 sayılı kararıyla; şirket işletmesinin aktifinde kayıtlı taşınmazın
1989 yılında satışından elde edilen 2.000.369.537.92.-TL. karın 2.000.000.000.-TL.
bölümünün usulüne uygun olarak şirket sermayesine eklendiği ve bu kısım için vergi, resim
ve harç ödenmediği, sermayeye eklenmeyen 369.537.92.-TL bölümüne ilişkin vergi harçların
ödendiği, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun olay tarihinde yürürlükte bulunan geçici
10.maddesinde taşınmaz satışından elde edilen karın bir bölümünün sermayeye eklenmesi
halinde sermayeye eklenen bölümün istisnadan yararlandırılamayacağı yolunda herhangi bir
hüküm bulunmadığından yapılan tarhiyatın yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle vergi ve
cezanın kaldırılmasına karar verilmiştir. Verdi dairesi müdürlüğü, tarhiyatın yasaya uygun
olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.
Savunmanını Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Savcısı Ayfer GEVREK’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 Özlem DERE’nin 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 görüşüldü:
Temyiz dilekçesinde öne sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler
karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine 19.3.1998 gününde oybirliğiyle 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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PRA Tİ K Bİ LGİ LER
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

10

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

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.

10

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ VERİLERİNE
GÖRE ENFLASYON ORANLARI (%)

AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK

AYLIK
Toptan Eşya
Tüketici
1999 2000 2001 1999 2000 2001
3,6
5,8
2,3
4,8
4,9
2,5
3,4
4,1
2,6
3,2
3,7
1,8
4,1
2,9
6,1
4
3,1 10,1
5,3
2,4
4,9
2,3
3,2
1,7
2,9
2,2
1,8
0,3
3,3
0,7
4
1
3,8
2,2
3,3
0,9
4,2
2,2
5,9
2,3
4,2
3,1
4,7
2,8
6,3
3,1
4,1
2,4
4,2
3,7
6,8
1,9
5,9
2,5
YILLIK

AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK

Toptan Eşya
Tüketici
1999 2000 2001 1999 2000 2001
50 66,4 28,3 65,9 68,9 35,9
48,3 67,5 26,5 63,9 69,7 33,4
48,2 66,1 35,1 63,5 67,9 37,5
50 61,5
63,9 63,8
50 59,2
63 62,7
50,3 56,8
64,3 58,6
52,4 52,3
65 56,2
53,7 48,9
65,4 53,2
54,4 43,9
64,3
49
55,2 41,4
64,7 44,4
56,3 39,1
64,6 43,8
62,9 32,7
68,8
39

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
B- VERGİ
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

VERGİ TÜRLERİ VE KOD NUMARALARI
KOD

VERGİ TÜRLERİ

KOD

VERGİ TÜRLERİ

NO

(AÇIKLAMALAR)

NO

(AÇIKLAMALAR)

1001 Yıllık Gelir Vergisi

4016 Ücretlerden Alınacak E.D.V.

1002 Zirai Kazanç Gelir Vergisi

4041 Gelir ve Kurum E.D.V.

1003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar)

4043 Götürü E.D.V.

1004 Gelir Götürü Ticari Kazanç

4044 Gelir ve Kur. Stopaj E.D.V.

1005 Gelir Götürü Serbest Mes. Kaz.

4077 Münferit Kurum E.D.V.

1006 Gelir Götürü Ücret

4078 Net Aktif Vergisi

1010 Kurumlar Vergisi

9001 Emaneten Yapılan Tahsilat

1011 Kurumlar Vergisi Stopajı (KVK Md. 24)

9002 Nüfus Para Cezası

1012 Gelir Vergisi (GMST)

9003 Seçim Para Cezası

1014 Basit Usulde Ticari Kazanç

9004 Askerlik Para Cezası

1015 Gerçek Usulde KDV

9005 Mahkeme Para Cezası

1017 Götürü Usulde KDV

9011 Çevre Kirliliği Para Cezası

1021 Banka ve Sigorta Muam. Ver.

9024 Kaynak Kul. Destek Pirimi

1027 Gelir Vergisi Geçici Vergi

9025 İhracatta Vergi İadesi Hesabı

1032 Gelir Geçici Vergi

9026 Gelirştirme ve Destekleme Fonu Hes.

1033 Kurum Geçici Vergi

9029 Diploma Harcı

1040 Damga Ver. (Beyannameli D.V. Mük.)

9030 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi

1046 Akaryakıt Tüketim Vergisi

9031 Veraset ve İntikal Vergisi

1051 Diğer Ücretler

9032 Ek Taşıt Alım Vergisi

1053 Kurumlar Ver. (Kurum Geçici Ver.)

9034 Motorlu Taşıtlar Vergisi

1018 Mahsuplardan Kesilen Damga Vergisi

9035 Taşıt Alım Vergisi

1020 Fon Payı

9045 Tah. Hızlandırma Teb. Göre Verilen Tahakkuk

1030 Pişmanlık Zammı

9059 Ticaret Sicil Harcı

1042 Eğitime Katkı Payı

9062 Tapu ve Kadastro Harçları

1047 Damga Vergisi

9064 Pasaport ve Konsolosluklar Harçları

1067 Vergi Yargı Harçları

9065 Trafik Harçları

1084 Gecikme Faizi

9066 Yargı Harçları

1086 Gecikme Zammı

9069 Diğer Harçlar

3073 Usulsüzlük Cezası

9074 Şeker Fiyat Farkı

3074 Özel Usulsüzlük Cezası

9075 Akaryakıt Fiyat Farkı

3076 Kusur Cezası

9098 Diğer Para Cezaları

3077 Ağır Kusur Cezası

9085 Trafik Cezaları

3078 Kaçakçılık Cezası

9096 4369/15 Suça İştirak Eden Kişiler

3080 Vergi Dahili Tevkifat

9097 Haksız Alınan Vergi İadesi

4008 Gelir Tahvili Tevkifat

9098 Haksız Alınan Vergi İadesi Cezası

4012 Kurumlar Dahili Tevkifat

9099 Kaldırılan Vergi Artıkları

4014 Münferit Gelir Ekonomik Damga Vergisi

DÖVİZ CİNSLERİ VE DÖVİZ KODLARI
DÖVİZ C.

DÖVİZ CİNSİ

KODU

DÖVİZ C.

DÖVİZ CİNSİ

KODU

AED

UAE DIRAHMİSİ

MAD

FAS DİRHEMİ

ALT

ALTIN KURU

MMK

MEYANMAR KİYATI

AMD

ERMENİSTAN DRAHMİSİ

MOP

MAKAO PATACASI

ANG

HOLLANDA ANTİLLERİ GULDENİ

MRO

MORİTANYA OUGUİYA

ATS

AVUSTURYA ŞİLİNİ

MTL

MALTA LİRASI

AUD

AVUSTRALYA DOLARI

MTP

MALTA PONDU

AWG

ARUBAN GULDENİ

MUR

MAURİTİUS RUPPESİ

BDT

BAGLADEŞ TAKASI

MXP

MEKSİKA PAUNDU

BEF

Belçika Frangı

MYR

MALEZYA RİNGİTİ

BHD

BAHREYN DİNARI

MZM

MOZAMBİK METİKALİ

BIF

BURUNDİ FRANGI

NAD

NAMİBYA DOLARI

BMD

BERMUDA DOLARI

NLG

HOLLANDA FLORİNİ

BND

BURUNEİ DOLARI

NOK

NORVEÇ KRONU

BSD

BAHAMA DOLARI

NZD

YENİ ZELANDA

BWP

BOTSVANA PULASI

OMR

UMMAN RİYALİ

CAD

KANADA DOLARI

PGK

PAPUA YENİ GİNE KİNASI

CHF

İSVİÇRE FRANGI

PHP

FİLİPİN PEZOSU

CNY

Çin Yuanı

PKR

PAKİSTAN RUPEESİ

CYP

KIBRIS POUNDU

PTE

PORTEKİZ ESKÜDOSU

CZK

ÇEK KORUNASI

QAR

KATAR RİYALİ

DEM

ALMAN MARKI

SAR

SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

DJF

DJİBOUTİ FRANGI

SBD

SOLOMON ADALAR DOLARI

DKK

DANİMARKA KRONU

SCR

SEYŞEL RUPEESİ

DZD

CEZAYİR DİNARI

SDD

SUDAN DİNARI

ECU

AVRUPA PARA BİRİMİ

SEK

İSVEÇ KRONU

EGP

MISIR PAUNDU

SGD

SİNGAPUR DOLARI

ESP

İSPANYOL PEZETASI

SIT

SLOVENYA DOLARI

EUR

Avrupa Topluluğu Para Birimi

SKK

SLOVAK KORUNASI

FIM

FİN MARKASI

SOS

SOMALİ ŞİLİNİ

FJD

FİJİ DOLARI

SYP

SURİYE LİRASI

FRF

FRANSIZ FRANGI

SZL

SWAZILAND LİLANGELİ

GBP

İNGİLİZ STERLİNİ

TEN

Kazakistan

GIP

GIBRALTAR POUNDU

THB

TAYLAND BAHTI

GRD

YUNAN DRAHMİSİ

TMM

Türkmenistan Maratı

HKD

HONG KONG

TND

TUNUS DİNARI

HUF

MACAR FORİNTİ

TOP

TONGA PA'ANGASI

IEP

İRLANDA LİRASI

TRL

TÜRK LİRASI

INR

HİNDİSTAN RUPESİ

TWD

TAIWAN DOLARI2

IOD

IRAK DİNARI

TZS

TANZANYA ŞİLİNİ

IQD

IRAK DİNARI

UAH

Ukraine Hryvnia

IRR

İRAN RİYALİ

UGS

UGANDA ŞİLİNİ

ITL

İTALYAN LİRETİ

USD

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ DOLARI

JOD

ÜRDÜN DİNARI

UYP

URUGUAY PEZOSU

JPY

JAPON YENİ

UZS

Uzbekistan Sumu

KES

KENYA ŞİLİNİ

VUV

VANUATU VATUSU

KMF

KOMORO FRANGI

VEB

VENEZUELLA

KPW

KUZEY KORE WONU

WST

SAMULA TALASI

KRW

KORE WONU

XAF

CFA FRANGI

KWD

KUVEYT DİNARI

XOF

CFA FRANGI

LBP

LÜBNAN POUNDU

XPF

CFP FRANGI

LKR

SİRİLANKA RUPEESİ

YDD

YEMEN DİNARI

LRD

LİBERYA DOLARI

YER

YEMEN RİYALİ

LSL

LESOTHO LOTİSİ

ZAR

G. AFRİKA PARASI

LUF

LÜKSEMBURG FRANGI

ZRZ

ZAİRE ZAİRESİ

LYD

LİBYA DİNARI

ZWD

ZİMBABVE DOLARI

GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ VE GÜMRÜK KODLARI
GÜMRÜK

GÜMRÜK ADI

KODU
040000

GÜRBULAK GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

040100

GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

040400

ERZURUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

040501

AKKAYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

041000

BORUALAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

041100

DİLUCİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

041200

TÜRKGÖZÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

041300

AKTAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

060000

ANKARA GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

060100

ANKARA MÜRTED GÜMRÜK BAŞMEMURLUĞU

060200

ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

060400

ANKARA POSTA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

060500

KONYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

060600

KAYSERİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

060700

ÜRGÜP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

061000

AKSARAY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

061300

KIRIKKALE O.A.R. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

061500

ANKARA NAKLİHANE VE BEDELSİZ İTHALAT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

061600

ANKARA TIR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

061800

ANKARA GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

062100

KARAMAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

070000

ANTALYA GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

070100

ANTALYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

070151

KEMER GÜMRÜK İDARE MEMURLUĞU

070200

ANTALYA HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

070300

ANTALYA SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

070400

ALANYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

070500

KAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

070600

FİNİKE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

070700

ISPARTA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

070800

DALAMAN HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

070900

FETHİYE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

160000

BURSA GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

160100

BURSA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

160200

MUDANYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

160400

GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

160600

BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

160700

ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

160900

ÇANAKKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

160950

GÖKÇEADA GÜMRÜK İDARE MEMURLUĞU

160951

BOZCAADA GÜMRÜK İDARE MEMURLUĞU

161100

BURSA TEKSTİL İHTİSAS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

220000

EDİRNE GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

220100

KAPIKULE YOLCU SALONU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

220200

KAPIKULE TIR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

220400

KAPIKULE GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

220500

İPSALA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

220600

UZUNKÖPRÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

220700

PAZARKULE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

220800

DEREKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

220900

TEKİRDAĞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

221100

EDİRNE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLER İHTİSAS GÜM. MÜD.

221200

ÇORLU HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

270000

GAZİANTEP GÜMRÜKLERİ BAŞMEMURLUĞU

270100

GAZİANTEP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

270200

İSLAHİYE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

270300

ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

270400

ÇOBANBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

270600

AKÇAKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

270700

CEYLANPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

270800

MÜRŞİTPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

270900

ŞANLIURFA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

271000

KARKAMIŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

300000

HAKKARİ GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

300100

ESENDERE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

300200

KAPIKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

300300

VAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

310000

İSKENDERUN GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

310100

İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

310400

CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

310500

YAYLADAĞI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

310600

İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

310800

ANTAKYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

311000

BOTAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

330000

MERSİN GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

330100

MERSİN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

330500

MERSİN SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

330600

ATAŞ RAFİNERİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

330700

TAŞUCU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

330900

ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

331000

İNCİRLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

340000

İSTANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

340100

A.H.L. SALONU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

340300

A.H.L. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

340500

A.H.L. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

340600

İSTANBUL POSTA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

340700

HARAMİDERE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

340800

KARAKÖY YOLCU SALONU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

340900

HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

341200

ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

341300

HALKALI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

341600

ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

342000

TRAKYA SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

342100

HALKALI TEKSTİL İHTİSAS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

342200

İSTANBUL DERİ SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

342400

YEŞİLKÖY OTOMOTİV İHTİSAS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

342800

A.H.L. SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

342900

YALOVA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

373000

İSTANBUL GIDA ÜRÜNLERİ İHTİSAS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

343100

AMBARLI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

350000

İZMİR GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

350300

İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

350700

A. MENDERES GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

350800

MARMARİS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

350900

DİKİLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

351000

ÇEŞME GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

351100

FOÇA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

351200

DATÇA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

351400

BODRUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

351500

AYVALIK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

351700

MANİSA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

351800

KUŞADASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

351900

ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

352100

DENİZLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

352200

EGE SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

352800

UŞAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

352900

AFYON GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

353100

İZMİR MENEMEN DERİ SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

353200

İZMİR TIR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

410000

İZMİT GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

410100

İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

410300

DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

410500

GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

410700

SAKARYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

411100

YARIMCA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

411300

GEBZE OTOMOTİV İHTİSAS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

411400

GEBZE PETROKİMYA ÜRÜNLERİ İHTİSAS GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

440000

MALATYA GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

440100

MALATYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

440200

KAHRAMANMARAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

470000

HABUR GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

470100

HABUR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

470400

MARDİN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

470600

NUSAYBİN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

470700

BATMAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

471000

DİYARBAKIR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

550000

SAMSUN GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

550100

SAMSUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

550200

ORDU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

550600

TOKAT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

550700

ÇORUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

570000

SİNOP GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

570100

SİNOP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

570300

KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

570400

ZONGULDAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

570500

KARABÜK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

570600

BARTIN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

610000

TRABZON GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

610100

TRABZON GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

610200

RİZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

610400

GİRESUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

611200

TRABZON SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

800000

HOPA GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

800100

HOPA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

800200

SARP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

