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SUNUŞ

Değerli Üyemiz;
57. Mali Çözüm dergisi sizlere ulaştığında, yeni bir yıla başlamış olacağız.
Yönetim Kurulu olarak yeni yılınızı kutluyor; yeni yılın siz meslektaşlarımıza
mutluluk ve mesleki kazanımlar, ülkemize de, ekonomik istikrar ve şeffaflık
getirmesini diliyor ve istiyoruz.
2002 yılındaki çalışmalarımızla Mali Çözüm dergisindeki çıtayı daha da yükselterek
Siz meslek mensuplarına daha faydalı olacak, en güncel makaleler, Pratik Bilgiler,
Özelge ve İç Genelgeler, Danıştay Kararları ile donanımlı bir dergi çıkarmayı
amaçlıyoruz.
58. sayımızda buluşmak üzere sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

2002 YILI ; EKONOMİYE İSTİKRAR ,MESLEĞİMİZE DE YENİ KAZANIMLAR
GETİRSİN
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
Yeni yıla girerken herkes yeni beklentiler,yeni umutlarla girmektedir.Bizde öncelikle tüm insanların
beklentilerinin gerçekleşeceği yeni bir yıl olmasını diliyoruz.
Doğaldır ki, bir durum tespiti yaparsak ve sorunlarımızın çözümünü belirtirsek beklentilerimiz de o
denli gerçekleşmiş olacaktır.
EKONOMİMİZ BÜYÜMELİ VE GELİŞMELİ
2002 Yılında ;
 Büyüme sağlanmalı,
 Bütçe açıkları azaltılmalı,
 Enflasyon artışı durdurulmalı,
 Doların yükselişi engellenmeli,
 Yeni istihdam alanları oluşturulmalı,
 Kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmeli,
 Sağlığa ve eğitime daha çok önem verilmeli,
 Milli gelirden alınan pay artmalı,
Bu beklentilerimizi çoğaltabiliriz.
Atılması gereken ilk adım çağdaş ve adaletli bir vergi düzeninin oluşturulması gerekiyor.
30 Kasım 2001 tarihinde yapmış olduğumuz basın toplantısında açıklamış olduğumuz çözüm
önerilerini bir kez daha tekrarlamakta yarar görüyorum.
GENEL OLARAK








Vergi sistemi vergi adaletini gözetmek suretiyle üretim ve istihdamı engellemeyecek hatta teşvik
edecek tarzda oluşturulmalıdır. Örneğin yatırım indiriminden stopaj alınmamalıdır.
Türk Vergi Sistemi, hukukun üstünlüğünü ve kişi haklarının esas alan, hakkaniyet ilkelerine riayet
eden bir yapıya kavuşturulmalıdır.
Vergi konusunda yapılacak yasal düzenlemelerde toplumsal uzlaşmanın aranması ilke olarak
benimsenmelidir. Vergi kanunlarında sık sık değişiklikler yapılmamalıdır.
Geçmişe yürüyen vergi kanunları çıkarılmamalıdır.
Deprem Vergisi veya “Kriz Vergisi” gibi vergi tekniğine ve hukuk ilkelerine uymayan olağanüstü
vergiler tekrarlanmamalıdır.
Vergi kimlik numarasının vatandaşlık numarasına dönüştürülmesi sağlanmalıdır.
Vergi kanunları arasında paralellik ve bütünlük sağlanmalıdır.

KDV AÇISINDAN





KDV’de sabit ve bugünküne oranla biraz daha düşük bir oran saptanmalıdır. Yüzde 26 ve yüzde
40 gibi çok yüksek oranlar düşürülmelidir.
Gelirlerin yükselmesi için, KDV’de matrah arttırılmalıdır. Mali idarenin denetimleri
çoğaltılmalıdır.
Tahakkuk-tahsilat oranlarının yüzde 100’e yaklaşması için önlemler alınmalıdır
KDV pazarlığı yapılarak fatura ve kasa fişi alınmamasını önlemek amacıyla, herkesin tüm
masrafını vergi matrahına dahil edebilmesi sağlanmalıdır.





Ücretlilere ve emeklilere vergi iadesi sisteminin kapsamı genişletilmeli, alınan her türlü belgenin
kullanılmasına izin verilmelidir.
Tahsil edilen KDV’den, alışların KDV’si indirildikten sonra devir KDV’Sİ oluşuyorsa, bu tutar o
ay ilgili firmaya nakit olarak ödenmelidir.
Banka ve sigorta muameleleri KDV kapsamına alınmalıdır.

GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ AÇISINDAN








Gerçekte indirilmesi gereken ancak kanunen kabul edilmeyen giderler olarak tanımlanan giderler,
ekonomik gerçeklerle bağdaşacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
Kurum kazançlarının vergilendirilmesinde gelir ve kurumlar vergisi arasındaki entegrasyon tam
olarak sağlanmalı; kurumlaşmayı özendirici hükümler getirilmelidir.
Menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesine ilişkin düzenlemelerde istikrar sağlanmalıdır.
Kurumlar Vergisi Kanunundaki tasfiye, birleşme ve devir hükümleri yeniden düzenlenmelidir.
Kurumlarda geçici vergi oranı %15 e indirilmelidir.
Vergi ziyaı cezasının hesaplanmasında gecikme faizinin esas alınmasını düzenleyen hüküm
kaldırılmalıdır.
Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır.

KAYIT DIŞI AÇISINDAN









Nakit harcamalara sınır getirilmelidir. Örneğin 100 milyon TL üzerindeki tüm harcamalar kredi
kartı, çek, banka ve finans kurumları aracılığı ile olmalıdır.
Vergi sistemi vergi kayıp ve kaçağını önleyecek oto kontrol mekanizmalarına kavuşturulmalıdır.
Ekonomide kullanılan belgeler nama yazılı hale getirilmelidir.
Vergi, SSK oran ve primleri azaltılmalı, net ücret/işgücü maliyeti oranı yükseltilmelidir.
SSK prim taban ve tavan ücretleri asgari ücrete bağlanmalıdır.
Sosyal Güvenlik kurumları tek çatıda birleştirilmelidir.
Enflasyon muhasebesine geçilmelidir
Reşit olan herkes yıllık beyanname vermelidir.

ALINMASI GEREKEN DİĞER ÖNLEMLER :









Fon payı uygulaması kaldırılmalıdır.
İşlem vergilerinin oranları düşürülmeli ve bir tavan getirilmelidir.
Belge düzeni basitleştirilerek standart hale getirilmelidir.
Halka güven veren şeffaf harcama ve bütçe reformu uygulanmalıdır.
Hayat standartı esası kaldırılmalıdır.
Borçlanarak kalkınma modelinden vazgeçilmelidir.
Devlet muhasebe sisteminde; ödeme sisteminden, tahakkuk sistemine geçilmelidir.
Vergi yönetimi güçlendirilmeli, vergi denetimi etkinleştirilmelidir.

Atılması gereken ikinci adım ise topluma güven verilmesidir.
Bunun için yolsuzlukların üzerine gidileceğini,talana izin vermeyeceklerini ve devleti şeffaf
yapacaklarını, temiz bir sayfa açacaklarını konusunda inandırıcı olunması gerekmektedir.
Ayrıca temiz sayfa açarken ; gelirin yeni tanımından vazgeçilmemelidir. Bu konuda geçmişteki tüm
olumsuzluklar unutularak,her türlü edinim;
Gayri menkuller,stoklar,demirbaşlar ve tüm menkul kıymetlerin geçmişinin sorulmayacağına dair
yasal bir güvence verilerek yeni beyaz bir sayfa açılması sağlanmalıdır
.

YENİ MESLEKİ KAZANIMLARIN ELDE EDİLEBİLESİ MESLEKİ DAYANIŞMADAN
GEÇMEKTEDİR.
11 Yılda geldiğimiz konumun son derece önemli olduğunu hepimiz biliyoruz.Geldiğimiz konum son
derece önemli olmasına rağmen ;ülkeyi yönetenler bizden yeterlice yararlanmamakta,meslek
mensuplarımızda ise mesleki dayanışma yeterince gelişmemiştir.
Mesleki dayanışmanın gerçekleşmesi için ;aşağıdaki uyulması gereken kurallara tüm meslek
mensupları sahip çıkması gerekmektedir.


DÜRÜSTLÜK, GÜVENİLİRLİK VE TARAFSIZLIK

Dürüstlük, güvenirlilik ve tarafsız olma şartı mesleğin temelini oluşturur.
Meslek mensuplarının, mesleki konulardaki çalışmalarında başarıya ulaşmaları dürüstlük, güvenilirlik
ve tarafsız olmaları ile mümkündür.
Meslek mensupları çalışmaları sırasında çıkar çatışmalarından uzak kalırlar ve görevlerini sürdürürken
gereken mesleki özen ve titizliği gösterirler.


SIR SAKLAMA

Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar mesleki faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi
ve sırları mesleki faaliyetlerine son verseler bile ifşa edemezler, çeşitli kanunlarla muhbirlere tanınan
hak ve menfaatlerden faydalanamazlar; ancak adli yargıya göre suç teşkil eden hallerin yetkili
mercilere duyurulması mecburidir.
Adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma birinci fıkra hükmünün dışındadır.
Tanıklık sırrın ifşası sayılmaz.


SORUMLULUK

a) Sosyal Sorumluluk:
Meslek mensupları; mesleği ifa ederken toplum ve Devlete karşı sorumluluk taşırlar.
b) İşletme Sahip ve Yöneticilerine Karşı Sorumluluk: Meslek mensupları, işletme sahip ve
yöneticilerine, isabetli karar alabilmeleri için doğru ve güvenilir bilgiler sağlarlar.
c) Meslektaşlara Karşı Sorumluluk:
Meslek mensupları, ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve mesleki eğitimde birbirlerine her türlü bilgiyi
vermek ve aktarmak sorumluluğunu taşırlar. Mesleğin gelişmesi ve sağlam temellere oturtulması için
aralarında gerekli dayanışmayı kurarlar.
Meslek mensupları hakkında ilgili kuruluşlara asılsız ihbar veya şikayette bulunulmaması
gerekmektedir.
d) Odaya Karşı Sorumluluk
Meslek mensupları yıllık maktu ve nisbi aidatlarını süresi içerisinde Odaya ödemeleri gerekmektedir.
Meslek mensupları süresi içerisinde adres değişikliklerini Odaya bildirmeleri gerekmektedir.
e) Yasa ve Yönetmeliklere Karşı Sorumluluk
Meslek mensupları 3568 sayılı Meslek Yasasına,ilgili Yönetmeliklerine ve Meslek Kararlarına
uymaları gerekmektedir.


HUKUKİ SORUMLULUK

Meslek mensupları verdikleri hizmet sırasında Vergi Usul Kanunu’nda yer alan iştirak, teşvik ve
yardım hükümlerine uyan fiilleri sebebiyle sorumludurlar. Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ceza
hükümleri ayrıca uygulanır.
Meslek mensupları beyanname imzalarken,denetim yaparken:ilgili yasal düzenlemelere,ilan olunmuş
norm ve standartlara uygun olarak hizmet vermeye özen gösterirler.

Meslek mensupları, iş sahiplerinin sahte veya içeriği itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği resmi kurum
ve kuruluşlarca saptanması , Odalar ve Birlik tarafından ilanından sonra bunların defterlerinin
tutulmaması ve işlerinin görülmemesi gerekmektedir.


BAĞIMSIZLIK

Meslek Mensupları, çalışmalarını kendi sorumlulukları altında tam bir bağımsızlıkla yürütürler.
Bağımsızlık mesleğin temeli ve vazgeçilmez bir unsurudur.
Meslek mensupları bağımsızlıklarına gölge düşürecek ilişkilerden ve davranışlardan kaçınmalıdırlar.


BÜRO EDİNME ZORUNLULUĞU

Her meslek mensubu mesleki faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu Oda bilgisinde iş yeri açmak
zorundadır.
Ortaklık bürosu veya şirket kurulması halinde de işyeri açılması mecburidir.
Odaların çalışanlar listesine kayıtlı olmadan unvan kullanarak mesleki faaliyette bulunulamaz.
Çalışanlar kütüğüne kayıtlı olmadan birden fazla beyanname imzalanamaz.
Meslek mensupları sahip oldukları mesleki ruhsatlarını hiçbir koşulda kiraya veremez.
Yeminli Mali Müşavirler muhasebe bürosu açamaz ve muhasebe bürosuna ortak olamazlar.
Mesleki faaliyette bulunmayan meslek mensupları ikametgahlarının bulunduğu bölgenin odasına
kaydolurlar.
İşyerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları ve
şirketler on beş gün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları odalara bildirmek zorundadırlar.


TİCARİ FAALİYETTE BULUNAMAMA

Meslek mensupları, Türk Ticaret Kanununa göre (Ticari) veya (esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir
faaliyette bulunamazlar. Meslek mensupları kendi mesleki faaliyetleri dışında serbest meslek
faaliyetinde bulunamazlar. Ticari mümessillik, ticari vekillik ve acentelik yapamazlar. Adi ve kollektif
şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olamazlar. Limited ve anonim şirketlerin
yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerinde bulunamazlar.


HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAMAMA

Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzel
kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar.


REKLAM YASAĞI

Meslek mensupları; iş elde etmek için, açık ve kapalı dolaylı veya dolaysız yöntemlerle reklamlarını
yapamazlar ve yaptıramazlar.
Meslek mensuplarının; tabelalarına, kartvizit, rapor ve bunlara benzer diğer yazışma kağıtlarına;
meslek unvanlarını, iletişim araçlarının numaralarını, açık adreslerini yazmaları reklam sayılmaz.
Bunlardan başka hususların yazılması reklam sayılır ve yasaktır.
Meslek mensupları, unvanlarını kullanarak mesleki konularda ve bilimsel nitelikte, gazete ve
dergilerde devamlılık arz etmemek üzere yazı yazabilirler. Yayıncılık yapamazlar.
Sadece iş tekliflerinde kullanılmak ve yazılı, sözlü ve görüntülü yayın araçları ile yayınlanmamak
üzere kendilerinin, ortaklık veya şirket kuruluşlarında görev yapan diğer meslek mensuplarının öz
geçmişlerini kapsayan tanıtıcı broşür bastırabilirler. Bu broşürlerde evvelce veya halen iş yaptıkları
müşteriler açıklanamaz.
Kendileri veya mesleki ortaklık veyahut şirketleri adına işin gerektirdiği ciddiyet ve boyutta eleman
arama ilanı verebilirler.
İş ilişkisinde bulunduğu firmalar adına bu ilanları veremezler.



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



MESLEK MENSUPLARININ KAŞE KULLANMA ZORUNLULUĞU ( Mecburi
Meslek Kararı 3)

Çalışanlar kütüğüne kayıtlı meslek mensupları imzalamak durumunda bulundukları resmi ve
mesleki belgelerde Türmob tarafından darphanede yaptırılan kaşeleri kullanmak zorundadırlar.


TAM TASDİK SINIRI ALTINDA KALAN FİRMALARIN BEYANNAMELERİNİ
YMM` LER İMZALAYAMAZ.

Defter tutma ve bu defterlere göre finansal tabloları hazırlama işleri yalnız Serbest
Muhasebeciler ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından yapılır. Yeminli Mali
Müşavirler Defter tutamazlar. ( Ahlak K. M.K. Md. 5 )


SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ

İşletmenin tuttuğu defter kayıtları ve yapmış olduğu işlemler olurken ,denetim kriterleri ise
yasalar,şirket ana sözleşmesi,şirketin iç yönetmelikleri,iş sözleşmeleri dışında muhasebe
usulleri,kuralları ve standartları ile defter kayıtlarının dayanağını yasalara uygun nitelikte
olmasıdır.
Sınırlı Uygunluk Denetimi ; karşıt inceleme ve üçüncü kişilerle mutabakatı içermediği için vergi
revizyonu olmadığı gibi ,doğruluk denetimini içeren ve karşıt inceleme yetkisiyle gerçekleştirilen
Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik faaliyeti değildir.
Sınırlı Uygunluk Denetimi ; vergi beyannamelerinin ekinde finansal bilgilerin veya hesap
özetlerinin defterlere uygunluğu ile bu kayıtların doğru bir şekilde ve dayanakları olan belgelere
uygun yapılmasına yönelik bir ön denetimdir.
( SUD MK.Md.4 )


TAM TASDİK YAPAN YMM `LER RUHSATLI MESLEK MENSUPLARIYLA
ÇALIŞMAK ZORUNDADIRLAR

YMM `ler ,muhasebe işlerini ruhsatlı SM ve SMMM` lere yaptırmayan işletmelerin işlerini
yapamazlar. ( Ahlak K.MK.Md.5 )


İŞ KABULÜ

Meslek mensupları getirilen iş teklifini gerekçe göstermeden reddedebilirler, ret kararı iş sahibine
gecikmeden bildirilir.
İki meslek mensubu tarafından reddedilen iş sahibi ilgili odaya müracaat eder. Oda kendisine meslek
mensubu belirler.
Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan müşterilere bilerek iş önerilemez ve diğer meslek
mensubu hakkında olumsuz yorumlarda bulunulmaz.


SÖZLEŞME YAPILMASI

Taraflar, mesleki konularda yapılacak işler için sözleşme yapabilirler.
Aşağıdaki çalışma konularında sözleşme yapılması zorunludur.
a) Defter tutmak,

b)
c)
d)
e)

Süreklilik arz eden müşavirlik hizmetinde,
Sınırlı Uygunluk Denetiminde,
Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik işlemleri,
Diğer işlerde,



ÜCRETİN BELİRLENMESİ

Meslek mensupları asgari ücretin altında iş kabul edemezler.
Ücret yönetmeliğine aykırı davrandığı için işi geri verilmiş ve Oda ve Birlikçe ismi olunmuş iş
sahiplerinin işleri kabul edilemez.
Meslek Mensupları yaptıkları işleri,Oda ve Türmob tarafından saptanmış ve ilan edilmiş
ücretlerin altında yapamazlar.
Asgari Ücretin üstünde yapılan işlere , başka bir meslek mensubu haklı bir gerekçe
göstermeden daha düşük bir ücretle iş yapamaz.
( Ahlak K.MK.Md.11 )


HAKSIZ REKABET

Meslek mensupları, mesleki dayanışma sorumluluğunun bilincinde olarak haksız rekabete neden
olacak durum ve davranışlardan kaçınırlar.
Meslek mensupları, başka bir meslek mensubu ile mesleki sözleşmesi devam eden gerçek ve
tüzel kişilere mesleki hizmet vermeye girişemezler.
Aynı şekilde ücret ve eleman temini gibi konularda meslek mensupları birbirlerine zarar verecek
davranışlarda bulunamazlar.
Ruhsatlı meslek mensubu mesleki dayanışma sorumluluğun bilincinde olarak,başka bir meslek
mensubunun mesleki işi yaptığı bir kişi veya kuruma aynı mesleki işi yapmak üzere girişimde
bulunamaz.
Aynı şekilde ücret düşürmeye yönelik tekliflerde ve eleman temini gibi konularda meslek mensupları
birbirlerine zarar verecek davranışlarda ve girişimlerde bulunamazlar.
Bir müşteri,muhasebe ve müşavirlik işlerini yapan bir meslek mensubu bulunmasına rağmen,bir başka
mensubundan hizmet talep ederse,meslek mensubu olan bitenden diğer meslek mensubuna bilgi
vermesi gerekmektedir. ( Ahlak K.MK.Md 14 )


ELEMAN İSTİHDAMINDA İŞ TEKLİFİ

Ruhsatlı bir meslek mensubu ,başka bir meslek mensubunun elemanında bu meslek mensubuna
haber vermeden,doğrudan doğruya yada dolaylı olarak kendisi yada müşterisi adına iş teklifinde
bulunamaz.Bu kural elamanın kendi girişimi yada bir ilanına dayanarak iş araması halinde
uygulanmaz. ( Ahlak K.MK.Md. 15 )


SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflar haklı nedenlerle veya karşılıklı rızaları ile, aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilirler.
Bu takdirde alınmış olan defter ve belgeler sahiplerine geri verilir.
Tarafların tazminat hakları genel hukuk kurallarına tabidir.


DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI VE İADESİ

Meslek mensupları kendilerine tevdi edilen defter ve belgeleri işlerinin gerektirdiği süre içinde iyi
niyetle muhafaza etmek ve işin bitiminde iade etmek zorundadırlar. Şu kadar ki defter ve belgelerin
geri alınması, sahibine yazı ile bildirmiş olduğu hallerde saklama mükellefiyeti bildirme tarihinden
itibaren bir ay içinde sona erer. İşin bitiminden itibaren bir ay içinde sahipleri tarafından alınmayan
defter ve belgeler bir yazı ile ilgililerin bağlı olduğu vergi dairesine teslim edilir.



ÇALIŞANLAR LİSTESİNDEN SİLİNMEYİ GEREKTİREN HALLER

Aşağıdaki hallerde meslek mensubunun adı çalışanlar listesinden silinir.
a) Meslek mensubunun, mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi veya
çalışma bürosunu kapatmış olması,
b) Çalışma bürosunu oda bölgesi dışına nakletmiş bulunması,
c) Kanuna göre meslekten çıkarmayı gerektiren cezalara çarptırılması,
d) Meslek mensubu olmak için Kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş olması,
e) Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan
tespit edilmiş olması.


MESLEKLE VE MESLEK ONURU İLE BAĞDAŞMAYAN İŞLER

Meslek mensuplarının aşağıda belirtilen davranışlarda bulunmaları meslekle ve meslek onuru ile
bağdaşmayan hallerden sayılır.
a) Yanında çalıştırdığı kişilere karşı uygunsuz davranışlarda bulunmak,,
b) Aşırı içki ve kumar düşkünlüğü ile tanınmak,
c) Meslektaşlarına, müşterilerine ve kanunlara göre bilgi vermek zorunda olduğu kişi ve
kuruluşlara bilgi vermemek veya kasten yanıltıcı bilgi vermek,
d) Kanunlara göre yapılması yasak olan işlerden herhangi birini yapmak.


MESLEKLE BAĞDAŞAN İŞLER

Aşağıda belirtilen işler meslekle bağdaşan işlerden olup yapılmasında bir sakınca yoktur.
b) Bilirkişilik, tasfiye memurluğu, hayri ve ilmi kuruluşların yönetim kurulu üyeliği görevlerinde
bulunmak,
c) Limited ve anonim şirketlerde ortak, komandit şirketlerde komanditer ortak olmak veya
murakıplık yapmak,
d) Meslek mensuplarının, üyesi oldukları ve kurumlar vergisinden muaf olan yapı, kalkınma ve
tüketim kooperatifleri ve yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri
görevlerinde bulunmak,
e) Kadrolu olarak çalışmamak şartıyla öğretim ve eğitim amacı ile ders vermek,
f) Devamlılık arz etmemek kaydı ile gazete ve dergilerde yazı ve makale yazmak,
g) Seminer ve konferanslara katılmak.
Ülkemizi yönetenler; muhasebe mesleğinin sorunlarına önem vermeli ve de ülkemizin
aydınlığa kavuşması için meslek mensuplarımıza yeni görevler ve sorumluluklar
vermelidir.Bunun için:







Meclisteki değişiklik yasamız biran evvel yasallaşmalıdır.
Tüm kredi alımları meslek mensuplarımız tarafından denetlenmelidir.
A.Ş ve Kooperatiflerde denetçi meslek mensuplarımızdan olmalıdır.
20 0rtağın altında ki A.Ş lerin genel kurullarında meslek mensuplarımızın bulunması
getirilmelidir.
Kamu ihaleleri meslek mensuplarımızca denetlenmelidir.
Vergi idaresine verilen tüm beyannameler meslek mensuplarımızın uygunluk denetimine tabi
olmalıdır.

Mesleki sorunlarımızın çözüldüğü,yeni mesleki kazanımların elde edildiği yeni bir yıl olması
dileğiyle...................

ELEKTRONİK ORTAMDA MUHASEBE VE DENETİME DOĞRU
Masum TÜRKER
Yeminli Mali Müşavir
Bilgi Teknolojisinden muhasebe uygulamalarında yararlanma olanakları arttıkça,
muhasebenin işletmelerin yönetimine yönelik işlevi ve önemi artmaktadır. Bilgi teknolojisi,
muhasebe işlemlerinin hızla yapılmasını ve çeşitli raporların kolaylıkla elde edilmesini
sağlarlar. Bu raporlardan bir bölümü işletmenin yönetimiyle ilgili iken bir bölümü ise devlete
yapılacak bildirimler ve sunulacak beyannamelerle ilgilidir.
Bilgi teknolojisinin muhasebe uygulamalarında kullanılmaya başlanıldığı günden bu yana
vergi idaresi ile vergi mükellefleri ve muhasebe meslek mensupları arasında mevzuattan
kaynaklanan ihtilaflar doğmuştur. Bu ihtilafların başında, elektronik ortamda tutulan
defterlerin başka bir değişle izlenen muhasebe kayıtlarının noterde tasdik edilmiş ticari
defterlere, ara denetim veya vergi yoklamaları sırasında yazdırılmamış olduğu iddiası
gelmektedir.
Bu ihtilafların ötesinde, bilgi yazılım teknolojisindeki gelişmelerin sağladığı olanaklar
nedeniyle başta TÜRMOB ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olmak
üzere diğer oda yöneticileri ve meslek mensupları elektronik ortamda muhasebe kayıtlarının
izlenmesine ve “Vergi Beyannameleri” nin elektronik ortamda hazırlanmasına izin
verilmesine taleplerinde bulunmuş ve bu konuda ısrarcı olmuşlardır.
Elektronik ortamda kayıtların izlenmesinde çıkan ihtilaflarda zamanın geçerli mevzuat
hükümleri nedeniyle vergi mükellefleri, çağın gerçeklerine aykırı ya vergilerini ödediler ya da
önceden ödedikleri bazı vergileri indirme haklarını kaybettiler.
Bu süreçte gerek bilgi teknolojilerindeki gelişmeler gerek vergi idaresi yönetimi bilgi
teknolojisinde yetkin elemanlarla güçlendikçe elektronik ortamdan muhasebe
uygulamalarında yararlanmayı olanaklı kılacak mevzuat değişiklikleri yapılmıştır.
Bu değişiklerin en yenisi TBMM’de 28.12.2001 tarihinde kabul edilen ve 30.12.2001 tarihli
Resmi Gazete’ de yayınlanan 4731 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (E) fıkrasıyla Vergi
Usul Kanunu’ nun (V.U.K.) mükerrer madde 242’ de yapılan değişiklik ve eklenen fıkra ile
gerçekleştirilmiştir.
Buna göre Mükerrer Madde 242’ nin “Elektronik Cihazla veya Tayin Olunacak Usulle Belge
Düzenleme” şeklindeki başlığı “ELEKTRONİK ORTAMDAKİ KAYITLAR VE
ELEKTRONİK CİHAZLA BELGE DÜZENLEME” şeklinde değiştirilmiş ve aşağıdaki (2)
numaralı fıkra eklenmiştir.
“2) Elektronik defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre tutulması zorunlu
olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.
Elektronik belge, şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre düzenlenmesi zorunlu
olan belgeleri oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük
bilgi öğesini ifade eder.
Bu Kanunda ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan
hükümler elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerlidir. Maliye Bakanlığı ,elektronik
defter, kayıt ve belgeler için de geçerlidir. Maliye Bakanlığı, elektronik defter, belge ve
kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar
belirlemeye yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi,
iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve
düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda
tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve
düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil
olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya
belirleyeceği gerçek ve tüzel kişilere aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında
uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu
Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye
ve denetlemeye yetkilidir.”
Görüldüğü gibi, mükerrer madde 242’nin yeni başlığı düzenlemedeki amacı açıkça ortaya
koymakta, elektronik ortamda muhasebe kayıtlarının yapılabileceği ve elektronik ortamda
muhasebe kayıtlarının yapılabileceği ve elektronik cihazla belge düzenleneceği hüküm altına
alınmaktadır.
Gerçekten mükerrer madde 242’ ye eklenen 2. numaralı fıkra irdelendiğinde şu hususların
hüküm altına alındığı ortaya çıkmaktadır:
1. Elektronik defter, V.U.K.’ta belirlenmiş defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan
elektronik kayıtlar bütünüdür. Başka bir deyişle, elektronik ortamda, muhasebe kurallarına
göre yapılan muhasebe kayıtlarının toplamı “ELEKTRONİK DEFTER” i oluşturmaktadır.
2. Elektronik defter, V.U.K.’taki şekil hükümlerine tabi değildir. Yani kayıtların
yazdırılmasını sağlayacak ve her sayfası notere onaylatılmış kağıtlardan oluşmuş
defterlere gereksinme yoktur.
3. Muhasebenin objektiflik ilkesi gereği olan belgelerde yer alması zorunlu bilgileri içeren
elektronik ortamdaki defter belge ve kayıtlar için farklı usul ve esaslar belirlenecektir. Bu
yaklaşım, yıllardır elektronik ortam anlayışı ve bilgi teknolojisi ile vergi usulleri
arasındaki farklılıkları giderecektir.
4. V.U.K.’ta yer alan defter, kayıt ve belgelere ilişkin hükümler, elektronik ortamdaki defter,
kayıt ve belgelere uygulanmakla birlikte; elektronik ortamdaki defter,belge ve kayıtlar için
farklı usul ve esaslar belirlenecektir. Bu yaklaşım, yıllardır elektronik ortam anlayışı ve
bilgi yazılım teknolojisi ile vergi usulleri arasındaki farklılıkları giderecektir.
5. Maliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi,
iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve
düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyecektir. Buna göre, kağıt defterlere
yazdırılma gereği olmaksızın ‘elektronik ortamı kabul görmekte ve kayıt, belge ve
oluşturulan elektronik defterin, elektronik ortamda saklanabileceğini düzenlenmektedir.
Ayrıca, örtülü olarak vergi denetiminin de elektronik ortamda yapılacağını, bu konuda
gerekli düzenlemelerin yapılacağını çağrıştırmaktadır.
6. Elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer
alması gereken bilgilerin internet de dahil her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve
ortamında Maliye Bakanlığına (vergi dairelerine) verme sorumluluğu getirilecektir.
Ayrıca bu bilgilerin Maliye Bakanlığınca gösterilen gerçek ve tüzel kişilere aktarılması
zorunluluğu da getirilmesi yetkisi, elektronik ortamda istihbarat ağının oluşturacağını
göstermektedir.
7. Elektronik imza olanağı getirilmekte. Bu konudaki usul ve esasları Maliye Bakanlığı
düzenleyecektir.

8. Bu uygulama için Maliye Bakanlığının elektronik ortamda değişiklik yapılamasını
sınırlandırarak belli süreçlerden sonra önleyecek bir yazılı programını onaylamak ve
izleyerek denetlenmesini sağlayacak düzenlemeler yapması gerekmektedir. (Bu konuda
MaliyeBakanlığı arşivlerinde 1996 yılında çeşitli kesimlerin katılımı ile gerçekleştirilmiş
ve tebliğ taslağı haline getirilmiş çalışmaların güncelleştirilmesi bile başlangıç için yeterli
olacaktır.)
9. Denetim iki açıdan gerçekleştirilecektir. Birincisi, elektronik ortamın denetimi, ikincisi
ise, elektronik ortamdaki kayıt, belge ve defter üzerindeki klasik denetim süreci olacaktır.
Bu konuda geliştirilmiş veya geliştirilecek paket denetim programlarından
yararlanılacaktır.
Bu konudaki düzenlemelerin hızlandırılarak uygulamaya konulması yalnız Maliye
Bakanlığının çalışma programına bağlı olmamalıdır. Mükelleflerin ve meslek mensuplarının
talepleri uygu lama sürecini hızlandıracaktır. Elektronik ortamda muhasebe ve denetimi
alanında sağlanacak gelişmeler muhasebe faaliyetlerine kolaylık getirecek, diğer yandan
yeminli mali müşavirlerin tam tasdik ile meslek mensuplarının vergi beyannamelerinin
imzalanmasında uygulanacak denetim faaliyetlerini de kolaylaştıracaktır. Bu konuda
“elektronik ortamda denetimde çalışma dosyaları ile çalışma kağıtlarının’ delil kapsamında
düzenlenmeleri gerekir.

MESLEK ETİĞİ
Dr. Veysi SEVİĞ
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.
Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

I-

GENEL AÇIDAN ETİK

Mesleki etik, mesleki faaliyetin sürdürülmesi aşamasında ahlaki ve mesleki ilkelere göre hareket etme
disiplini olarak kabul edilebilir. Herhangi bir mesleğin ifasında meslek elemanları mesleki etiğe ne kadar
bağlı kalırlarsa o meslek toplum indinde o kadar saygı ve güven kazanır.
Her mesleğin kamusal açıdan gereksinimi vardır. Bu gereksinim etik ilkelere uyumla kurumlaşır. Mesleki
kararların etik, sosyal, teknolojik, ekonomik ve politik yönleri olabilir. Böyle bir yelpazenin gücünü ve
konumunu belirleyen temel öğe etik yönüdür.
Etik özelliği bulunmayan eylemler, dengeleri bozacağı gibi yapılan işe güveni ve saygıyı da azaltmaktadır.
Bu nedenle alınan kararların değerlendirilmesini yapacak olanların ahlaki standartlara olan ilgisi diğer
ilkelere olan ilgisinden daha fazladır.
Zaman içinde ekonomik düzendeki istikrarsızlıklar işletmeleri sürekli değişime zorlamıştır. İşletmelerde
karşılaşılan yapısal değişimlerde insan faktörünün rolü büyüktür.
Kişilerin davranışları işe bakış açıları işin yapımında gösterdikleri başarıların altında etik kurallara bağlılık
ön plana çıkmaktadır. Çünkü her başarının arkasında yatan çalışanların bireysel başarılarıdır. Bireysel
başarının temelinde de çalışkanlık kadar etik ilkelere bağlılık yatmaktadır.
İş yaşamında meslek elemanının kendisine tevdi edilen bir işi bütün özellikleri ile kavraması mesleki açıdan
değerlendirerek kendisinden beklenen hizmeti mesleğinin özelliklerine uygun olarak vermesi meslek etiğinin
gereklerindendir.
İşletmeler bireylerin oluşturduğu sosyal nitelikli kurumlardır. Meslek elemanları meslek gruplarının
tanınmasında ve işlevinde güven duyulmasına bireysel olarak sorumluluk taşımaktadır. Meslek elamanının
bireysel davranışı tüm meslek elemanlarını ilgilendirir.
Meslek elemanının mesleki ilkesi kendi alanında kendisinden hizmet bekleyenlere varsa yasaların elverdiği
ölçüde; yoksa oluşmuş ilkelere göre faydalı olacak şekilde hizmet sunması şeklinde tanımlanabilir.
Meslek elemanı açık sözlü, doğru, çıkarlar doğrultusunda hareket etmeyen, işinin her aşamasında mesleki
başarıyı düşünen kişidir.
Meslek elemanı mesleki faaliyeti nedeniyle edindiği bilgileri başkalarına zarar verecek şekilde
kullanmamalıdır. Meslek elemanı işini yaparken kendi mesleğinin önemini ve ciddiyetini karşı tarafa kabul
ettirebilecek bir davranışı sergilemelidir. Bu bağlamda yaptığı işin sorumluluğu üstlendiğini ihsas ettirecek
bir davranış çizgisini sürdürmelidir.
II – MESLEKİ ETİK
Son yıllarda ülkemizde yaşanan olumsuzluklar ahlak ve güven bunalımını da beraberinde getirmiş
bulunmaktadır. Bu bağlamda günlük yazılı ve görsel iletişim araçlarının devamlı işlediği konuların başında
ahlak ve güven bunalımına yönelik olanlar gelmektedir.
Türkiye’ de ilk defa kamusal nitelikte bir mesleki örgüt olan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanlığı (TÜRMOB) “Meslek Ahlak Kuralları İle İlgili Mecburi
Meslek Kararı” nı yayımlamak suretiyle örnek olabilecek bir uygulamayı başlatmış bulunmaktadır.

Meslek mensuplarını yücelten ve güvenilir olmanın önkoşulunu oluşturan bu karar 18 Ekim 2001 tarihinde
Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
İlke olarak “Ruhsatlı bir meslek mensubu veya mesleki şirket, mesleki ve ahlaki standartlarla bağdaşmayan
herhangi bir iş anlaşması yapamaz”.
Gerçekte ülkemizde özellikle “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir” olarak görev ifa
eden meslek mensupları, bildikleri ve yaptıkları ile hayati önem arz eden bir işi sürdürmektedirler. Meslek
elemanlarının kendi içerisinde bulunan ve sürdürülen iş ahlakı ve disiplini ile üstlenilen işlerin önemi
bütünleşmiş, karşılaşılan olumsuzlarda meslek mensuplarına duyulan güven devamlı ön plana çıkmıştır.
Meslek ahlakı; ruhsatlı meslek mensuplarının yeterlilik; güvenirlilik, tarafsızlık, bağımsız karar alabilme,
kendi kendilerini denetlemelerinin ve dürüstlüğünün simgesidir. Meslek ahlakı kuralları mesleki kararda
tanımlanan meslek ahlakı anlayışını benimseyen ruhsatlı meslek mensuplarını yüceltecek, buna karşılık
mesleki yaralayıcı ve karalayıcı davranışlara karşıda koruyacaktır.
Mesleki ahlak ilkeleri çerçevesinde toplum; ruhsatlı meslek mensuplarının ve muhasebe meslek şirketlerinin
belli bir yasal düzenlemeden güç aldıklarını anlayacak, meslek mensupları için ahlakı değer ölçülerini her
şeyden önce olduğu gerçeğini kabul edecektir. Bu bağlamda meslek mensupları için vazgeçilmez ve göz ardı
edilemez olan ahlaki değer ölçülerinin yüceliği, mesleğe girmek isteyenler yani aday meslek mensupları için
de bir rehber ve mutlak ölçü olarak kabul edilmiş olacaktır.
Meslek Odalarının bu günkü uygulamada faaliyet gösteren “Disiplin Kurulları” nın çalışma titizliği kamu
oyuna yeterince yansıtılamamıştır. Bunun temel nedeni kuruluşlarından bu yana faaliyet gösteren meslek
odalarının büyük özveri ve titizlik içersinde mesleğin üstün niteliklerini ve koşullarını dikkate alarak
yaptıkları işleri ve değerlendirmeleri kendi bünyelerinde muhafaza etme arzularıdır.
Yasal düzenleme gereği “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler” görevlerini yaparken bağımsızdırlar. Bu bağlamda gerçekçidirler ve gerçekleri asla bilerek
saptırmazlar. İşlerini dürüstlük, güvenirlilik ve tarafsızlık içerisinde işlerini yürütmek temel ilkeleridir.
Meslek mensubu vergi yasalarının ve diğer yasaların yorumlanmasında; kendi düşünceleri ve yargısı ile
oluşan yorumunu destekleyen yeterli dayanakların da olması koşulu ile kararlarında tarafsız olmak
durumundadırlar.
Meslek mensubunun bir işverene bağlı olarak çalışması bağımsız davranmasını engellemeyeceği gibi
mesleki bilgisini kullanmasını da engelleyemez.
Meslek; bilgi, özen, güvenirlilik olguları ile bütünleşmiş, iş disiplininin tüm özelliklerini içeren bir uğraş
alanıdır. Meslek mensupları baskı altına alınamaz, meslek mensuplarının mesleki onur ve ahlakı her şeyin
önündedir.
Meslek içerisinde hiyerarjik ilişkiler ve görev sorumlulukları önem arz eder. Yeminli Mali Müşavirler
muhasebe işlerini ruhsatlı Serbest Muhasebeciler ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere yaptırmayan
işletmelerin işlerini yapamazlar. Bu bağlamda Yeminli Mali Müşavirler düzenledikleri raporlarda muhasebe
işlerini yapan Serbest Muhasebeci , Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri belirtmekle yükümlüdürler.
Ülke gerçeklerini en iyi bilen, dürüst ve fedakarca çalışmaları ile bilinen meslek mensuplarının kendi
içlerinde meslek ahlak ilkelerini belirlemeleri ve bu ilkeleri resmiyet kazanmadan önce de tavizsiz
uygulamak suretiyle örnek oluşturmaları her türlü övgünün üzerindedir.
Bir serbest muhasebeci mali müşavir mesleki faaliyetlerini sürdürürken işini üstlendiği kişinin konuya ilişkin
tüm yasal haklarını dikkate alırken kamu hukukunun kendisine yüklemiş bulunduğu görevleri de tavizsiz ve
eksiksiz yerine getirmek zorundadır.
Meslek elemanı kendi alanında faaliyet gösteren meslektaşlarını kötüleyemez. Eğer kendi alanında faaliyet
gösterenin bir hatasını görmüş veya kendisine veyahut da bir başka meslektaşına zarar veren bir davranışını

görmüş ise bu takdirde konuyu meslek örgütüne aktarmayı tercih edecek, bireysel tavır koymalardan
kaçınacaktır.
Mesleki faaliyet gerçekte bir kamu hizmeti sunma faaliyetidir. Dolayısıyla sunulan hizmetin niteliği önem
arz etmektedir. Böyle bir meslek üstün vasıflı ve bilgili, dürüst her aşamada güven kazanmış kişilerce ifa
edilebilir. Bu bir varsayım olarak kabul edilmelidir.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler iş elde etmek için reklam sayılabilecek
faaliyetlerde bulunamazlar. Bu bağlamda “Tabela veya basılı kağıtlarında ruhsatname ile belirlenen mesleki
unvanları dışında başka bir sıfat kullanamazlar.” (3568 sayılı yasa Md.44)
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Ahlak
Kuralları ile ilgili mecburi meslek kararı gereği olarak meslek mensuplarının bir gazete, dergi ya da benzeri
duyuru araçlarından herhangi birinden yararlanarak reklam yapmaları yasaktır. Örneğin meslek mensubu
basına bülten dağıtmak veya demeç vermek suretiyle kendi firmasının mesleki deneyim hizmetlerini
yüceltemez ya da reklam konusu yapamaz.
Meslek mensubu herhangi bir yazar veya muhabir ile görüştüğünde, vereceği bilgilerin nasıl
kullanılabileceğini kontrol edemeyeceğinden, muhabire meslek ahlak kurallarının gerektirdiği sınırlamaları
açıklamalıdır. Ancak toplumun ilgilendiği konularda meslek mensubunun yaptığı yayınların ve verdiği
demeçlerin haber programlarında verilmesi, yazı ve haber yazılması veya yazması reklam sayılmamaktadır.
Meslek mensuplarının gazete ve dergilerde yazı yazmaları, haber programları yapmaları yada kitap
yazmaları durumunda, bunları yayımlayan yayımcı tarafından yapılacak övgülerde ve tanıtımlarda, yazar
olan meslek mensubunun öz geçmişi, öğrenimi, mesleki unvanı, deneyimleri, mesleki şirket ortaklığı ve ifa
ettiği belli başlı görevler yer alabilir. Bu övgü ve tanıtımlarda meslek unvanı dışında “vergi uzmanı”,
“yönetim danışmanı”, “eski vergi dairesi müdürü”, “eski inceleme elemanı” gibi herhangi bir mesleki
uzmanlığı gösteren bir ibare yani tanıtım kullanılamaz. Yazarlık ve akademik unvanların kullanılması reklam
sayılmaz.
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında” ki Yönetmeliğin 45. maddesi uyarınca “meslek mensupları unvanlarını kullanarak
mesleki konularda ve bilimsel nitelikte gazete ve dergilerde devamlılık arz etmemek üzere yazı yazabilirler.
Ancak yayıncılık yapamazlar”.
Eğitim seminerlerine katılma reklam sayılmaz.
Meslek mensubunun diğer meslektaşlarına mesleki hizmet sunmak üzere kişisel ilişkide bulunması veya
önerilerini mektupla bildirmesi reklam olarak değerlendirilemez.
Meslek mensubu veya mesleki şirketin kullandığı yazışma kağıtları meslek onuruna yakışan biçimde
düzenlenecek ve üzerinde şirket ve mesleki unvanlar dışında ayrı bir uzmanlık dalı belirtilmeyecektir. Bu
kağıtlarda mesleki şirketin veya büronun unvanı, adresi, telefon, faks, internet ve benzeri iletişim numaraları,
ortakların, vefat etmiş ortakların, kurucuların isimleri ve hizmet süreleri, ortaklardan ayrı olduklarını belirten
bir çizgi ve başlık altında ayrılması koşuluyla çalıştırılan meslek mensuplarının adları, diğer şehirlerde iş
birliği yapılan meslek mensupları ile şubelerinin adları yer alabilir.
Meslek mensupları ve yanlarında çalışan meslek mensupları ile görevli diğer personelin kullandıkları
kartvizitler reklam sayılmamaktadır. Bu kartlar, yalnızca kart sahibinin adını ve soyadını, mesleki şirketin
veya büronun unvanını, adres ve telefon – faks numaralarını, mesleki unvanı ile bürodaki yada şirketteki
yönetici, ortak, danışman gibi unvanları içerebilir. Kartvizitlerde her hangi bir uzmanlık alanı yada eski
görevlerini belirten rumuz veya unvanların yer alması reklam kapsamında olduğundan yasaktır.
“Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Ahlak
Kuralları” ile ilgili mecburi meslek kararı uyarınca “Bağımlı çalışan meslek mensupları, ruhsatlarının türüne
göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir unvanlarını kullanabilirler. Ancak
bağımlı meslek mensuplarının ticari faaliyetleri sırasında bu unvanlarını kullanmaları yasaktır.

Meslek mensubu veya mesleki şirketin yayınladığı bildirilerin, sirkülerlerin, bültenlerin, işe alma
broşürlerinin bazı ticari konularda kendi personeli, müşterileri, avukatlar, bankalar, aracı kurumlar, akademik
çevreler gibi mesleki ilişkilerin sürdürüldüğü kimselere gönderilmesi reklam olarak değerlendirilemez. İş
için başvuranlara işe alınma görüşmelerine girmeyi düşünen öğrencilere özel olarak istemde bulunan kişilere
ve öğrenim kuruluşlarına bu yayınların bir kopyasının verilmesi veya gönderilmesi reklam sayılmamaktadır.
Meslek mensupları büronun veya mesleki şirketin tanıtımı için özel dosyalar hazırlatabilir, katalog, basılı
bloknot ve kalem kullanabilir. Bu tür bilgilendirmeler de reklam yasağı kapsamına dahil değildir.
Ruhsatlı meslek mensuplarından denetim ve tasdik işi yapanların mesleki hizmetlerinde tarafsızlıklarını
(objektifliklerini) bozan işler yapmaları yasaktır. Ancak kamu görevi niteliğinde olan siyasi faaliyette
bulunma, düşüncesini açıklayan yazı yazma, sanat faaliyetlerinden sayılan edebi eser yayımlama, avukatlık,
gazetecilik ve öğretim üyeliği veya görevliliği yapmak meslekle bağdaşan işlerden sayılır. Yönetim
danışmanlığı mesleki faaliyet sayıldığından mesleki faaliyetle birlikte sürdürülebilir.
Bu satırların yazarı 3568 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Yeminli Mali Müşavir olmaya hak
kazanmış olup, devamlı olarak sizlere bilgi sunduğu için bir kişisel tercih olarak mesleki faaliyette
bulunmamaktadır.

İHRACATÇILARIMIZIN VE YABANCI SERMAYE İLE ORTAK YATIRIM DÜŞÜNEN
FİRMALARIMIZIN TEK ÇIKAR YOLU
SERBEST BÖLGELER
Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Marmara Üniv. Öğr. Üyesi
A-GİRİŞ:
Dış ticarette sınırların kalktığı, hızın ve sanal ticaretin önem kazandığı yeni ekonomide ihracat yapan Türk
firmalarımızın temel stratejileri farklı mal ve hizmetleri mümkün olan en düşük fiyatla ve en hızlı şekilde
(Just in time) sunabilme becerisidir. Bu stratejiye etkin bir şekilde ulaşabilme bakımından, Türkiye’de kurulu
serbest bölgeler üzerinden ihracat yapmak, Türkiye’den yapmaya göre önemli rekabet avantajları
sağlamaktadır.
B---SERBEST BÖLGELERİN İHRACATÇILARA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR
1-) Dalgalı Kur Rejiminde Kur Farkını Önleme ve Hızlı Beyanname Kapama Avantajı :
Yeni ulusal ekonomik programla, sıcak para ve müdahaleci kur politikasından dalgalı serbest kur rejimine
geçişle beraber kurların gün ve gün sürekli artışı ihracatta
(Özellikle vadeli ihracatta) kur farkı sorununu yaratmaktadır. İhracat faturasının kesildiği tarihteki Merkez
Bankası Döviz Alış Kuru ile ihracat bedelinin geldiği tarihteki yüksek döviz alış kuru arasındaki olumlu fark,
kambiyo karı ya da hasılat olarak muhasebe kayıtlarına işlenmekte ve bunun da vergisi ödenmektedir. Bu
olumsuz durumu önlemek için, eşya önce ihracatçı firmanın serbest bölgedeki şubesine ya da iştiraki olduğu
firmasına ihraç edilir ve bölgedeki banka hesabından mal bedeli hemen transfer edilerek, Döviz Alım Belgesi
(DAB) kesilerek kur farkı ve vergilendirilmesi olayı yok edilmektedir.
Öte yandan Türkiye’nin herhangi bir yerindeki bir Gümrük İdaresinden, İhracat Rejimi çerçevesinde ihraç
edilecek olan bir eşya, Gümrük İdaresinden ihracat işlemi bitirilip (Örneğin Halkalı Gümrük İdaresi’nden)
eşyanın Türkiye’nin Siyasi Sınırını geçmesini müteakip (Sarp ya da Kapıkule Gümrük İdaresi’nden geçmesi
ile) ihracat işlemi gerçekleştirilmiş olmaktadır. Ancak bu şekilde Sınırdaki Gümrük İdaresi’nden yurt
içindeki çıkış gümrüğüne manifesto teyidi gelmesi ile Gümrük Beyannamesi kapanarak, Beyanname
arkasına “İntaç tarihi” ya da şimdilerde görüldüğü gibi beyannamenin ön tarafına fiili ihraç tarihi (Türkiye
Siyasi Sınırlarını Terk Ettiği Tarih) vurulmakta, ondan sonra KDV Beyannamesindeki matraha dahil
edilerek, Yeminli Mali Müşavir iade raporunu yazabilmektedir. Çoğu zaman bu işlem uzun bir zamanı
kapsamaktadır. Oysa aynı eşya, gümrük işleminin bitirilip serbest bölgeye girmesi halinde, ihracat işlemi
gerçekleştirilmiş olarak İntaç tarihi hemen alınabilmektedir. Ayrıca 27 nolu SMM-YMM Tebliğine göre
zorunlu hale gelen Gümrük Beyannamelerinin Gümrük İdaresince teyidi işlemi çok hızlı bir şekilde
gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca DİİB kapsamında ithal edilen eşya için Gümrüğe verilen teminat
mektuplarının çözümü serbest bölgelerde Bir gün bile sürmemekte bu yolla bankaya boşuna teminat
mektubu komisyonu ödenmesi ve zaman kaybı önlenmektedir.
2-) Bürokrasinin Minumuma İnmesi Avantajı :
Serbest bölgelerde vergi mevzuatı geçerli olmadığı için, vergi dairesine KDV, Kurumlar vergisi, Gelir
vergisi, Muhtasar beyanname, Geçici vergi beyannamesi gibi beyannameleri verilmesi söz konusu
olmadığından, bu tip bürokratik işlemlerin yol açtığı zaman kayıpları yaşanmamaktadır.
3-) Dış Ticaret Departmanı Uzmanlarının Serbest Bölgede İstihdamının Avantajı :
Serbest bölgede istihdam edilen dış ticaret uzman ve elemanları için Türkiye’de geçerli olan SSK
mevzuatına göre primler ödenmekte olup, ücret gelirlerinden stopaj yapılarak muhtasar beyanname ile her
ayın 20’sinde vergi dairesine yatırma yükümlülüğü söz konusu değildir. Serbest bölgelerin sağladığı bu
olanakla hem ücreti yüksek uluslararası yerli ve yabancı pazarlamacıları istihdam etmek, hem de her türlü
iletişim giderlerinden KDV muafiyeti olması işlemsel maliyeti (Operation cost) düşürmektedir.
4-) Serbest Bölgelerden Transit Ticaret Yapma avantajı :

Özellikle serbest bölgelerde istihdam edeceğimiz profesyonel pazarlamacılar vasıtasıyla sadece Türk malını
değil, tüm dünya ülkelerinin malını yine tüm dünyaya Türkiye’deki vergi ve dış ticaret mevzuatına tabi
olmadan, bürokrasi ile uğraşmadan pazarlayarak kar elde etmemiz teşvik edilmektedir (Reexport). Böylece
Türk girişimcisi Üçüncü ülkeden aldığı malı doğrudan satış yaptığı diğer yabancı ülkeye göndermekte, ancak
satıcı ülkenin sevk evrakını serbest bölgedeki firmasına getirterek alış fiyatına karını ekleyerek yeni bir
Invoice düzenlemekte ve bunu diğer değiştirilmiş evraklar ile ( Packing List, Menşei Şehadetnamesi,
Konşimento, ATR vs) alıcı ülkenin ithalatçısına göndermektedir. Bu sayede globalleşen dünyada Türk
Müteşebbisi uluslararası ticaretten önemli ölçüde gelir elde edebilmektedir (Connection & Collection).
5-) Türk İhraç Ürünlerinin Yarı Mamül Veya Daha İleri Seviyede Serbest Bölgede
Tamamlanarak İhraç Edilme Avantajları :
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak üretim prosesinin giderek artan şekilde bölünebilirliği nedeniyle bir
üretimin nihai olarak aynı tek yerde bitirilmesi olgusu giderek önemini kaybetmektedir. En ucuz girdi temini
için yatay işbirliğine ve organizasyonuna gidilerek dış kaynaklara başvurulmaktadır (Out sourcing). Böylece
Türkiye’de yarı mamül olarak üretilen ürünlerin serbest bölgeye gönderilerek, dış ülkelerden daha ucuza
getirilen girdilerle birleştirilerek bölgeden ihraç edilmesi, hem fiyat rekabeti sağlamakta hem de birleştirilen
girdilerin Türkiye’ye geçici giriş ve çıkışında söz konusu olan maliyetli ve zaman alıcı işlemlerden muaf
olarak uluslararası şartlarda proses yapılmasına neden olmaktadır (competitive advantage).
6-) İhraç Malının Bünyesinde Kullanılan Girdileri Serbest Bölgelerde Depolayarak
Gerektiği Zaman İthal Etme Avantajları :
İhraç malının fiyatını rekabet edebilir seviyede tutabilmek için, bünyesinde kullanılan girdilerin fiyatları dış
ülkelerde daha düşük seyrediyor ise, bu girdileri ithal etmek gerekeceği tabiidir. Teşvikli yada teşviksiz ithal
girdileri bir defada vergilerini yada teminatını vererek ithal edildiğinde ihracat yapacak olan firmanın
üzerinde finansman yükü oluşmaktadır. Oysa aynı işlemi önce büyük partiler halinde serbest bölgede
depolayıp ihtiyaç oldukça ithal etme olanağı sağlandığından bir anda finansman yükü altına girme durumu
önlenmiş olmaktadır. Ayrıca, ithal edilen malların
depolama süreleri uzadıkça yeni uygulamaya geçilen dalgalı kur sisteminde defter kayıtlarında fiktif karlar
oluştuğundan haksız yere vergi öder duruma gelinmektedir.
Oysa serbest bölgelerde depolayarak ihtiyaç oldukça ithal ettiğimizdeki kur üzerinden defter kayıtlarına
geçeceğinden ötürü fiktif karlar oluşmayacak, bir anlamda enflasyon muhasebesi yapma imkanı doğacaktır.
Öte yandan, serbest bölgelerde yerleşik bankalardan yurt dışına açılacak akreditiflerde Banka Sigorta
Muameleleri Vergisi (BSMV) ve Küşad Vergisi söz konusu olmadığından akreditif masrafları (L/C Fee)
Türkiye’ ye göre yarı yarıya daha ucuzdur.
7-) Dahilde İşleme İzin Belgelerini Kapatma Avantajı :
İhraç edilecek ürünün bünyesinde kullanılmak üzere dış ülkelerden daha ucuz girdi ithalatı söz konusu
olduğundan, ithalattaki vergileri ödeme yerine, teminatla ertelemek için Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan
Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) alınır. İhracat gerçekleştiğinde, gümrüğe verilen teminat çözdürülür.
Eğer bir aksilik olur da ihracat gerçekleştirilemez ise; alınmayan vergilerin şu anda aylık % 10 gecikme faizi
ile tahsili yanında Gümrük Kanunu’nun 238. Maddesine göre alınmayan vergilerin 2 kat daha cezasının
ödenmesi söz konusudur. Bu durumda teşvikli eşya serbest bölgeye gönderilirse teşvik belgesi
kapanabilmekte ve yukarıda söz edilen cezalar tahakkuk ettirilmemektedir.
8-) Serbest Bölgede Elde Edilen Karların Türkiye’ye Transferinde Vergi Muafiyeti :
Serbest bölgede şube aracılığı ile elde edilen kazançlar Türkiye’deki A.Ş. yada LTD şeklindeki merkeze
transferinde her ne kadar merkez ve şube karları ticari kazanç açısından konsolide edilse de (Birleştirilse de)
mali kar açısından şubeden elde edilen serbest bölge karı Kurumlar Vergisi Matrahından düşülerek
hesaplanmaktadır. Bu yolla sürekli değişen müşteri ihtiyaçları ve beklentilerine uyum (Customer
Realitionship Management-CRM Yaklaşımı) ve yeni teknolojilere yatırım için gerekli kaynak karların
sermayeye eklenmesi sureti ile sağlanmaktadır. Karların sermayeye eklenmeyip ortaklara dağıtılması halinde

ise halka açık olan şirketlerde fon dahil % 5,5 diğer şirketlerde ise % 16,5 Vergi Stopajı yapılmamaktadır
böylece hem Kurumlar Vergisinden hem de Gelir Vergisinden muafiyet söz konusu olmaktadır.
9-) Enflasyon Muhasebesi İmkanı
Türkiye’de enflasyon muhasebesi uygulaması olmadığından dolayı firmalarımızın dış ülkelerden temin ettiği
döviz kredileri ya da transfer edilen yabancı sermaye payları bankada ya da kasada döviz olarak
tutulduğunda Üçer aylık geçici dönem sonlarında ya da yıl sonunda döviz kurlarında artış olduğunda duran
paranın yeniden değerlendirilerek karı çıkarılmakta ve vergisi ödenmektedir. Bu sebepten dolayı da bir çok
yabancı sermaye Türkiye’ye gelmemektedir. Oysa serbest bölgede hesaplar ve defter kayıtları döviz
cinsinden tutulduğundan kur farkı diye bir problem ortaya çıkmamaktadır. Bu açıdan bakıldığı zaman
yabancı sermayeyi Türkiye’ye çekebilmenin en rahat yolu serbest bölgelerden faydalanmaktır.
C---SONUÇ :
Sayıları giderek azalan dış müşterilere farklı ürünleri, rekabet edilebilir fiyata ve hızlı şekilde sunabilme
becerisi için mevzuatın ve bürokrasinin en aza inmesi gerekir. Aksi halde yeni ihracat müşterileri
edinemeyeceğimiz gibi mevcut olanları da elimizde tutamayacağız. Üretim şartlarının benzerliği nedeni ile
yabancı müşteriler ve yatırımcılar eski Varşova Paktı Ülkelerine (Middle Europe) gitmektedirler. Örneğin
Polonya, Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti vb. Bizim kanımızca şu kısa vadede böyle bir kaybı
önlemenin en etkin yolu, Ülkemizde halen kurulu serbest bölgeler üzerinden ihracatı ve üretimi
gerçekleştirmektir. Serbest Bölgelerimizde faaliyet gösteren yerli ve yabancı kullanıcılar üzerinde yaptığımız
araştırmalara dayanarak; serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların karlılık oranlarının ve fiyat
düşürme oranlarının, Türkiye’de faaliyet gösteren firmalara göre 2,5 kat daha fazla olduğunu
söyleyebiliyoruz.

KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE ÖZEL DURUMLAR
Mehmet ALTINDAĞ
Baş Hesap Uzmanı
Ankara Gelirler Bölge Müdürü
I- GİRİŞ
KDV’de vergiyi doğuran olay, Kanun’un 10. maddesinde düzenlenmiş olup, bu düzenlemeler aşağıda
ayrı ayrı ele alınmıştır.
1- Mal Teslimi ve Hizmet İfası Hallerinde Vergiyi Doğuran Olay
KDV’nin 10/a maddesine göre, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde vergiyi doğuran olay, malın
teslimi veya hizmetin yapılması ile meydana gelmektedir. KDV malın teslimi veya hizmetin yapılması
ile doğduğundan, verginin teslimin veya hizmetin yapıldığı dönemde beyan edilmesi gerekir. Beyan
için, verginin müşteriden tahsil edilmesi şart değildir. Örneğin, taksitli mal satışlarında, bedelin
taksitler halinde alınması, vergiyi doğuran olayın malın teslim edildiği tarihte doğmasına engel
oluşturmamaktadır. Bu durumda, teslim bedeli taksitler halinde müşteriden tahsil edilse dahi, bu bedel
üzerinden hesaplanan KDV malın teslim edildiği ay beyannamesi ile beyan edilecektir.
2- Ay’ın Son Günlerinde Yapılan Teslimlerde Vergiyi Doğuran Olay ve Fatura İlişkisi
KDV’de vergiyi doğuran olay, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile meydana gelmektedir. Sevk
irsaliyesi ile sevk edilen mallarda sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihi vergiyi doğuran olayın
meydana geldiği tarih olacaktır. Sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihi, tesliminin gerçekleştiği, diğer
bir ifade ile KDV’nin doğduğu tarih olarak kabul edilecektir. VUK’nın 231. maddesinde fatura
düzenlenmesi için 10 günlük süre tanınmış olması, teslim veya hizmetin faturanın düzenlendiği tarihte
yapılmış olduğu anlamına gelmemektedir. Henüz fatura düzenlenmemiş olmakla beraber, vergiyi
doğuran olay, teslimin veya hizmetin yapıldığı anda meydana gelecektir.
Maliye Bakanlığı, 26.05.1997 tarih ve 21589 sayılı özelgesinde; “VUK'nın 231/5. maddesinde belirtilen 10
günlük fatura düzenleme süresinin, malın sevk tarihinden değil sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihinden itibaren
başlayacağını” açıklamıştır.

Örneğin, 29 Kasım’da teslim edilen bir mala ait faturanın 5 Aralık’ta düzenlenmesi halinde, KDV
yönünden vergiyi doğuran olay malın teslim edildiği 29 Kasım’da meydana gelecektir. Mal teslimine
ait KDV ise, satıcı tarafından Kasım Ayı KDV Beyannamesi ile beyan edilecektir. Faturanın VUK’nın
231/5. maddesinde belirtilen 10 günlük süre dikkate alınarak Aralık ayı içerisinde düzenlenmesi,
vergiyi doğuran olayın Kasım ayında meydana gelmesine ve verginin Kasım ayı beyannamesi ile
beyan edilmesine engel oluşturmamaktadır. Ancak, alıcı bu alımına ilişkin yüklendiği KDV'’i
Kanunun 34/1. maddesine göre faturayı yasal defterlerine kaydettiği ayda (yani Aralık ayında)
indirilebilecektir.
3- Müşteri Kabul Şartına Bağlı Mal Satışlarında Vergiyi Doğuran Olay
Kabul şartlı mal satışlarında vergiyi doğuran olay, kabul şartının oluştuğu tarihte meydana
gelmektedir. Bu tür satışlara, kamu idarelerinin mal alımlarında rastlanılmaktadır. Kamu idareleri mal
alımlarını, ihale komisyonunun kabulü koşuluna bağlayabilmektedir. Bu gibi durumlarda, teslim ve
vergiyi doğuran olay ihale komisyonunun malın alımını kabul tarihinde meydana gelmektedir.
Müşteri kabul şartına bağlı olarak yapılan satışlara gösterilebilecek bir diğer örnek ise 4077 Sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8. maddesine göre yapılan kapıdan satışlardır. Bu tür
satışlara tecrübe ve muayene koşullu satışlar da denilmektedir. Kapıdan satışlarda tüketici 7 günlük
tecrübe ve muayene süresi sonuna kadar malı kabul veya hiçbir gerekçe göstermeden
reddedebilmektedir.
Kapıdan satışlarda satışa konu malın tasarruf hakkı 7 günlük tecrübe ve muayene sonucuna kadar
devredilmediğinden, tecrübe ve muayene amacıyla alıcılara mal tesliminde vergiyi doğuran olay, tecrübe

ve muayene sonucu teslimin yapıldığı tarihte meydana gelecektir. KDV’nin bu tarih itibariyle
hesaplanıp, ilgili dönemde beyan edilmesi gerekir.
4- İşlemden Önce Belge Düzenlenmesi Halinde Vergiyi Doğuran Olay
KDV Kanunu’nun 10/b maddesine göre malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura
veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, sadece bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere
fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir. Bu
düzenleme ile, vergi alacağının zamanında kavranması ve emniyet altına alınması amaçlanmaktadır.
İşlemden önce fatura veya benzeri belge düzenlenmesi olayına, daha çok mal teslimi ve hizmet
ifasından önce işin başında avans alınmasında rastlanılmaktadır. Avans alınması işlemi, yapılmış bir
mal teslimi veya hizmetin karşılığı olmadığından KDV’ye tabi değildir. Ancak, avans bedeli için
fatura veya benzeri belge düzenlenmesi halinde, KDV yönünden vergiyi doğuran olay belgenin
düzenlenmesi anında meydana gelecektir.
5- Kısım Kısım Mal Teslimi veya Hizmet Yapılması Mutad Olan ve Bu Hususlarda Mutabık Kalınan
Hallerde Vergiyi Doğuran Olay
KDV Kanunu’nun 10/c maddesine göre, kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan
veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde vergiyi doğuran olay, her bir kısmın teslimi veya bir
kısım hizmetin yapılması ile meydana gelmektedir.
Örneğin, haftalık üretim kapasitesi 10.000 adet gömlek olan ve 40.000 adetlik sipariş alan bir
konfeksiyon atölyesinin, tamamı 4 haftada olmak üzere her hafta 10.000 adet gömlek teslim etme
taahhüdünde bulunduğunu ve bu taahhüdünü gerçekleştirdiğini varsayalım. Kısım kısım gerçekleşen
bu işlemde vergiyi doğuran olay, her bir 10.000 adetlik gömleğin teslimi anında meydana gelmektedir.
Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi için, gömleklerin tamamının teslimini beklemeye gerek
bulunmamaktadır.
6- Komisyoncular Vasıtasıyla veya Konsinyasyon Suretiyle Yapılan Satışlarda Vergiyi Doğuran
Olay
KDV Kanunu’nun 10/d maddesine göre, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle
yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi anında vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir.
Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların satılmak üzere bu
aracılara tevdiinin, ortada bir mülkiyet devri mevcut bulunmadığından teslim olarak değerlendirilmesi
mümkün değildir. Bu işlemde teslim fiili, Kanun’un 2. maddesine göre malların bu aracılar tarafından
alıcılara teslimi anında gerçekleşmektedir. Örneğin, malın konsinyatör tarafından satılmak üzere
konsinyiye gönderilmesi halinde, KDV yönünden vergiyi doğuran olay meydana gelmemektedir.
KDV yönünden vergiyi doğuran olay, malın konsinyi tarafından alıcıya teslimi anında meydana
gelmektedir.
7- Malın Alıcıya veya Onun Adına Hareket Edenlere Gönderilmesi Halinde Vergiyi Doğuran
Olay
KDV Kanunu’nun 10/e maddesine göre, malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi
halinde, malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii anında KDV doğmaktadır.
Malın teslimi işlemine kesinlik kazandıran ve kayıt dışı mal satışlarını önlemeyi amaçlayan bu hüküm,
niteliği itibariyle bir vergi güvenlik müessesesidir. Ancak, KDV Kanunu’nun 2/1. maddesinde
tanımlanan teslim kapsamına girmeyen mal sevkiyatları ise teslim olarak değerlendirilemez ve bu
sevkiyatlar KDV’yi doğuran bir işlem olarak kabul edilemez. Örneğin, mükellefin şubeleri arasındaki
mal nakilleri, konsinye satışlarda satılmak üzere konsinyiye mal gönderilmesi gibi.
8-Amortismana Tabi Menkul veya Gayrimenkul Malların İşletme Aktifine Alınması veya
Kullanılmaya Başlanması Hallerinde Vergiyi Doğuran Olay
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun;
- 3/d ve 10/f maddelerinde, işletmede kullanılmak üzere imal ve inşa edilen amortismana tabi
iktisadi kıymetlerin, kullanılmaya başlanması veya aktife alınması “teslim sayılan hal”
kapsamında verginin konusuna alınmış,

- 20/3. maddesinde ise bu işlemlerde verginin matrahının, işletmede kullanılmak üzere imal ve inşa
edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin Vergi Usul Kanunu’na göre tespit edilen değerleri
olacağı hükme bağlanmıştır.
4369 sayılı Kanun’un 82. maddesinin 5. fıkrasının (a), (b), ve (c) bentleri ile KDV Kanunu’nun sözü edilen
3/d, 10/f ve 20/3. maddeleri 01.01.1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
Buna göre, işletmede kullanılmak üzere imal ve inşa edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin
31.12.1998 tarihinden sonra aktife alınması veya kullanılmaya başlanması halinde, vergi hesaplanıp
beyan edilmeyecektir. Diğer bir ifade ile, imal ve inşa edilen bu kıymetlerin aktife alınması işlemi,
KDV’nin konusu dışına çıkarılmıştır. Örneğin, işletmede kullanılmak üzere imal ve inşa edilen
amortismana tabi iktisadi bir kıymetin 01.01.1999 tarihinden itibaren aktifleştirilmesi halinde,
aktifleştirme işlemi KDV’ye tabi olmayacaktır. İmal ve inşa dolayısıyla yüklenilen vergiler ise
harcamaların yapıldığı dönemlerde ve genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılacak, kesinlikle
biriktirilmeyecektir.
9-Su, Elektrik Gaz, Isıtma, Soğutma ve Benzeri Enerji Dağıtım veya Kullanımlarında Vergiyi
Doğuran Olay
KDV Kanunu’nun 10/g maddesine göre; su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım
veya kullanımlarında, bunların ilgili müesseselerce bedellerinin tahakkuk ettirilmesi halinde, vergiyi
doğuran olay meydana gelecektir.
Kanun’un 2/3. maddesi uyarınca, bu tür dağıtımlar mal teslimi sayılmıştır. Ancak bu tür malların
teslimi önceden gerçekleştirildiği halde, bu aşamada vergilendirilmesi mümkün olmadığından,
Kanun’un bu maddesi ile vergilendirme, bunların bedellerinin hesaplandığı anda yapılacaktır. Kanun
koyucu önceden tüketilen bu mallara ait verginin daha fazla geciktirilmemesi ve izlenmesinin
güçleşmemesi için, vergiyi doğuran olayı bu malların bedellerinin tahsiline bağlamamıştır. Dolayısıyla
bu malların bedellerinin tahakkuk ettirildiği, yani bedelin hesaplanarak ödenebilir hale geldiği anda
vergiyi doğuran olay meydana gelmiş sayılacaktır.
10- İthalatta Vergiyi Doğuran Olay
İthalatta vergiyi doğuran olay, Kanun’un 10/ı maddesine göre, gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin
başladığı, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise, gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihte
meydana gelecektir.
11- Dar Mükellefiyete Tabi Olanlar Tarafından Yapılan Uluslararası Taşımacılıkta Vergiyi
Doğuran Olay
KDV Kanunu’nun 4503 sayılı Kanunla değişik 10/j maddesine göre ikametgahı, işyeri, kanuni
merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında
yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta vergiyi doğuran olay, gümrük bölgesine girilmesi veya
gümrük bölgesinden çıkılması anında meydana gelmektedir. İşin özelliği nedeniyle bu şekilde
taşımacılık yapan dar mükellefleri izlemek güç olduğundan, böyle bir düzenleme yapılması gereği
doğmuştur.
B- VERGİYİ DOĞURAN OLAYDA ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER
1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde
Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan inşaat taahhüt işlerinde vergiyi doğuran olay, hakediş raporunun
ihale makamınca onaylandığı tarihte meydana gelmektedir. Hakediş raporu, işi yapan açısından işin
teslimini, ihale makamı açısından ise işin teslim alındığını gösteren ve içeriği her iki tarafça da kabul
edilerek onaylanan bir belgedir. İşi teslim alan taraf açısından, ihale makamınca hakediş raporunun
onaylandığı tarih, işin teslim tarihi ve KDV’nın doğduğu tarihtir. İhale makamının hakediş bedelini ve
KDV’yi ödememesi, müteahhitlerin bu vergiyi beyan ederek ödemelerini engellemeyecektir. Hakediş
belgesi, VUK’da düzenlenen bir belge olmadığından, hakediş belgesi düzenlenen işlerde KDV’nin
indirim konusu yapılabilmesi için ayrıca fatura düzenlenmesi ve bu faturada verginin ayrıca gösterilmesi
gerekmektedir.

Ancak Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 19.06.1998 tarih ve E. No:1996/370, K. No:
1998/118 sayılı Kararında;
“İnşaat işlerinde KDV yönünden vergiyi doğuran olayın tahakkuk müzekkeresi ve verile emrinin düzenlendiği tarihte
meydana geldiği...”

belirtilmektedir.
Danıştay 11. Dairesi'nin 12.10.1999 tarih ve E.1999/2456, K. 1999/3571 sayılı Kararı da aynı
doğrultudadır.
2- Konaklama Hizmetlerinde
Konaklama ve buna bağlı hizmetlerde KDV yönünden vergiyi doğuran olay, müşterinin tesislerde
kaldığı süreyi kapsamak üzere tesisten ayrıldığı tarihte meydana gelmektedir. Ancak konaklama
sırasında tesislerde para, boncuk vb. karşılığı yapılan mal teslimi ve hizmetlerde ise vergiyi doğuran
olay malın teslimi veya hizmetin yapılması ile meydana gelmektedir.
3- Eğitim Hizmetlerinde
Bir eğitim ve öğretim dönemini kapsayan eğitim hizmetlerinde vergiyi doğuran olay, Kanun’un 10.
maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerine göre,
- İlke olarak eğitim ve öğretim döneminin sonunda,
- Hizmet bedelinin dönemin başında peşin tahsil edilerek faturaya bağlanması halinde, faturanın
düzenlendiği tarihte,
- Hizmet bedelinin taksitler halinde tahsil edilmesi halinde ise, kısım kısım hizmet ifası kapsamında
her taksit bedelinin tahsiline ilişkin faturanın düzenlendiği tarihte meydana gelmektedir.
Özel okullarda, verilen eğitim hizmeti bir öğretim yılını kapsayan zaman dilimi içinde yapılmaktadır.
Öğretim yılının başında hizmet bedelinin tamamına ait bir fatura düzenlenmesi halinde hizmet ifası
sonuçlanmadan bu bedel üzerinden vergi hesaplanması gerekmektedir. Bir vergilendirme döneminden
fazla devam eden bu hizmetlerin taksitlere bağlanması halinde ise, takvim yılının bir ayından oluşan
her bir vergilendirme dönemi itibariyle katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir. Ancak belli
bir vergilendirme döneminde beyan edilecek katma değer vergisinin matrahı, bir öğretim yılı için
belirlenen hizmet bedelinin hizmetin ifa edileceği aylık sürelere bölünmesi suretiyle tespit edilecek
matrahtan az olamayacaktır.
Buna göre, eğitim işletmelerinin, hizmet tamamlanmadan ücrete mahsuben yapılan ödemeyi avans
olarak kabul edip, fatura düzenlememeleri mümkündür. Bu durumda katma değer vergisinin beyanı,
kısım kısım hizmet ifasına ilişkin esaslara göre yapılacaktır. Peşin ödenmiş bedelin bu döneme isabet
eden kısmının bulunarak, katma değer vergisinin hesaplanıp beyan edilmesi gerekir. Faturanın bu
durumda aylık düzenlenmesi mümkündür. Maliye Bakanlığı'nın 27.04.1999 tarih ve 15955 sayılı
özelgesi ile bildirdiği görüşü de aynı doğrultudadır.
4- Bedele Bağlı Olarak Sonradan Ortaya Çıkan Fiyat Farkı, Vade Farkı, Prim ve Benzerlerinde
KDV Kanunu’nun 24/c maddesine göre mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin bedelin ödenmesine bağlı
olarak vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihten sonra ortaya çıkan vade farkı, fiyat farkı, faiz,
prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler
KDV matrahına dahil bulunmaktadır.
Buna göre, bedelin ödenmesine bağlı olarak ortaya çıkan ve matraha dahil olan bu unsurlarda vergiyi
doğuran olay, bunların tahakkuk ettikleri tarihte meydana gelecektir. Örneğin, mal ve hizmet bedelinin
geç ödenmesi nedeniyle uygulanan vade farklarında vergiyi doğuran olay, bu farkların tahakkuk
ettirilip faturaya bağlandıkları tarihte meydana gelecektir.
5- Avanslarda
Avanslar, gerçekleştirilmiş bir mal teslimi veya hizmet ifasının karşılığını oluşturmadığından, KDV’ye
tabi olmayacaktır. Bu durumda, avans dahil toplam işlem bedeli üzerinden, malın teslim edildiği yada

hizmetin yapıldığı tarihte fatura veya benzeri belge düzenlenecek ve KDV hesaplanacaktır. Ancak,
teslim ve hizmet henüz gerçekleşmemiş olmakla birlikte, avans bedeli için fatura veya benzeri belge
düzenlenmesi halinde, vergiyi doğuran olay gerçekleşeceğinden, avans bedeli üzerinden KDV
hesaplanacaktır.
6- Müteahhitlerin İnşaat Devam Ederken Yaptıkları Satışlarda
Müteahhitlerin kendi adlarına inşa edip sattıkları konut ve işyerleri, işletmede imal edilen emtia
niteliğindedir. İnşaat devam ederken yapılan daire ve işyeri satışlarında henüz bir teslim olayı söz
konusu olmadığından, inşaat devam ederken yapılan bu satışlar nedeniyle alınan paraların avans olarak
değerlendirilmesi gerekir. Alınan bu avanslar ise fatura düzenlenmemesi şartıyla alındıkları tarihte
KDV’ye tabi olmayacaktır. Bu işlemlerde vergiyi doğuran olay, daire veya işyerlerinin ilgililerine
teslim edildiği tarihte meydana gelmektedir.
7- Kiralama İşlemlerinde
Ticari bir işletmenin aktifine kayıtlı olmayan mal ve hakların (bunlar genellikle GVK’nın 70.
maddesinde sayılan mal ve haklardır) kiralanması işlemlerinde vergiyi doğuran olay, kira bedelinin
tahsil edildiği tarihte meydana gelmektedir. Konu hakkında 25 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nde
gerekli açıklamalar yapılmıştır. Bu şekilde, GVK’da gayrimenkul sermaye iratları yönünden geçerli
olan vergilendirme yöntemi (tahsil esası) ile de paralellik sağlanmıştır.
Ticari işletmeye dahil mal ve hakların kiralanması işlemlerinde vergiyi doğuran olay ise, kısım kısım
hizmet ifası kapsamında, takvim yılının aylık dönemleri itibariyle meydana gelmektedir.
8- Muhasebecilik İşlemlerinde
Muhasebeciler ve mali müşavirler tarafından verilen hizmetler, kısım kısım yapılan hizmet
niteliğindedir. KDV yönünden vergiyi doğuran olay, her bir kısım hizmetin yapılması ile meydana
geldiğinden, hizmet bedelinin tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın her vergilendirme döneminde (ay)
müşterilere verilen hizmetlere ait bedellerin tespit edilerek, KDV hesaplanması ve ilgili aylarda beyan
edilmesi gerekir.
Ancak, Danıştay'ın bu işlemlerde her ay itibariyle KDV’nin doğmadığı, yapılan sözleşmede hizmet
bedelinin Aralık ayında tahsil edilmesinin öngörülmesi halinde KDV’nin bedelin tahsil edildiği ayda
doğduğuna ilişkin kararları da mevcut bulunmaktadır (Dn.9. Dairesinin 23.11.1994 tarih ve
E.1994/2286, K. 1994/4633, Dn.11. Dairesinin 8.1.1997 tarih ve E.1995/5209, K.1997/61 sayılı
kararları.).
C- SONUÇ
Vergilendirmede vergiyi olayın tespiti çok önemlidir. Bu nedenle KDV açısından cezalı işlemlere
maruz kalmamak için yukarıda açıklanan konulara uygun hareket etmek gerekmektedir.

DÖNEM SONU ENVANTER VE DEĞERLEME İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN KONULAR
Necati PERÇİN
Gelirler Başkontrolörü
Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Başkanı
Bu çalışmada işletmelerin dönem sonu işlemleri ile ilgili olarak dikkat etmeleri gereken konular ile
envanter ve değerleme işlemleri özet halinde açıklanmaya çalışılmıştır. Yazımızda üzerinde durulan ve
açıklanan konular esas itibariyle işletmeler açısından geçici vergilendirme dönemleri itibariyle de
yapılan ya da yapılması gereken işlemlerdir.
Dönem sonu envanter ve değerleme işlemlerinde dikkat edilecek konular ana başlıklar halinde aşağıda
özetlenmiştir.
1- Mevcut emtianın fiilen sayılmak suretiyle değerlemesi yapılmalıdır.
Stok sayımında fiili durumla kaydi durum karşılaştırılmalı ve noksanlık veya fazlalık varsa nedeni
araştırılarak gerekli kayıtlar yapılmalıdır.
Genel olarak stoklar maliyet bedeli ile değerlenir.(V.U.K. Mad.274) Maliyet bedeli ise satın alma
maliyeti ile birlikte stokların işletme deposuna girmesine kadar yapılan masrafları kapsar. Mükellefler,
satın aldıkları veya imal ettikleri emtianın maliyet bedelini son giren ilk çıkar (LİFO) yöntemini
uygulamak suretiyle de tespit edebilirler. Bu yöntemi seçenler, en az 5 yıl süre ile bu yöntemden
vazgeçemezler. Bu yöntemi kullanan mükelleflerden imalatçılar hariç, finansman gider kısıtlamasına
tabidirler. (G.V.K.Mad.41/8, K.V.K. Mad.15/13) Diğer değerleme yöntemleri işletmenin durumu,
faaliyet konusu vs. dikkate alınarak serbestçe kullanılır.
Stok sayım ve değerlemesinden sonra satılan malın maliyeti tespit edilerek kayıtlara alınmalıdır.
İmal edilen malın maliyetinin saptanması konusunda V.U.K’ nun 275’nci maddesindeki hükümlere
uyulmalıdır.
Stokların kredi faizleri ve vade farkları karşısındaki durumu ile ilgili uygulama için 238 seri No lu
V.U.K. Genel Tebliği mutlaka dikkate alınmalıdır.
İthal edilen mallara ilişkin olarak ortaya çıkan kur farklarından, malın işletme stoklarına girdiği tarihe
kadar oluşan kısmın maliyet bedeline dahil edilmesi zorunludur. Bunun dışında kalan kur farklarının
maliyete ithal edilmesi veya doğrudan gider yazılması ihtiyaridir.
Kredi farkları ve kur farklarından dönem sonu stoklarına pay verilmesi zorunlu değildir.
Vade farkları dönem sonu stok maliyetinin hesabında dikkate alınmalıdır.
Stoklarda değer düşüklüğü varsa bununla ilgili olarak takdir komisyonuna başvurulup gerekli karar
mutlaka alınmalıdır. Deprem ve sel felaketi nedeniyle zayi olanlar hariç olmak üzere zayi olan mallara
ait katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağının yapılmış ise düzeltilmesi gerektiğinin
dikkate alınması gerekir.
G.V.K. nun 40. maddesinde safi ticari kazancın tespitinde hasılattan indirilecek giderler 8 bent halinde
sayılmış olup, bunlar arasında ticari işletmede mevcut varlıklarda herhangi bir suretle meydana gelen
eksilmelerin gider yazılacağı konusuna yer verilmemiştir. Bu nedenle işletmede çalınan veya kaybolan
bir emtia bedelinin vergi matrahının tespitinde zarar veya gider olarak indirilmesi mümkün
bulunmamaktadır.

2- Yıl içinde A.T.İ.K alınmışsa, bunların alımıyla ilgili olarak yılın sonuna kadar oluşan kredi faizi,
kur farkı, vade farkı vs. giderler ilgili iktisadi kıymetin maliyetine eklenmeli, diğer yıllarda maliyete
eklemenin veya gider yazmanın ihtiyari olduğu dikkate alınmalıdır.
3- Yeniden değerleme yapılması düşünülüyorsa V.U.K’ nun Mük.298’inci maddesinde yeniden
değerleme kapsamına girmediği belirtilen iktisadi kıymetler ve aktifleştirilen giderlerin yeniden
değerleme dışında bırakılmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca Gayrimenkul haklar amortismana tabi
tutulmakla beraber yeniden değerlemeye tabi tutulamazlar.
Maliye Bakanlığı’nca belirlenen yeniden değerleme oranı üzerinde bir oran kullanılamaz ve
değerlemesi yapılan iktisadi kıymetler için önceki yıllarda varsa ayrılmayan amortismanlar, değerleme
sırasında ayrılmış gibi dikkate alınmalıdır.(V.U.K. Genel Tebliği Seri No:301 Oran:53.2)
Değerleme sonucunda bina, arsa ve araziler gibi gayrimenkullerin amortismanları ilk değerleri
üzerinden hesaplanıp gerekli kayıtlar yapılmalıdır.
Değerlemeler, amortisman defterlerinde veya amortisman listelerinde 151 No’ lu V.U.K. Genel
Tebliği’nde belirtilen bilgileri ihtiva edecek şekilde gösterilmelidir.
Yıl içinde alınan binek otomobiller için kıst amortisman uygulamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca
binek otomobillerinin satın alınmasında ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılmamasına
ve taşıt maliyetine ilave edilmesine dikkat edilmelidir.
Yıl içinde satılan A.T.İ.K. ile ilgili amortismanlar ve varsa yeniden değerleme fonları ilgili
hesaplardan çekilmelidir.
Yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin tutarı 200 milyar lirayı aşan
kurumlar vergisi mükelleflerinin tam tasdik yaptırmamış olmaları halinde söz konusu kıymetlerin yeni
değerleri üzerinden amortisman ayırabilmeleri için bu işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik
ettirmeleri gerekmektedir.
Döviz kredisi alınarak yurt dışından sabit kıymet ithal edilmesi sırasında veya sonradan bu kıymetlere
ilişkin olarak borç taksitlerinin ertelenmesi dolayısıyla ortaya çıkan kur farklarından sabit kıymetin
iktisap edildiği dönemin sonuna kadar olanların,kıymetin maliyetine eklenmesi zorunlu bulunmakta;
aynı kıymetlerle ilgili olarak söz konusu dönemden sonra ortaya çıkan kur farklarının ise, ait olduğu
yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilerek amortisman konusu yapılması
gerekmektedir.(V.U.K. Genel Tebliği Seri No:163)
- Satılan A.T.İ.K. ile ilgili olarak oluşan kar, gerekli şartlar sağlanmışsa yenileme fonu hesabına
aktarılabilir.( V.U.K. Mad. 328)
- Kıst amortismana tabi A.T.İ.K. ile ilgili olanların amortisman süresinin son yılında ayrılmayan ilk
yıla ilişkin amortisman tutarının gider kaydı yapılmalıdır.
4- Yıl içinde satılan iştirak hisseleri, gayrimenkullar ile A.T.İ.K. için
maddesindeki şartlar dikkate alınarak maliyet artış fonu hesaplanmalıdır.

G.V.K. nun 38’inci

5- İlk tesis ve taazzuv giderleri ile özel maliyetler gibi aktifleştirilen giderlerin yıllık itfa payları
hesaplanıp gider yazılmalıdır.
6- Alıcılarla (müşterilerle) ilgili cari hesap mutabakatı yapılmalıdır.
7- Satıcılarla ilgili cari hesap mutabakatı yapılmalıdır.
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8- Bankalarla ilgili gerekli mutabakatlar sağlanmalıdır. Bankalar hesabının envanteri yapılırken
öncelikle bankalar hesabı ile ilgili yanlış ve eksik kayıtların düzeltilmesi ve muhasebe kayıtlarının
banka ekstreleri ile uyumu sağlanmalıdır.
9- Yukarıda sayılan her üç alıcı, satıcı ve banka mutakabat sonuçlarına göre gerekirse ilgili kayıtlar
yapılmalıdır.
10- Kasa sayımı yapılarak kaydi durumla fiili durum karşılaştırılmalı farklılık varsa, gerekli araştırma
yapılıp kayıtlara alınmalıdır. Kasa sayımı sonucu kasa fazlası çıkması durumunda bu fark vergi
uygulaması bakımından matraha ilave edilmelidir. Ancak kasa sayım noksanı çıkması halinde bu
farklılık mali karın tespiti açısından gider kabul edilmemektedir.
Vergi Matrahının tespiti yönünden yabancı paraların değerlemesi bir zorunluluktur. (V.U.K. Mad.280)
Döviz kasası T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru ile değerlenmeli ve gerekli kayıtlar yapılmalıdır.
Bankadaki döviz hesapları T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru ile değerlenmeli ve kayıtları
yapılmalıdır.
11- 67 Seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “Repo,Ters Repo İşlemlerinde ve Vadeli
Mevduat Hesaplarında Değerleme” başlıklı 7’nci bölümünde yer alan repo ve ters repo işlemlerine
ilişkin olarak yapılması istenilen değerleme uygulaması ile vadeli mevduat hesaplarıyla ilgili olarak
değerleme gününe kadar olan süreye isabet eden faiz tutarlarının gelir olarak yazılması gerektiğine
ilişkin düzenlemeler ayrı ayrı dava konusu yapılmıştır. Danıştay 4’ncü Dairesince verilen iptal
kararları ile bu kararlara ilişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nca verilen kararlar
mevcut olup;
Söz konusu Genel Tebliğin 7’ nci bölümün son paragrafında yer alan “ vadeli mevduat hesaplarına
dönem sonlarında faiz hesaplanıp gelir olarak dikkate alınması” şeklindeki düzenlemenin iptaline
karar verilmiştir. Bu durumda vadeli mevduat hesapları dönem sonunda değerlenmeyecek faizlerde
eskiden olduğu üzere ancak vade sonunda gelir yazılacaktır.
Ancak repo ve ters repo açısından da aynı şekilde işlem yapılması gerektiği düşünülmekle beraber, bu
konudaki belirsizlik Dava Daireleri Genel Kurul Kararı ile de net olarak çözülebilmiş değildir. Bu
konuda ilgili karar dikkate alınarak durum değerlendirilmelidir.
12- “Alınan Çekler Hesabı” ve “Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri”hesabında yer alan vadesi sonraki
yıllara isabet eden tutarların dönem sonunda mutlaka “Alacak Senetleri” hesabına aktarılması gerekir.
Alınan çekler ve verilen çeklerin reeskonta tabi tutulması halinde oluşan gelir veya gider tutarları
vergilemede dikkate alınmamalıdır.
13- Alacak ve borç senetleri istenirse reeskonta tabi tutulur, reeskont uygulaması ihtiyaridir. Ancak
alacak senetlerinin reeskonta tabi tutulması halinde, borç senetleri de mutlaka reeskonta tabi
tutulmalıdır. Senetlerde faiz oranı belli değilse; Merkez Bankası’nca kısa vadeli avans işlemleri için
belirlenen oran olan % 70 reeskont oranı uygulanıp ve gerekli kayıtlar yapılmalıdır.( V.U. K 238 Seri
No’ lu Genel Tebliğ)
Yabancı para birimi üzerinden düzenlenen alacak ve borç senetleri de yukarıda belirtildiği şekilde
istenilirse reeskonta tabi tutulabilir. Senetlerde faiz belli değilse Londra bankalar arası faiz oranı
(LİBOR) esas alınmalıdır.(V.U.K. Mad.280)
14- Kullanılan banka kredileri ile ilgili olarak dönem sonuna kadar oluşan faiz tutarı hesaplanıp
sözleşmeye dayanarak gider kaydedilmelidir.
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15- Aktifte kayıtlı bulunan;
a- Hisse senetleri,
b- Fon portföylerinin % 51’i Türkiye’de kurulu bulunan şirketlerin hisse senetlerinden yatırım fonu
katılma belgeleri, alış bedeli ile değerlenmelidir.
c- Yukarıda sayılanlar dışındaki tüm menkul kıymetler borsa rayici, yoksa veya muvazaalı
oluşmuşsa bu takdirde alış bedeline vadede elde edilecek gelirin kur farkları dahil iktisap
tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye ilişkin kısmı eklenerek bulunan değer dikkate
alınmalıdır.
d- Ancak, borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve
değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler alış bedeli ile
değerlenmelidir.
16- Dava ve icra safhasına giren alacakları için karşılık ayırıp gider
kaydedilmelidir. Teminata bağlı alacaklar bu safhaya gelse bile karşılık ayrılmamalıdır. (V. U.K.
Mad.323)
17- Mahkeme kararına veya kanaat verici bir belgeye dayanarak tahsil olanağı kalmayan alacaklar
kayıtlardan silinmelidir.
18- Ortaklar cari hesabının kullandırılan paralar yönünden yüksek tutarlı olması durumunda, şirket
ortaklarının şirket kaynaklarını bedelsiz olarak kullanmış olmaları şeklinde bir örtülü kazanç eleştirisi
ile karşılaşmamak açısından kullanılan cari hesap bakiyeleri dikkate alınmalıdır.
Ortaklara verilen borçlara adat hesaplanıp,
a- Şirket kredi kullanmışsa kredi faiz oranı,
b- Kullanmamışsa reeskont oranı,
üzerinden faiz hesaplanıp fatura düzenlenmeli ve % 18 KDV uygulanmalıdır.
19- Şirket ortaklarından kullanılan döviz borçları için oluşan kur farklarının gider yazılması hususunda
konunun eleştiriye açık olduğunun, bu tür bir işlemin yine örtülü kazanç aktarımı yönünden tenkit
edileceğinin dikkate alınması gerekir. Dönem giderleri ile ilgili yansıtma kayıtları yapılmalıdır.
20- Gelir ve gider hesaplarının tamamı dönem kar veya zarar hesabına aktarılmalıdır.
21- Yıllık beyannameye eklenmek üzere yıl içinde tevkif yoluyla ödenen vergi ve fon payları ile ilgili
olarak tevkifat yapan kurum ve kuruluşlardan yıllık beyannameye eklenmek üzere yazı alınmalıdır.
22- Bağış ve yardımlar genel olarak G.V.K’ nun 89/2 ve KVK’ nun 14/6’ncı maddelerinde
düzenlenmiştir. Bağışlar, beyan edilen gelirin % 5 i ile sınırlı olduğundan, bu konuda gerekli
hesaplamanın yapılması uygun olacaktır.
Ancak özel kanunlarda öngörülmüş bağış ve yardımlarda mevcuttur. Yapılan bağış ve yardımın ilgili
yasa hükümlerine uygunluğu dikkate alınmalıdır.
23- Varsa yatırım indirimi ile ilgili olarak;
a- Fiili harcamaların tutar ve mahiyet itibariyle uygunluğu gözden geçirilmelidir.
b- Önceki yıllarda kar yetersizliği nedeniyle indirilmeyen yatırım indirim tutarı izleyen yıllarda
yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle dikkate alınmalıdır. Bu endeksleme uygulaması

4

01.01.1995 - 01.01.1998 tarihleri arasında alınan yatırım teşvik belgelerine bağlı yatırım
harcamaları için üç yıl ile sınırlı ancak 01.01.1998. tarihinden sonra alınan yatırım teşvik belgeleri
kapsamında yapılan harcamalar için endekslemede bir süre sınırlaması bulunmamaktadır.
(G.V.K. Ek Mad. 4)
c- 01.01.1999 tarihinden önce alınan yatırım teşvik belgelerine dayanan yatırımların finansmanında
kullanılmak üzere istenirse finansman fonu ayırabilecektir. 1995,1996 ve 1997 yıllarında alınmış
teşvik belgeleri kapsamında yapılan ve ilgili yılında indirilmeyen harcama tutarları, izleyen ilk 3
yılda yeniden değerleme oranında arttırılır. 1995 yılından önce alınmış belgeler kapsamında
yapılan harcamalar nedeniyle hak kazanılan ve ilgili yılda uygulanamayan yatırım indirimi
tutarları artırılamaz.(G.V.K. Ek. Mad. 4 ve Geçici Mad. 43,187 Seri No’lu G.V. Genel Tebliği)
d- 01.01.1999 tarihinden sonra alınan yatırım teşvik belgelerine istinaden 2001 yılında yapılması
planlanan yatırım tutarının planlanan şekilde (% 10 eksiğini aşmamak şartı ile) gerçekleşmiş olup
olmadığının gözden geçirilmesi ve % 10 oranını aşan noksan gerçekleşmelerde düzeltme
beyanında bulunulması gerekir.
e- 01.01.1999 tarihinden sonra alınan teşvik belgelerine dayanılarak 2002 yılında gerçekleştirilmesi
planlanan yatırım tutarının olup olmadığı gözden geçirilmelidir.
f- Önceki yılda ayrılan finansman fonu varsa bunun beyannamede kurum kazancına eklenmesi
sağlanmalıdır.
g- Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, yatırım teşvik belgesine bağlı olan ve proje tutarları
toplam 100 milyar lirayı aşan yatırımları nedeniyle yıllık beyannamelerinde yatırım indirimi
istisnasından yararlanabilmeleri için, yatırım indirimine konu harcamalarını yeminli mali
müşavirlere tastik ettirmeleri gerekmektedir.
Yatırım indirimi tasdik raporları yatırım indirimine konu harcamaların gerçekleştirildiği dönemler
için düzenlenecektir. Yararlanılacak yatırım indiriminin sadece müteakip vergilendirme
döneminde yapılması öngörülen yatırım harcamasına ilişkin olması durumunda, bu döneme ilişkin
olarak bir tasdik raporu düzenlenmeyecektir.
Yatırım harcamasının yapıldığı dönem için düzenlenen tasdik raporunda;
Yatırım indiriminden yararlanabilecek harcama tutarına, bir önceki yıl öngörülen yatırım
harcaması üzerinden yatırım indiriminden yararlanılmış olması halinde, harcama tutarı da dikkate
alınarak öngörülen yatırım indirimi uygulamasının doğruluğuna, bu dönem için yararlanılabilecek
yatırım indirimi tutarına,ilişkin açıklamalara ayrıca yer verilecektir.
24- Gelir ve kurumlar vergisi konuları açısından kanunen kabul edilmeyen giderler kontrol edilip
tutarları gözden geçirilmelidir.(G.V. K. Mad.41 , KVK Mad. 15)
25- Serbest bölgelerden elde edilen gelirin döviz olarak getirildiği
tevsik edilenleri tespit edilip vergilemede istisna olarak dikkate alınması temin edilmelidir.(3218 Say.
Kan.)
26- İştirak kazançları varsa miktar olarak belirlenip vergilemede istisna olarak dikkate
alınmalıdır.(K.V.K. Mad.8/1) hükmü uyarınca yararlanılan iştirak kazançları istisnasına ilişkin
işlemlerin yeminli mali müşavirlerce tasdik ettirilmesi uygulaması 01.01.1999 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere kaldırılmıştır.
27- A tipi yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarına ilişkin istisna ile K.V.K.’ un
geçici 28’nci maddesi hükmüne göre yararlanılan istisna tutarının 20 milyar TL yı aşması halinde, bu
haddi aşan istisnalara ilişkin işlemlerin YMM’ lere tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
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28- Emisyon primleri varsa istisnalar arasında yer verilmelidir.(K.V.K. Mad.8/5)
29- Amortismanlarının ½ si gider olarak dikkate alınmayan binek otomobillerinin
satışında,amortismanların gider kaydedilmeyen kısmı beyanname üzerinden diğer indirimler kısmında
gösterilerek kazançtan indirilmelidir.
30- Gerek gelir ve gerekse de kurumlar vergisi mükelleflerinde diğer istisna kazançlarının var olup
olmadığı araştırılmalıdır. İstisna kazançların bir kısmı mevcut yasal düzenlemeler nedeniyle geçici
süreli olup, bir kısmı süreklilik arz etmektedir. Bu nedenle söz konusu istisnaların geçici istisnalardan
olması durumunda uygulama süresine dikkat edilmeli, Kurumlar Vergisi Kanunu' nun geçici
maddelerinde ve diğer özel bir takım kanunlarda yer alan yararlanılabilecek istisnalar varsa, bunlara
vergilemede istisnalar arasında yer verilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca istisna kazançlarla ilgili olarak
dikkat edilmesi gereken bir diğer konuda yararlanılan istisna kazancın stopaj karşısındaki durumudur.
Yararlanılan istisnanın stopaja tabi bir istisna olması halinde beyanı hususunda gerekli dikkatin
gösterilmesi gerekir.
31- Finansman gider kısıtlaması uygulaması durumunda, finansman giderlerinin toplamının tekrar
kontrol edilerek ve belirlenen oran uygulanmak suretiyle kanunen kabul edilmeyen gider kısmı doğru
hesaplanarak kazanca eklenmelidir.
32- Yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilmesi zorunlu olan bir işlemin bulunup bulunmadığının
dikkate alınması ve gerekiyorsa tasdikinin yaptırılması gerekir.
33- Yeniden değerleme ve kurumlar vergisi istisnaları ile yatırım indirimine ilişkin işlemlerin yeminli
mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar ilgili Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Genel Tebliğlerinde açıklanmıştır. (2,5,7,25,30,31) Söz
konusu işlemlerin yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmesi, belirli bir tutarı aşması halinde zorunlu
tutulmuştur. Vergi Usul Kanunu ’nun 227/2 maddesi hükmü uyarınca yararlanılması YMM tarafından
düzenlenmiş Tasdik Raporu ibrazı şartına bağlı işlemlerin tasdiklerinin yaptırılmaması halinde tasdike
konu haktan yararlanılamayacağının dikkate alınması gerekir.
34- Beyan edilen kazanca göre ödenecek vergi ve fonlarla ilgili karşılıklar ayrılıp bilanço ve gelir
tablosunda gösterilmelidir.
35- Geçici Vergi uygulaması nedeniyle, geçici vergi dönemleri itibariyle,
a- Yeniden değerleme yapanlar dönem sonunda değerlemeden vazgeçemezler. Yeniden değerleme
uygulamasına istenilen geçici vergi döneminde başlanılabilecek ancak bu tercih hesap dönemi
sonuna kadar değiştirilemeyecektir.(Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 217)
b- Yeniden değerleme yapmayanlar dönem sonunda yeniden değerleme yapabilirler.
c- Amortisman ayıranlar dönem sonunda amortisman ayırmaktan vazgeçebilirler.
d- Alacak ve borç senetlerini reeskonta tabi tutanlar dönem sonunda reeskonttan vazgeçebilirler.
Dolayısıyla geçici vergi açısından reeskont yapılmış olması müteakip geçici vergi dönemlerinde
veya hesap dönemine ilişkin kazancın hesaplanmasında da reeskont işleminin yapılmasını
gerektirmemektedir.
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GELİRİN TOPLANMASI BEYANI VE BEYANNAME VERİLMEYEN HALLER
Mesut KOYUNCU
Hesap Uzmanı

Hadi EKİNCİ
Hesap Uzmanı

a.Giriş:
Gelir Vergisi Kanunu’nun 85’inci maddesinin birinci fıkrası gereğince, mükelleflerin Gelir
Vergisi Kanunu’nun ikinci maddesinde yazılı kaynaklardan, bir takvim yılı içerisinde elde ettikleri
kazanç ve iratları için, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verecekleri hususu,
hüküm altına alınmıştır.
Bu düzenleme ile, Gelir Vergisi Kanununda aksine hüküm olmadığı müddetçe, Kanunun
Geçici 56’ncı maddesinde belirtilen yedi gelir unsurundan elde edilen kazanç ve iratlar toplanacak ve
yıllık beyanname ile beyan edilecektir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 85’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince tacirlerle çiftçiler ve
serbest meslek erbabı, ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden, kazanç temin etmemiş olsalar bile, yıllık
beyanname verirler. Bu hüküm şirketlerin faaliyet ve tasfiye dönemlerine şamil olmak üzere, kollektif
şirket ortakları ile komanditerler hakkında da uygulanır.
b.Yıllık Beyannamenin Verilmesi:
Gelir Vergisi Kanununun 92’nci maddesinde yıllık beyannamenin verilmesine ilişkin esaslar
düzenlenmiştir. Buna göre, bir takvim yılına ait beyanname:
1.Gelirin sadece gayrimenkul sermaye iratlarından ibaret olması halinde, izleyen yılın Ocak
ayı içerisinde,
2.Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde, izleyen
yılın Şubat ayı içerisinde,
3.Diğer hallerde izleyen yılın Mart ayı içerisinde, verilecektir.
Takvim yılı içerisinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terke takaddüm
eden 15 gün, ölüm halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içerisinde verilir.
c.Beyanname Verilmeyen Haller:
ca.Tam Mükellefiyette.
Beyanname verilmeyecek hallere ilişkin düzenleme, Gelir Vergisi Kanununun 86’ncı
maddesinde yapılmıştır. Buna göre, tam mükellefiyette vergiye tabi gelir (yabancı memleketlerde elde
edilenler hariç) sadece;
1.Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretlerden,
2.Gelir Vergisi Kanununun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının 15 numaralı bendinde yer alan
menkul sermaye iratlarından,
3.Tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi tutarları toplamı 103’üncü maddede
yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını (Bu tutar 2001 yılı gelirleri için
4.900.000.000.- TL.’dır.) aşmayan menkul sermeye iratları ile vergi alacağı dahil kurumlardan elde
edilen kar paylarından,
4.Tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi tutarları toplamı 103’üncü maddede
yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını (Bu tutar 2001 yılı gelirleri için
4.900.000.000.- TL.’dır.) aşmayan gayrimenkul sermaye iratlarından,
5.Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlardan,
6.Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısımlarından,
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7.Yukarıda sayılan kazanç ve iratların birkaçı veya tamamından ibaret ise, bunlar için yıllık
beyanname verilmeyecektir.
Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde bile, bu gelirler verilecek beyannameye
dahil edilmeyecektir.
Konunun daha iyi aktarılabilmesi bakımından bu unsurlar aşağıda, tek tek irdelenmiştir.
1.Tevkif Suretiyle Vergilendirilmiş Ücretler.
Tevkifata tabi tutulmuş ücretler, tutarı ve kaç işverenden alındığına bakılmaksızın, yıllık
beyanname ile beyan edilmeyecek, mükellefin başka gelirleri nedeniyle yıllık beyanname vermesi
halinde bile, tevkifata tabi tutulmuş ücretler beyannameye dahil edilmeyecektir.
Mükellefin tevkifata tabi tutulmuş ücret gelirlerinin yanında tevkifata tabi tutulmamış ücret
gelirlerinin de bulunması ya da ücret gelirlerinin hiç tevkifata tabi tutulmamış olması durumunda,
tevkifata tabi tutulmamış bu ücretler için yıllık beyanname verilecektir.
Yurt dışından elde edilen ücret gelirlerinin, yıllık beyannameye aktarılması zorunludur.
2.Gelir Vergisi Kanununun 75’inci Maddesinin İkinci Fıkrasının 15 Numaralı Bendinde
Yer Alan Menkul Sermaye İratları.
4697 sayılı Kanunun 5’inci maddesiyle 7.11.2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
Gelir Vergisi Kanununun 75’inci maddesine eklenen 15’inci bentte belirtilen unsurları elde eden gelir
vergisi mükellefleri, bu gelirleri için yıllık beyanname vermeyecekler, başka gelirleri nedeniyle yıllık
beyanname vermeleri halinde bile, bent hükmünde belirtilen gelirlerini verecekleri beyannameye dahil
etmeyeceklerdir.
Gelir Vergisi Kanununun 75’inci maddesine eklenen 15’inci bent aşağıdaki gibidir.
“Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri
tarafından;
a)On yıl süreyle pirim, aidat veya katılma payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemeler,
b)On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik
hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve sigortalardan on yıl süreyle pirim veya aidat
ödeyenlere ve vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler,
c)Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet
veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler.”
Sonuç itibariyle bent hükmünde belirtilen ve menkul sermaye iradı olduğu belirtilen unsurların
elde edilmesi halinde, bu gelirler için beyanname verilmeyeceği gibi diğer gelirler için beyanname
verilse bile bu gelirler verilecek beyannameye aktarılmayacaktır.
3.Tevkif Suretiyle Vergilendirilmiş Menkul Sermaye İratları İle Vergi Alacağı Dahil
Kurumlardan Elde Edilen Kar Payları.
Menkul sermaye iratları, Gelir Vergisi Kanununun 75’inci maddesinde düzenlenmiş olup,
sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen
değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar, menkul
sermaye iradıdır.
Bahsi geçen madde metninde 15 bent halinde sayılan unsurlar, kaynağı ne olursa olsun
menkul sermaye iradı sayılırlar. Ancak bu iratlar, bunları sağlayan sermaye sahibinin ticari faaliyetine
bağlı bulunduğu takdirde, ticari kazancın tespitinde nazara alınırlar.
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Menkul sermaye iratlarının beyanının irdelenmesinden önce, bu iratların düzenlendiği Gelir
Vergisi Kanununun 75’inci maddesinde yer alan 14 bendin özetlenmesi (15’inci bent bir önceki
bölümde irdelenmiş olup, menkul sermaye iratlarının beyan edilip edilmeyeceğinin tespitinde dikkate
alınmayacaktır.) faydalı olacaktır. Bu bentlerde yer alan iratlar sırasıyla aşağıdaki gibidir.
1. Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen
tutarlar dahil, her nevi hisse senetlerinin kar payları,
2. İştirak hisselerinden doğan kazançlar, (Limited şirket, iş ortaklığı ve kooperatiflerin
dağıttıkları kar payları ile komanditerlerin kar payları)
3. Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları,
4. KVK uyarınca yıllk veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, iştirak kazançları
istisnası hariç, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar
vergisi ve fon payı düşüldükten sonra kalan kısım,
5. Her nevi tahvil ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince
çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler,
6. Her nevi alacak faizleri,
7. Mevduat faizleri,
8. Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller,
9. İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki
karşılığında alınan para ve ayınlar,
10. Her çeşit senetlerin iskonto ettirilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
11. (Bu bent 3239 sayılı Kanunla kaldırılmıştır.)
12. Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar zarar ortaklığı belgesi karşılığı
ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar
payları,
13. Vergi alacağı,
14. Repo gelirleri.
İvazsız olarak elde edilenler hariç olmak üzere; hisse senetlerinin iktisap tarihinde başlayarak
üç ay içinde veya iktisaptan evvel elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ile menkul kıymetler
yatırım fonlarının katılma belgeleri hariç, diğer menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan
kazançlar, menkul sermaye iradı addolunmayıp, değer artış kazancı niteliğinde gelir vergisine tabi
tutulurlar.
GVK’nun Geçici 55’inci maddesi gereğince, 1/1/1999-31/12/2002 tarihleri arasında geçerli
olmak üzere, ticari işletmeye dahil olmayan ve tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan,
aşağıda belirtilen menkul sermaye iratları için beyanname verilmez. Diğer gelirleri nedeniyle yıllık
gelir vergisi beyannamesi verilmesi durumunda bile bu gelirler beyannameye ithal edilmez.
1. Mevduat faizleri, (GVK 75/7)
2. Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar zarar ortaklığı belgesi karşılığı
ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar
payları, (GVK 75/12)
3. Repo gelirleri, (GVK 75/14)
4. Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları.
Gelir Vergisi Kanununun 76’ncı maddesinde belirtilen menkul sermaye iratlarına, aynı
maddede belirtilen indirim oranı uygulanması mümkündür. Ticari işletmeye dahil bu gelirler hakkında
indirim oranı uygulanmaz. İndirim oranı uygulanacak menkul sermaye iratları aşağıdaki gibidir.
1. Her nevi tahvil ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince
çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler, (GVK 75/5)
2. Her nevi alacak faizleri, (GVK 75/6)
3. Mevduat faizleri, (GVK 75/7)
4. Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar zarar ortaklığı belgesi karşılığı
ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar
payları, (GVK 75/12)
5. Repo gelirleri, (GVK 75/14)
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6. Menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, risk sermayesi yatırım fonları ve
ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıklarından sağlanan kar payları.
İndirim oranı uygulanacak iratlardan, 75’inci maddenin 7, 12 ve 14’üncü bendlerinde
belirtilenler ile menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları, GVK’nun
Geçici 55’inci maddesi gereğince zaten beyan dışı bırakıldığından (Yıl içinde tevkif suretiyle
vergilendirilmiş bulunanlar), ayrıca bu madde kapsamında değerlendirilmesine gerek
bulunmamaktadır.
İndirim oranı, döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kar payları ile, dövize, altına
veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden elde edilen menkul kıymetler için
uygulanamaz.
İndirim oranı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden
değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Haizine bonosu ihalelerinde oluşan birleşik
ortalama faiz oranına bölünmesiyle Maliye Bakanlığınca tespit edilir. Bu makalenin kaleme alındığı
tarih itibariyle, 2001 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı henüz tespit edilmemiştir.
Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, Gelir Vergisi Kanununun 86’ncı maddesi gereğince, tevkif
suretiyle vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi tutarları toplamı 103’üncü maddede yazılı tarifenin
birinci ve ikinci dilimleri toplamının yarısını aşmayan menkul sermaye iratları (vergi alacağı ile
kurumlardan elde edilen kar payları dahil) için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmez. Diğer
gelirleri nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi durumunda bile bu gelirler beyannameye
ithal edilmez.
Sıfır oranda tevkifata tabi tutulmuş menkul sermaye iratları, şüphesiz tevkif suretiyle
vergilendirilmiş addolunur.
Tevkif suretiyle vergilendirilmiş menkul sermaye iratlarının beyan edilip edilmeyeceğini
belirleyen üst sınırın tespitinde (103’üncü maddede yazılı tarifenin birinci ve ikinci dilimleri
toplamının yarısı, 2001 yılı gelirleri için 4.900.000.000.- TL.), Gelir Vergisi Kanununun Geçici
55’inci maddesinde belirtilen ve yukarıya aktarılan menkul sermaye iratları dikkate alınmaz.
Aynı şekilde, yine tevkif suretiyle vergilendirilmiş menkul sermaye iratlarının beyan edilip
edilmeyeceğini belirleyen üst sınırın tespitinde, 76’ıncı maddede belirtilen indirim oranının
uygulanması ile bulunacak kısım dikkate alınmayacaktır.
Yıl içerisinde tevkif suretiyle vergilendirilmemiş bu bölümde belirtilen menkul sermeye
iratları tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir. Tevkif suretiyle vergilendirilmemiş menkul sermaye
iratlarının beyanında, 76’ncı maddede belirtilen indirim oranının uygulanması, sadece madde
metninde sayılanlarla sınırlı ve belirtilen koşullara uygun olmak üzere, mümkündür.
Yıl içerisinde tevkif suretiyle vergilendirilmiş menkul sermeye iratları yanında tevkif suretiyle
vergilendirilmemiş menkul sermaye iratlarının da bulunması durumunda, tevkif suretiyle
vergilendirilmiş menkul sermaye iratlarının beyan edilip edilmeyeceğini belirleyen üst sınırın
tespitinde, tevkif suretiyle vergilendirilenler ve vergilendirilmeyenler birlikte dikkate alınacak (Geçici
55 ve 76’ncı maddeler dikkate alınarak), toplam tutar, 103’üncü maddede yazılı tarifenin birinci ve
ikinci dilimleri toplamının yarısını -2001 yılı gelirleri için 4.900.000.000.- TL.- aşmıyorsa, sadece yıl
içinde tevkif suretiyle vergilendirilmiş olanlar beyan edilmeyecek, aşıyorsa tamamı beyan edilecektir.
Son olarak, tevkif suretiyle vergilendirilmiş menkul sermaye iratlarının beyan edilip
edilmeyeceğini belirleyen üst sınırın tespitinde, bir önceki bölümde açıklanan ve 75’inci maddenin
15’inci bendinde belirtilen menkul sermaye iratları da dikkate alınmayacaktır.
Sonuç olarak ticari bir işletmeyle ilgili olmaksızın elde edilen menkul sermaye iratlarından,

5
 Dönem içerisinde tevkif suretiyle vergilendirilmiş menkul sermaye iratlarından, Geçici 55’inci
maddede belirtilenler için yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirleri nedeniyle yıllık gelir vergisi
beyannamesi verilmesi durumunda bile bu gelirler beyannameye ithal edilmeyecek,
 76’ncı maddede sayılan menkul sermaye iratları, aynı maddede belirtilen indirim oranı
uygulanarak, diğerleri tamamen beyan edilecek,
 Yıl içerisinde tevkif suretiyle vergilendirilmemiş menkul sermeye iratları, tutarı ne olursa
olsun beyan edilecek, tevkif suretiyle vergilendirilmemiş menkul sermaye iratlarının beyanında,
sadece madde metninde sayılanlarla sınırlı ve belirtilen koşullara uygun olmak üzere, 76’ncı maddede
belirtilen indirim oranı uygulanabilecek,
 Dönem içerisinde tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve 103’üncü maddede yazılı tarifenin
birinci ve ikinci dilimleri toplamının yarısını aşmayan menkul sermaye iratları için (Bu tutar 2001
yılında elde edilen gelirler için 4.900.000.000.- TL.’dır.) yıllık beyanname verilmeyecek, diğer
gelirleri nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi durumunda bile bu gelirler beyannameye
ithal edilmeyecek,
 Bahsi geçen tutarın hesaplanmasında vergi alacağı dahil kurumlardan elde edilen kar payları
ile diğer menkul sermaye irtları birlikte dikkate alınacak,
 Ancak, yine bu tutarın hesaplanmasında, Geçici 55’inci maddede belirtilen menkul sermaye
iratları, 76’ncı maddede belirtilen menkul sermaye iratlarının indirim oranı uygulanan kısımları ile
75’inci maddenin 15’inci bendinde belirtilen menkul sermaye iratları, dikkate alınmayacak,
 Yıl içerisinde tevkif suretiyle vergilendirilmiş menkul sermeye iratları yanında tevkif suretiyle
vergilendirilmemiş menkul sermaye iratlarının da bulunması durumunda, tevkif suretiyle
vergilendirilmiş menkul sermaye iratlarının beyan edilip edilmeyeceğini belirleyen üst sınırın
tespitinde, tevkif suretiyle vergilendirilenler ve vergilendirilmeyenler birlikte dikkate alınacak (Geçici
55 ve 76’ncı maddeler dikkate alınarak), toplam tutar, 2001 yılı gelirleri için 4.900.000.000.- TL.’nı
aşmıyorsa sadece yıl içinde tevkif suretiyle vergilendirilmiş olanlar beyan edilmeyecek, aşıyorsa
tamamı beyan edilecektir.
4.Tevkif Suretiyle Vergilendirilmiş Gayrienkul Sermaye İratları.
Tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi tutarları toplamı 103’üncü maddede
yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını aşmayan gayrimenkul sermaye
iratları için beyanname verilmeyecek, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde bile bu
gelirler beyannameye aktarılmayacaktır.
Tevkif suretiyle vergilendirilmiş gayrimenkul sermaye iratlarının yanında tevkif suretiyle
vergilendirilmemiş gayrimenkul sermaye iratlarının da bulunması durumunda, madde metinde
belirtilen sınırın aşılıp aşılmadığının tespitinde, bunlar bir arada dikkate alınacak, aşmıyorsa tevkif
suretiyle vergilendirilenler beyan edilmiyecektir.
Madde metninde belirtilen sınırın aşılıp aşılmadığının tespitinde, gayrimenkul sermaye iratları
gayrisafi tutarları ile hesaba katılacak, yani hesaplamada Gelir Vergisi Kanununun 21’inci maddesinde
yer alan istisnadan yararlanılmadan önceki tutar dikkate alınacaktır.
5.Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Zirai Kazançlar.
Gelir Vergisi Kanununun 53’üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, 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 tespit
olunarak vergilendirilir.
Bunlar dışında kalan ve kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler bu kazançları
için beyanname vermezler. Diğer gelirleri nedeniyle beyanname vermeleri halinde bile bu gelirlerini
beyannamelerine aktarmazlar.
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6.Kazanç Ve İratların İstisna Hadleri İçinde Kalan Kısımları.1
Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve istisna olarak nitelendirilerek beyanname verilmeyen
veya diğer gelirler için verilecek beyannamelere dahil edilmeyen kazanç ve iratlar şunlardır.
1. Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr ve mucitlerin ve bunların kanuni
mirasçılarının, şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, röportaj, karikatür,
fotograf, film ve video bandı, radyo ve televizyon senaryo ve oyun gibi eserlerini gazete, dergi, radyo,
televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira
beratlarını satmak veya bunlar üzerinde mevcut haklarını devir ve temlik veya kiralamak suretiyle elde
ettikleri hasılatın tamamı,
2. Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın
2001 yılı için 700.000.000.- TL.’lık kısmı,
3. Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 ile 30’uncu maddelerinde yer alan müteferrik istisnalar,
(Köylerdeki halı, kilim işçilerinin, Gelir vergisinden muaf olanların veya gerçek usule tabi olmayan
çitfçilerin yanında çalışan işçilerin, toprak altındaki maden işçilerinin, köy muhtarları katip, korucu,
imam, bekçilerin, hizmetçilerin, sanat okulu öğrencileri, tutuklu, hükümlü, düşkünlerin ve çırakların
ücretleri, emekli maluliyet dul ve yetim aylıkları, yemek ve konut tahsisi suretiyle sağlanan
menfaatler, harcırah ve yolluklar, tanık, bilirkişi ve resmi arabulucu ücretleri, memurlara ödenen
yakacak yardım; ölüm-sakatlık- hastalık-işsizlik nedeniyle verilen tazminatlar, muhtaçlara yapılan
yardımlar, emekli ikramiyeleri, kıdem tazminatları, çocuk zamları, evlenme ve doğum yardımları,
nafakalar, vatan hizmetleri yardımları, teçhizat ve tayın bedelleri, öğrenci ve memurlara yurt içinde
veya dışında verilen gider karşılıkları, iaşe, ibate ve tahsil giderleri; teşvik, ikramiye ve ödüller)
4. İvazsız olarak elde edilenler hariç olmak üzere; hisse senetlerinin iktisap tarihinden
başlayarak üç ay içinde veya iktisaptan evvel elden çıkartılmasından sağlanan kazançlar ile diğer
menkul kıymetlerin (menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgeleri hariç) elden
çıkarılmasından doğan kazançların 3.500.000.000.- TL. lık kısmı,
5. Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgeleri ile ivazsız kolarak elde edilen hisse
senetlerinin elden çıkarılmasına ilişkin kazançlar ile diğer menkul kıymetler ve hisse senetlerinin
iktisap tarihinden başlayarak üç ay sonra elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı,
6. Gelir Vergisi Kanununun 70’inci maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yazılı
hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançların 3.500.000.000.- TL. Lık
kısmı,
7. Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri ve bunların kanuni mirasçıları dışında kalan
kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançların 3.500.000.000.- TL’lık kısmı,
8. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların
3.500.000.000.- TL’lık kısmı,
9. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan
kazançların 3.500.000.000.- TL’lık kısmı,
10. İktisap şekil ne olursa olsun (ivazsız iktisap edilenler hariç) 70’inci maddenin birinci
fıkrasının 1, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai
istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak dört yıl içinde
elden çıkarılmasından doğan kazançların 3.500.000.000.- TL.’lık kısmı,
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11. İvazsız olarak iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançlar ile
gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak dört yıldan fazla elde bulundurulduktan sonra elden
çıkarılmasından doğan kazançların tamamı,
12. Arızi olarak ticari bir faaliyetten veya bu nitelikteki muamelelere aracılıktan elden edilen
kazançların 3.500.000.000.- TL’lık kısmı,
13. Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyetiyle, serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya
terk edilmesi karşılığında elde edilen hasılatın 3.500.000.000.- TL.’lık kısmı,
14. Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile
peştemallıkların 3.500.000.000.- TL.’lık kısmı,
15. Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılatın
3.500.000.000.- TL’lık kısmı,
16. 1.1.1986 tarihinden önce açtırılan döviz tevdiat hesapları için ödenen faizler ile bu tarihten
evvel ihraç edilen özel kanunlara veya Devletin, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak akdettiği
mukavelelerle her türlü vergiden istisna edilmiş olan menkul kıymetlerin faiz, kar payı ve ikramiyeleri
gelir vergisinden müstesnadır.
Bütün bu istisnaların dışında, 4710 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici
59’uncu madde gereğince, 31.12.2004 tarihine kadar, 26.7.2001-31.12.2002 tarihleri arasında ihraç
edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolarının faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan
kazançlar toplamının; 2001 yılında 50 milyar lirası gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.
26.7.2001 tarihinden önce ihraç edilen bahsi geçen kağıtlardan elde edilen gelirler için
istisnadan yararlanılamayacaktır.
Yine aynı şekilde repo gelirleri yanında ticari işletmeler tarafından elde edilen bu gelirler için
de istisnadan yararlanılması mümkün değildir.
İstisna, madde gerekçesinde de açıkça ifade edildiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 76’ncı
maddesinde belirtilen indirim oranının uygulanmasından sonra kalan tutar üzerinden hesaplanacaktır.
Daha açık bir ifade ile madde metninde belirtilen kağıtlardan elde edilen gelirlere öncelikle
76’ncı maddede belirtilen indirim oranı uygulanacak, kalan kısmın 2001 yılı gelirileri için 50 milyar
lirası vergiden müstesna tutulacak, bu tutar yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. İndirim oranı
uygulandıktan sonra 50 milyar lırayı aşan gelirlerin, 50 milyarlık kısmı yine beyan edilmeyecektir.
İstisna tutarı, bahsi geçen menkul kıymetlerin hem faiz gelirlerini –menkul sermaye iradı- hem
de elden çıkarılmasından sağlanan kazançları –değer artışı kazancı- toplamı üzerinden
hesaplandığından; istisna, menkul sermaye iratlarının beyan edilip edilmeyeceğini belirleyen Gelir
Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesinin 1/c bendinde belirtilen hesaplama yapıldıktan sonra,
uygulanacaktır.
cb.Dar Mükellefiyette.
Dar mükellefiyette gelir sadece;
a)Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul
sermaye iratları ile kurumlardan elde edilen kar paylarından,
b)Diğer kazanç ve iratlardan,
c)Yukarıda sayılı kazanç ve iratların bir kaçından veya tamamından ibaret ise, bunlar için
beyanname verilmez.
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Diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de belirtilen gelirler beyannameye ithal
olunmaz.
d.Kapsamlı Bir Örnek:
Olay:
İstanbul'da ticari faaliyette bulunan Bay (A)'nın 2001 yılında elde etmiş olduğu kazanç ve
iratlar toplamı aşağıdaki gibidir.
1. Bay (A)'nın sahibi olduğu ticari işletmesinden elde ettiği kazancı 50.000.000.000.- TL. dir.
Bay (A)’nın bahsi geçen ticari faaliyeti ile ilgili başka herhangi bir geliri bulunmamaktadır.
Hayat standardı temel ve ek gösterge toplamları elde ettiği kazanç tutarının altındadır.
2. Zirai kazancı gerçek usulde tespit edilen Bay (A)'nın, Aydın'da bulunan incir bahçesinden
elde ettiği zirai kazanç tutarı 12.000.000.000.- TL. dir.
3. Mükellef Bay (A) 2001 yılında, 1 Ağustos 2001 tarihinde ihraç edilen 1 yıl vadeli %100
faizli 30.000.000.000.- TL. bedelle aldığı hazine bonosunu, 30 Kasım 2001 de 40.000.000.000.- TL'ye
satmıştır.
4. Bay (A)'nın (K) bankasından elde ettiği, üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmış mevduat
faizi 3.500.000.000.-TL, döviz tevdiat hesabından elde ettiği faiz geliri 1.500.000.000.- TL, repo geliri
ise 1.750.000.000.- TL.'dir.
5. Mükellefin 2001 yılında elde etmiş olduğu B Tipi Yatırım Fonu Geliri 15.000.000.000.TL.'dir.
6. Bay (A)'nın 2001 yılında iki farklı işverenden elde etmiş olduğu ücret gelirleri toplamı brüt
75.000.000.000.- TL'dir. Bu ücret gelirleri üzerinden yıl içinde gelir vergisi tevkifatı yapılmıştır.
7. Bay (A)'nın (B) A.Ş.'den elde etmiş olduğu kar payı tutarı 15.000.000.000.- TL.'dir.
8. Bay (A)'ya özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar
payı 2.250.000.000.- TL'dir.
9- Mükellefin sahibi olduğu apartman dairesini kiraya vermesi karşılığında elde ettiği konut
kira geliri 6.000.000.000.- TL'dir. Bu gayrimenkul Bay (A) tarafından 1997 yılında 16.000.000.000.TL'ye banka kredisi ile satın alınmıştır. Bu gayrimenkule ait 2001 yılı faiz gideri 1.200.000.000.TL'dir. (Mükellef bu gayrimenkulle ilgili olarak gerçek gider usulünü tercih etmiştir.)
10. Bay (A) 1998 yılında adına tahsis yaptırarak üye olduğu kooperatif hissesini 2001 yılında
10.000.000.000.- TL bedelle satmıştır. Kooperatif hissesinin Bay (A)’ya toplam maliyeti
5.000.000.000.- TL’dir.
Çözüm
a-Beyanı Gereken Ticari Kazanç Toplamı 50.000.000.000.- TL.’dır.
Bay (A)’nın beyan ettiği ticari kazancı temel ve ilave hayat standardı göstergeleri toplamından
fazla olduğunundan, bahsi geçen tutar ticari kazanç olarak beyannameye aktarılacaktır.
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b-Beyanı Gereken Zirai Kazanç Toplamı 12.000.000.000.- TL.’dır.
Bay (A)’nın elde ettiği zirai kazancı gerçek usulde tespit edildiğinden tamamen beyan
edilecek, yıl içerisinde tevkif edilen vergiler toplam gelirleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisi
tutarından mahsup edilecektir.
c-Beyanı Gereken Menkul Sermaye İratları Toplamı 18.000.000.000.-TL.’dır.
-Bay (A)’nin (B) A.Ş.’den Elde Ettiği Kar Payı Ve Vergi Alacağı
Bay (A)’nın (B) A.Ş. hisselerinden elde etmiş olduğu kar payı (temettü) için Gelir Vergisi
Kanunu’nun mükerrer 75’inci maddesi uyarınca kar payının 1/5’ü olan (15.000.000.000.- TL. x 1/5=)
3.000.000.000.- TL. tutarında vergi alacağı hesaplanacak ve temettü tutarı; vergi alacağı dahil
(15.000.000.000 + 3.000.000.000 =) 18.000.000.000.- TL. olacaktır.
-Geçici 55’inci Madde Kapsamında Değerlendirilecek Gelirler
Bay (A)’nın 2001 yılında elde ettiği gelir unsurlarından, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici
55’inci maddesi kapsamında yer alan ve beyanname verilmeyecek, diğer gelirleri nedeniyle
beyanname verilse bile beyannameye ithal edilmeyecek gelirleri aşağıdaki gibidir:
1. Mevduat faiz geliri 3.500.000.000.- TL.
2. Döviz tevdiat hesabı faiz geliri 1.500.000.000.- TL.
3. Repo geliri 1.750.000.000.- TL.
4. B tipi yatırım Fonu geliri 1.500.000.000.- TL.
5. Özel finans kurumlarından elde edilen kar payı 2.250.000.000.- TL.
-Menkul Sermaye İratları İçin Gelir Vergisi Kanununun 86’ncı Maddesi Kapsamında Yapılan
Değerlendirme
Yukarıda da aktardığımız üzere, yurt dışında elde edilen gelirler hariç olmak üzere, yıl
içerisinde tevkif suretiyle vergilendirilen ve 2001 yılı için 4.900.000.000.- TL.’nı aşmayan menkul
sermaye iratları için beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilse bile bu gelirler
beyannameye ithal edilmez.
Yıl içerisinde tevkif suretiyle vergilendirilen gelirler dışında, tevkifata tabi tutulmamış
gelirlerin de bulunması durumunda, hesaplamada bunlar birarada dikkate alınırlar. Toplamları 2001
yılı gelirleri için 4.900.000.000.- TL.’nı geçmediği taktirde, sadece yıl içerisinde tevkifata tabi
yuyulmayan menkul sermaye iratları beyana tabi tutulmaz.
Yapılacak hesaplamada Geçici 55’inci maddede belirtilen menkul sermaye iratları ile 76’ıncı
maddede belirtilen indirimler düşüldükten sonraki kısımlar dikkate alınır.
Bu durumda örneğimizde;
-Kar payı ve vergi alacağı hesaplamaya girecek,
-Geçici 55’inci maddede belirtilen menkul sermaye iratları beyan edilmemekle birlikte,
yapılacak hesaplamada toplama dahil edilmeyecektir.
Bu durumda hesaplamada dikkate alınacak tutar kar payı ve vergi alacağı toplamından
oluşacaktır. İkisinin toplamı olan 18.000.000.000.- TL. 2001 yılı gelirleri için belirlenen sınırı
aştığından tamamen beyan edilecektir.
Vergi alacağı tutarının beyan üzerinden hesaplanacak gelir vergisinden ayrıca mahsup
edileceği unutulmamalıdır.
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4-Beyan Edilmesi Gereken Ücret Geliri Bulunmamaktadır.
Gelir Vergisi Kanununun 86’ncı maddesinde 4444 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, tevkif
suretiyle vergilendirilmiş ücretler, bir ya da birden fazla işverenden elde edilmiş olup olmadığına ve
tutarına bakılmaksızın, beyan edilmeyecek olup, başka gelirleri nedeniyle beyanname verilmesi
halinde bile verilecek beyannameye aktarılmayacaktır.
Bu durumda Bay (A)’nın iki işverenden elde etmiş olduğu ve tamamı tevkifata tabi tutulmuş
bulunan ücret geliri beyan edilmeyecektir. Ücret geliri üzerinden yapılan stopaj nihai vergileme
olacaktır.
5- Beyanı Gereken Gayrimenkul Sermaye İradı Toplamı 4.000.000.000. TL.’dır.
Bay (A)’nın gayrimenkulünden elde ettiği gelirler için ise aşağıdaki işlemlerin yapılması
gerekmektedir.
Öncelikle Bay (A)’nın gerçek usulde beyan edilen ticari ve zirai kazancı bulunduğundan
dolayı, Gelir Vegisi Kanununun 21’inci maddesinde yer alan konut istisnasından yararlanaması
mümkün değildir.
Mükellef hasılatına uygulanacak giderlerin hesaplanması açısından gerçek gider esasını
seçmiştir. 4369 sayılı Kanunla 19.07.1998 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Gelir Vegisi
Kanununun 74’ncü maddesinin 4’üncü bendi değişmiştir. Bendin yeni haline göre mükellefler, kiraya
verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarfolunan borçların faizleri ile konut olarak
kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’ini
(İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır.
Ancak indirilmeyen kısım 88’nci maddenin 3’ncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz.)
gayrimenkul kazançlarından indirebilirler.
Bu durumda Bay (A)’nın gayrimenkul sermaye iradı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
İktisap Bedelinin % 5’i
(16.000.000.000 x %5=)
Yıl İçinde Ödenen Faiz Tutarı
Gerçek Usul Yöntemine Göre Gider Toplamı
(1.200.000.000 + 800.000.000=)
Gayrisafi Hasılat
İndirilebilecek Gerçek Gider Toplamı(-)
Beyan Edilecek G.M.S.İ.

800.000.000.- TL.
1.200.000.000.- TL.
2.000.000.000.- TL.
6.000.000.000.- TL.
2.000.000.000.- TL.
4.000.000.000.- TL.

Söz konusu tutar (4.000.000.000.- TL.) üzerinden yıl içerisinde tevkifat yapılmadığından,
4.900.000.000 milyarlık hadde bakılmaksızın beyan edilecektir.
6- Beyanı Gereken Değer Artış Kazançları Toplamı 1.500.000.000. TL.’dır.
- Kooperatif Hissesi Alım-Satım Kazancı
Bay (A)’nın kooperatif hisse satış kazancı (10.000.000.000. – 5.000.000.000. =)
5.000.000.000.- TL. Gelir Vergisi Kanununun Geçici 56’ncı maddesi uyarınca değer artış kazancıdır.
Bu tutara 3.500.000.000 TL. tutarındaki istisnanın uygulanması sonucu beyan edilecek değer artış
kazancı (5.000.000.000.000. – 3.500.000.000. =) 1.500.000.000 TL. olarak hesaplanacaktır.
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- Hazine Bonosu Alım Satım Kazancı
Bay (A)’nın hazine bonosu satış kazancı olan (40.000.000.000. – 30.000.000.000. =)
10.000.000.000.- TL., Gelir Vergisi Kanununun Geçici 56’ncı maddesi uyarınca değer artış
kazancıdır.
Hazine bonosu 26.7.2001 tarihinden sonra ihraç edilmiş bulunduğundan, bu kazancın, Gelir
Vergisi Kanununa eklenen Geçici 59’uncu madde hükmü uyarınca, Gelir Vergisi Kanununun 76’ncı
maddesinde belirtilen indirim oranı uygulandıktan sonra kalan kısmına 50.000.000.000 TL.’lık istisna
uygulanacaktır. (Makalemiz kaleme alındığı tarihte 2001 yılı için indirim oranı belli olmadığından
örneğimizde bu oran % 50 olarak dikkate alınacaktır.) Bu durumda 10.000.000.000. TL’ye % 50
indirim oranı uygulandığında (10.000.000.000. x (1-0,5=) 5.000.000.000 TL. enflasyondan
arındırılmış tutar olacaktır. Bu tutar 50.000.000.000 TL’nın altında kaldığından beyan edilmeyecektir.

BELGESİ BAŞKA BİRİ ADINA DÜZENLENMİŞ OLMAKLA BERABER İŞLETME
İLE İLGİLİ BULUNAN GİDER veya MALİYET UNSURLARININ KAYDA ALINMASI ve KDV
İNDİRİMİ
Mehmet MAÇ
Yeminli Mali Müşavir

1.

GENEL AÇIKLAMA :

Gerçek usule tabi ticari, zirai ve mesleki kazançların tespitinde, gider veya maliyet unsurlarının, kazanç
sahibi firma adına düzenlenmiş fatura ve benzeri belgelerle tevsik edilmesi istenilmektedir.
Uygulama böyle olmakla beraber, bazı istisnai durumlarda, GİDER veya MALİYET UNSURUNUN
FİRMA İLE İLGİSİ AÇIKÇA BELLİ İSE veya FİRMAYA AİT OLDUĞU KANITLANABİLİYORSA,
BAŞKA KİMSELER ADINA DÜZENLENMİŞ BELGELERE İSTİNADEN DE GİDER veya MALİYET
KAYDI YAPILABİLMELİ ve KDV İNDİRİLEBİLMELİDİR.
Zira vergi Kanunlarımızda belgenin mutlaka, bu belgeyi kaydına alan firmanın namına düzenlenmiş
olacağına dair bir hüküm yoktur. VUK nun 227 nci maddesinde, “ ..... üçüncü şahıslarla olan münasebet ve
muamelelerin TEVSİKİ mecburidir.” denilmiş, fakat tevsik işleminin mutlaka firma adına düzenlenmiş
belgelere dayanması gerektiği yolunda bir hükme yer verilmemiştir.
Aynı şekilde KDV Kanunu’nun 29 ve 34 üncü maddelerinde, KDV indiriminin, alış faturası ve benzeri
belgelere dayanması gerektiği belirtilmiş, fakat bu belgelerin, indirimi yapacak olanın adına düzenlenmiş
olması şart koşulmamıştır.
GVK nun 40 ıncı, 57 nci, 68 inci, KVK nun 13 üncü , 14 üncü maddelerinde ise, kazancın elde edilmesi ve
idame ettirilmesi için gerekli olan giderlerin kabul edileceği esası vardır ve bu kabul için belgenin mutlaka
firma adına olması gerektiği değil, gider veya maliyet unsurunun firma ile ilgili olması, gerçekten bu firma
tarafından ve iş ile ilgili olarak yapılmış ve katlanılmış bir gider veya maliyet olması ve bu hususların tevsik
edilmiş bulunması esası benimsenmiştir.
Her firma, gerek yasa hükümleri, gerek kendi iç düzeni açısından, katlandığı gider veya maliyet unsurlarını
kendi adına düzenlettiği belgeler ile tevsik eder ve ödeme belgelerin de yine kendi adına düzenletir.
Genel anlayış ve uygulama böyle olmakla beraber, aşağıda birkaç tipik örneğini verdiğimiz bazı özel
durumlarda, gidere veya maliyete katlanan firma, bu gider veya maliyeti, başkaları adına düzenlenmiş
belgelerle tevsik etmek durumunda kalabilmektedir.
2.

BELGESİ BAŞKALARI ADINA DÜZENLENEBİLEN GİDER veya MALİYET UNSURLARI
İÇİN TİPİK ÖRNEKLER :

2.1. Kiralık İşyerine Bağlı, Telefon, Su Elektrik, Doğalgaz ve Benzeri Faturaların İşyeri Sahibi veya
Eski Kiracı Adına Düzenlenmiş Olması :
Bilindiği üzere, her bir telefon numarası, her bir su, elektrik, doğalgaz ve benzeri abonelik ilişkisi, bu
hizmetleri veren Türk Telekom, İSKİ, TEDAŞ, İGDAŞ gibi kuruluşlar ile abone arasında yapılmış form
sözleşmelere konu olmaktadır.
Bu kuruluşlar, sözleşme yeni muhatap adına değiştirilmediği sürece, gerçek kullanıcı kim olursa olsun,
mevcut sözleşmede yazılı muhatap kim ise, faturayı da o muhatap adına düzenlemektedirler.
Firmalar, işleri ile ilgili olarak, bir gayrımenkulü kiracı sıfatıyla kullanmaya başladıklarında – sözleşme
değişikliği yaptırmadıkları sürece- bu gayrımenkule bağlı olduğu için fiilen kullandıkları, telefon, su, elektrik
doğalgaz ve benzerlerine ait faturalar, bu aboneliklerle ilgili son sözleşmenin muhatabı adına

(Gayrımenkulün sahibi veya önceki kiracılardan biri adına) düzenlenmektedir.
Sözleşme değişikliği yapılması genellikle bunaltıcı formaliteler gerektirdiği için bu işlem çoğu zaman ihmal
edilmekte, faturalar da gerçek kullanıcı olmayan kişi veya firma adına gelmeye devam etmektedir.
Bu nedenle faturalar başkası adına olmakla beraber, faturadaki hizmetin yöneldiği adres belli olduğuna ve bu
adresteki işyeri belli bir tarihten itibaren firma tarafından kullanıldığına göre, bu giderlerin firmaya ait
olduğu kuşkusuzdur. Hatta bu faturaların – makbuzu yine sözleşme muhatabı adına çıkmakla beraber – firma
kaynaklarından ödendiği, defter ve/veya banka kayıtları ile sabittir.
Olayın gerçek mahiyeti bu kadar açık iken, sırf sözleşme değişikliğinin ihmali nedeniyle faturanın başkası
adına düzenlenmiş olmasını bahane ederek, firmaya ait bir gideri ve KDV indirimini yok saymak, hem
haksız, hem de yasalarımızın lafzına ve ruhuna aykırı bir davranıştır.
Ne var ki Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından verilen bir muktezada şöyle katı bir ifadeye
yer verilmiştir :
“....................................... ticari kazançla ilgili olarak yapılan harcamalara ait işletme gider belgelerinin
(elektrik, telefon, su vs.) Vergi Usul Kanununun 227 ve 230. maddeleri hükmüne istinaden mükellef adına
düzenlenmiş olması halinde kayıtlarda gösterilmesi mümkün olduğundan, ...................... A.Ş. adına
düzenlenmeyen ve kayıtlarda gösterilmesi mümkün olmayan fatura üzerindeki katma değer vergisinin Katma
Değer Vergisi Kanununun 29/1-a maddesine göre, hesaplanan katma değer vergisinden indirimi Kanunen
mümkün değildir.”
Dikkat edilirse bu muktezada, elektrik, telefon, su vs. giderlerinin ticari kazançlarla ilgili olduğu kabul
edilmekte, sırf faturaları kullanıcı mükellef adına düzenlenmediği gerekçesiyle KDV indirimi (ve gider
kaydı) reddedilmektedir. (Mukteza metni Vergi Dünyası dergisinin Temmuz 1997 sayısının 183 üncü
sahifesindedir.)
Böyle şeklî bir nedenle, gider yazma ve KDV indirme hakkının ortadan kalkmayacağı görüşünde olmamıza
ve bu görüşümüzün, Vergi Yargı Organları tarafından da benimseneceğine inanmamıza rağmen, (Aşağıdaki
3 no.lu bölüme bakınız), tarhiyata uğramamak ve dava açmak zorunda kalmamak bakımından, kiracı
konumunda bulunan firmaların, kiraladıkları işyerine bağlı, telefon, su, elektrik, doğalgaz gibi hizmetlere ait
faturaların kendi adlarına düzenlenmesini sağlamakta itina göstermelerini tavsiye ederiz.
Kiracılar, herhangi bir nedenle bu gibi faturaların kendi adlarına olmasını sağlayamazlarsa, gelen faturaları
muhatabına dekont edilip, muhatabın bu gideri kendilerine fatura veya benzeri belge ile yansıtması yoluna
gidilebilirler.
2.2. İş Hanı Yöneticileri Tarafından Handaki İş Yerlerine Paylaştırılan Masraflar :
Bilindiği üzere bir çok iş yeri, iş hanlarında faaliyet göstermekte ve Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre
oluşturulan Han Yönetimi (Yönetici) Binanın genel güvenliği, tamiri bakımı, yakıtı, umumi aydınlatılması
gibi müşterek giderleri, Han Yönetimi adına fatura ve benzeri belge düzenletmek suretiyle karşılamakta ve
bu giderleri, payları oranında, handaki kullanıcı veya mal sahiplerinden tahsil etmektedirler.
Söz konusu müşterek gider katılma payları, handa faaliyet gösteren firma adına Han Yönetimi tarafından
düzenlenen makbuza dayandığı için belgeleme açısından sorun göstermektedir.
Ancak KDV indirimi açısından sorun vardır. Çoğu handa yönetici tarafından KDV ödenmek suretiyle
giderler yapılmakta, handa faaliyet gösteren firmaların payları oranında bu KDV leri indirime hakları
bulunmakla beraber belgeleme sorunu yüzünden bu haklar çoğu zaman kullanılmamaktadır.
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca gayrimenkulün yönetimi için seçilmiş
bulunan yönetici veya yönetim kurulu tarafından ifa olunan yönetim hizmetleri KDV kapsamının dışındadır.
Çünkü bu hizmetler ticari, zirai veya mesleki faaliyet çerçevesinde yapılıyor değildir. Ancak yöneticilik
görevi, firmalara verdiği takdirde bu firmalar yönetim ile ilgili harcamaların belgelerini kendi adlarına alıp

KDV indirimi yapmak ve kat maliklerine KDV li fatura kesmek durumundadırlar. İçinde muhtelif firmaların
faaliyet gösterdiği iş hanlarında, yönetim hizmetleri KDV li fatura veren yönetim firması tarafından değil de,
makbuz düzenleyen yöneticiler tarafından deruhte ediliyorsa, söz konusu makbuzlara dayanan KDV indirimi
yapılması mümkün olmadığından o handa faaliyette bulunan firmalar müşterek giderlerle ilgili KDV yi
indirmekten mahrum olmakta, KDV ler makbuz tutarları bünyesinde gider kaydına konu edilmektedir. Bunu
önlemek için yönetim işi ya bir firmaya verilmeli ya da yönetici, KDV li şekilde temin olunan yakıt ve
benzeri unsurların faturasını payları oranında, handa faaliyet gösteren firmalar adına almalı, kapıcı ücretleri
gibi KDV siz şekilde temin olunan unsurlar ve sair müteferrik masrafları da makbuz ile tevzî etmelidir.
İstanbul Defterdarlığının, 28.5.1993 tarih ve 4099 sayılı muktezası şöyledir :
"İlgi dilekçenizde bir yıl içinde, apartman müşterek yönetim masrafı namı altında ödediğiniz 4.200.000.- TL.
nın doğrudan masraf kaydının mümkün olup olmayacağı ile Katma Değer Vergisi içinde ne şekilde işlem
uygulanacağı sorulmaktadır.
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 ncü maddesinde vergiye tabi safi kurum kazancının tespitinde
Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 14 ncü
maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinde yer alan giderlerin indirileceği belirtilmiştir.
Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 nci maddesinde, "Safi kurum kazancının tespit
edilmesi için aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir." hükmü yer almış ve 1 nci fıkrasında "Ticari
kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler" in indirilebileceği belirtilmiştir.
Bu hükümlere göre, şirketinizin faaliyetini sürdürdüğü apartman için ödediği giderlerin ticari kazancın elde
edilmesi ve idame ettirilmesi sağlamak amacını taşıması halinde bu giderlerin kayıtlara gider olarak intikal
ettirilmesi mümkündür.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrası hükmü ile ticari sınai, zirai
faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler tabi tutulmuş, 4 ncü fıkrasında
da ticari, sınai, zirai faaliyetin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre Gelir
Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine
göre tayin ve tespit edeceği hüküm altına alınmıştır.
Apartman yönetiminin apartmanın bakım, yakıt vs. gibi giderleri yapması ve apartmandaki oturanlardan
tahsil etmesi ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında değerlendirilemeyeceğinden
Katma Değer Vergisine tabi değildir.
Aynı Kanunun 29/1 nci maddesi gereğince mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden
hesaplanan Katma Değer Vergisinden, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla, hesaplanarak
düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergilerini indirimleri mümkün
bulunmaktadır. Kanunun 34/2 nci maddesi gereğince alış faturası veya benzeri vesikalarda ayrıca gösterilen
Katma Değer Vergisi bu vesikaların kanuni defterler kayıt edildiği vergilendirme döneminde indirilebilir.
Buna göre, apartman yönetiminin faaliyeti ticari faaliyet olmadığından, bunların masraf aktarması ve bu
aktarma nedeniyle düzenlenen belgede Katma Değer Vergisi hesaplama yetkisi olmadığından apartman
yönetimine Katma Değer Vergisi ödemeniz ve indirim konusu yapmanız söz konusu değildir."
Görüldüğü gibi muktezada firmanın, apartman yöneticisine makbuz karşılığında ödediği müşterek gider payı
veya aidatın masraf yazılabileceği belirtilmekte, fakat bu giderlerin içindeki KDV nin indirilmesi için bir yol
önerilmemektedir.
Yukarıda belirttiğimiz gibi, özellikle yakıt alımlarında faturanın payları oranında handaki firmalar adına
düzenletilip bu fatura bedellerinin tahsil edilmesi yöntemi uygulanarak KDV indirimi için müsait bir ortam
hazırlanabilir. Ancak bunun tatbikinde güçlükler olduğu da ortadadır. Bizim anlayışımıza göre yönetim belli
bir aydaki müşterek masrafları, KDV matrahı ve KDV den oluşan iki sütun halinde listeleyerek bu listedeki

KDV toplamından, her bir kullanıcıya ne kadar pay düştüğünü ilgililere bildirirse, bu bildirimlere
dayanılarak KDV indirimi yapılabilmelidir.
2.3. Personelin İş Seyahati veya Sağlık Harcaması Dolayısıyle, Personel Adına Düzenlenen, Fakat
Firmaya Ait Gideri İçeren Belgeler :
GVK nun 40/4 üncü maddesine göre, işle ilgili, işin önemi ve genişliği ile orantılı olan seyahat ve seyahat
esnasındaki konaklama ve yemek giderleri, seyahat amacının gerektiği süreyi aşmamak şartıyla masraf
yazılabilmekte ve KDV indirimine konu edilebilmektedir.
Bu seyahatler çoğu zaman firmanın yöneticisi veya personeli durumundaki kişiler tarafından yapılmaktadır.
İş seyahati ile ilgili masrafları belgeleyen fatura, bilet ve benzeri vesikaların çoğu zaman seyahatte bulunan
yönetici veya personel adına düzenlendiği görülmektedir. Hatta bazı uçak, gemi ve otobüs işletmeleri,
aldıkları taşıma ücreti karşısında sadece seyahat eden yönetici veya personel adına bilet düzenlemekle
yetinirler ve bunun için firma adına ayrıca fatura veya fiş almak mümkün olamaz.
Otel ve lokanta faturaları da, gerek seyahatte bulunanın, gerekse otel veya lokantanın uyarılmamış olması
sonucunda, firma yerine, seyahatte bulunan kişi adına düzenlenmekte, bunların sonradan firma adına yazılı
hale getirilmesi ise ihmal edilebilmektedir.
Adına belge düzenlenmiş kişi, o firmanın yöneticisi veya personeli olduğuna ve firma bu gideri karşılayıp
kaydına aldığına göre giderin firma ile ilgisi sabittir ve belgenin firma adına yazılı olmaması, gider kaydının
ve KDV indiriminin engellenmesine gerekçe olmamalıdır.
Seyahat edenin kiralık personel olması ve bağlantısı izah edilmek kaydıyla kardeş firmanın yetkilisi veya
personeli olması halinde de aynı anlayış geçerli olmalıdır. Mesela havayolu işletmeleri uçağı uçucu personeli
ile birlikte kiralayabilmektedirler WET LEASE ve ACMI bazlı olarak isimlendirilen bu işlemlerde uçağı
personeli ile birlikte kiraya veren firmanın personelinin, transfer ve konaklama masrafları, kiracı hava yolu
firması tarafından karşılanmaktadır. (Buradaki ACMI, Aircraft yani uçak, Crew yani uçucu personel ,
Maintenance yani uçağın bakımı ve Insurance yani uçağın sigortası unsurlarının kiraya verene ait olduğu
anlamına gelmekte, uçucu personelin maaşı kiraya verene ait olmakla beraber, bu personelin transfer,
konaklama ve üniforma gibi masrafları kiracı işletmeci tarafından karşılanmaktadır.)
Keza GVK nun 40/2 nci maddesinde hizmetli ve işçilerin tedavi ve ilaç giderleri indirilecek giderler arasında
sayılmış olup personelin tedavisine ve ilacına ait faturaların firma yerine, tedavi gören veya ilacı kullanan
personel adına düzenlendiği görülmektedir.
Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, sırf belgenin personel adına olduğu gerekçesiyle, firmaya ait olduğu yasa
ile kabul edilen ve firma tarafından karşılanan tedavi ve ilaç giderleri ile bunlara ait KDV indirimlerinin
reddedilmemesi gerekir.
Hal böyle olmakla beraber aksi görüşe dayanan tarhiyata maruz kalmamak bakımından personel tarafından
yapılan seyahat; tedavi ve ilaç giderlerine ilişkin belgelerin, mümkün olduğunca firma adına
düzenletilmesinde ve bu belgelerde ilgili personelin adının belirtilmesinde yarar vardır.
2.4. Personel Adına Kayıtlı Olan ve Firma İşleri İle İlgili Olarak da Kullanılan Cep ve Ev
Telefonlarına Ait Faturalardaki Firma Faaliyetlerine İlişkin Görüşme Ücretleri :
Firma adına kayıtlı sabit telefonlar ile yine firma adına kayıtlı cep telefonları için, firma adına düzenlenmiş
telefon görüşmesi faturalarının gider kaydında ve KDV indiriminde sorun olmadığı malumdur. Bu telefonlar
personelin evine bağlatılmış veya personelin kullanımına verilmişse, özel görüşme ücretleri ayıklanmak
suretiyle, faturalarına istinaden gider yazılması ve KDV indirilmesinde de herhangi bir sorun olmamalıdır.
Bazı firmalar kendi adlarına sabit telefon veya cep telefonu alıp, bunları personelin evine bağlatmayı veya
personele vermeyi sakıncalı bulmakta, personelin kendi adına aldığı ev veya cep telefonlarını iş ile ilgili
olarak kullandıkları gerçeğini de inkar etmemektedir.

Bilhassa haberleşmeye dayanan, televizyon, radyo ve gazete işletmeciliğinde, gümrük komisyonculuğu,
müşavirlik, avukatlık bürosu gibi hizmet işletmelerinde, personel adına kayıtlı ev ve cep telefonlarının iş için
de yoğun şekilde kullanıldığı bilinmektedir.
Bu gibi işletmeler, personelin haklı talepleri karşısında, personel adına kayıtlı ev ve/veya cep telefonları için
detaylı fatura almakta, bu detaylar üzerinde ayıklama yaparak iş ile ilgili görüşmeleri seçip bunlara isabet
eden görüşme ücretlerini, gider karşılığı olarak personele ödemektedirler.
Kanunlarımızda böyle bir gider karşılığı ismen zikredilmemiş olmakla beraber, Gelir ve Kurumlar Vergisi
Kanunlarındaki ilgili maddeler topluca incelendiğinde, gerçekten iş ile alakalı olan ve işletme tarafından k
karşılanan gider karşılıklarının ücret sayılmadığı (istisna edildiği) ve işletme tarafından doğrudan gider veya
maliyet olarak dikkate alınacağı anlaşılmaktadır.
Bu nedenle bizim görüşümüz, personel adına düzenlenen telefon faturalarındaki işle ilgili kısmın firma
tarafından karşılanıp kayda alınabileceği ve KDV indirimi yapılabileceği yolundadır. Bunu tevsik için
personelin detaylı fatura alması, bu faturanın orijinalinin veya fotokopisinin üzerinde işle ilgili olan
görüşmelerin işaretlenmesi, bunlara ait ödemelerin personele imzalatılacak makbuz veya ödeme listeleri ile
belgelenmesi ve bütün bu evrakın gider kaydı ve KDV indiriminin dayanağı olarak, ilgili muhasebe fişine
eklenmesi uygun olacaktır.
Ancak böyle bir uygulamanın Maliye İdaresince benimsenmemesi ihtimali olduğu için, telefonların firma
adına alınmasının ve bu faturalardaki özel görüşme ücretlerinin ilgili personele ödetilip veya net maaşından
kesilip bakiyesinin kayda alınmasının tenkit riskinden daha uzak bir tatbikat olduğunu hatırlatmakta yarar
görüyoruz.
2.5. Finansal Kiralama İşlemlerinde, Finansal Kiralama Şirketi Adına Düzenlenen Fakat Gerçek
Yüklenicisi Finansal Kiracı Olan Giderler :
Finansal kiralama işlemlerinde mal sahibi sıfatı nedeniyle finansal kiralama şirketi adına belgelenmiş birçok
masraf finansal kiracıya ödetilmektedir.
Mesela finansal kiralama işlemlerinde kira konu malın sigorta ettirilmesi mecburiyeti vardır. Sözleşmelerde
sigorta primlerinin kiracı tarafından karşılanacağı belirtilir, fakat sigorta şirketi, primi kiracıdan tahsil
etmesine rağmen, poliçeyi ve prim makbuzunu malın sahibi olan finansal kiralama şirketi adına düzenler.
Bize göre bu durumda kiracı kendini muhatap almayan prim ödeme makbuzunun aslını finansal kiralama
sözleşmesine dayanarak gider kaydının kanıtı olarak kullanabilmelidir.
Bu konuda, İstanbul Defterdarlığı’nca verilen 13.7.1993 tarih ve 11035 sayılı muktezada, bu görüşümüz
benimsenmiş ve şöyle denilmiştir :
“............... finansal kiralama konusu malın mülkiyeti Finansal kiralama şirketine ait olmakla beraber sigorta
primlerinin ödenmesi kiracıya ait olduğundan, tevsik edici belgenin de fiili duruma uyun bir şekilde
düzenlenmesi şartıyla, sigorta primlerinin ticari faaliyetin gereği olarak ödeyen kiracı tarafından gider
yazılması mümkün bulunmaktadır.
Bu durumda anılan sigorta primlerinin finansal kiralama şirketinin kayıtların gider olarak intikali ise söz
konusu olmayacaktır.”
Görüldüğü gibi burada önemli olan giderin asıl yüklenicisi tarafından gider yazılması, giderin bu yüklenici
ile ilgisinin kanıtlanabilmesi ve aynı giderin, belgede yazılı olan fakat yüklenici durumunda olmayan firma
tarafından da (mükerrer olarak) gider yazılmamış olmasıdır.
2.6. Başka Bir Firma Tarafından Karşılanması Öngörülen Masraflar :
Uygulamada, bazı masrafların, bu masrafların muhatabı yerine bir başka firma tarafından karşılanması
taraflar arasında kararlaştırılabilmektedir.

Bunun tipik örneği bayilik münasebetlerindeki teminat mektubu verme olaylarında yaşanmaktadır. Ürettiği
veya ithal ettiği malları bir bayi ağı ile sattırmakta olan firmalar, bayilerinden teminat mektubu talep
etmekte, bayiler teminat mektubu vermeyi kabul etmekle beraber, bu mektubun komisyonlarının bayilik
veren firma tarafından karşılanmasını istemekte ve bu talep kabul edilebilmektedir.
Böyle bir durumda bayiin teminat mektubu komisyonunu ödeyip, karşılığını fatura ile bayii olduğu firmadan
talep etmesi normal uygulamadır. Ancak böyle bir formaliteye gerek bırakmamak amacıyla söz konusu
komisyonun doğrudan bayilik veren firma tarafından mektubu veren bankaya ödenmesi halinde de bu
giderin bayilik veren firma tarafından, ödemeye ve ödeme belgesine istinaden giderleştirilebilmesi gerektiği
kanaatindeyiz.
Ancak, KDV’li olarak sirküle etmesi gereken işlemlerde, zincirleme teslime konu bir durum olduğu ahvalde
zincirdeki her bir firmanın ayrı ayrı KDV yaratması gerektiği prensibi (KDV Kanunu Md:2/2) nedeniyle, bu
zinciri bozarak by-pass yapılması, masraf aktarması gereken firmanın KDV tarhiyatına uğramasına yol
açabileceği unutulmamalıdır.
3.

KONU İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI :

Başkaları adına düzenlenmiş olmakla beraber işletme ile ilgili bulunan gider ve maliyet unsurlarının kayda
alınması ve KDV indirimi hakkında rastladığımız iki adet Danıştay kararını zikretmekte yarar gördük.
Bu kararlardan biri Danıştay 9 uncu Dairesi tarafından verilmiş olup, Yaklaşım Dergisinin Mart 1995
sayısında yayınlanmıştır. (12.5.1994 tarih ve E.1993/2695, K.1994/2339 sayılı Karar)
Tebrike şayan bu Kararın metni şöyledir :
“Şeker fabrikasınca Belediyesi adına tahsis edilen toz ve küp şekerlerin, mutemet sıfatıyla yükümlü
tarafından alınıp satışı nedeniyle yükümlünün ödediği katma değer vergisinin, indirim konusu
yapılamayacağından bahisle tanzim olunan vergi inceleme raporuna dayanılarak re’sen tarh edilen
kaçakçılık cezalı katma değer vergisine karşı açılan davayı; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3.
maddesinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas
olacağı, 3065 Sayılı Katma Değer vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde ise, mükelleflerin yaptıkları vergiye
tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden kendilerine yapılan teslim ve hizmetler
dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini
indirebilecekleri, aynı Kanunun 34. maddesinde de yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve
hizmetlere ait katma değer vergisinin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde
ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceğinin hükme
bağlandığı, satın alınan emtiaya ait katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için emtiaya ait
alış faturasının yükümlü adına düzenlenmiş olması gerekmekte ise de, katma değer vergisi, vergiye tabi bir
malın veya hizmetin teslimi sırasında yüklenilen katma değer vergisinin malı veya hizmeti alana yansıtılması
esasına dayandığından 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesinde açıklanan hüküm de gözönünde
bulundurulduğunda fatura başka bir şahıs adına düzenlense dahi bu fatura veya benzeri vesikada
gösterilen katma değer vergisinin mal veya hizmetin gerçek alıcısı tarafından indirim konusu
yapılabileceği sonucuna varıldığı, aksi düşüncenin indirilemeyen katma değer vergisinin yükümlünün
üzerinde kalma sonucunu doğuracağı, bunun da vergi adaleti ve katma değer vergisinin yansıtabilirliği
ilkesine ters düşeceği, bu durumda re’sen yapılan tarhiyatta yasal isabet bulunmadığı gerekçesi ile kabul
ederek tarhiyatı terkin eden Vergi Mahkemesi’nin 12.5.1993 Gün ve 1993/154 Sayılı kararının; 3065 Sayılı
Kanunun 29 ve 34. maddeleri gereğince indirimlerin yapılamayacağı iddiasıyla bozulması isteminin reddine,
oyçokluğuyla karar verildi.”
Dikkat edilirse bu kararda, fatura başka şahıs adına düzenlenmekle beraber, gerçek yüklenici davacı firma
olduğundan KDV indirimi (dolayısıyla gider veya maliyet kaydı) kabul edilmiştir.
Danıştay Dergisinde yayınlanmış olan, Danıştay 7 nci Dairesine ait 21.5.1992 tarih ve E.1998/1181 ve
K.1992/1700 sayılı kararda ise, işletme aktifine kayıtlı olmayan, işletme sahibine ait iki adet kamyonetin
giderleri işle ilgisi dolayısıyla kabul edilmiştir.

Karar metni şöyledir :
“İnceleme raporuna dayanılarak 1986/Mart dönemi için yükümlü adına salınan kaçakçılık cezalı katma
değer vergini; olayda ekmek imalatı işi ile uğraşan yükümlünün, Bakanlar Kurulu Kararı ile temel gıda
maddeleri içerisinde sayılan ekmeğin katma değer vergisi oranının sınır olarak saptanması üzerine, Katma
Değer Vergisi Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen
maddelerle ilgili olup indirilmeyen verginin iade olunacağına dair 29. maddesinin 2 fıkrası hükmü uyarınca
ihtilaflı dönem için vergi iadesi isteminde bulunduğu, kendisine gerekli iadenin yapıldığı, daha sonra ilgili
yıl kanuni defter ve belgeleri üzerinde katma değer vergisi ile ilgili olmak üzere sınırlı inceleme yapılarak,
işletmenin demirbaşları arasında gözükmeyen ve yasal defterlere gider olarak kaydedilen Deseto ve Dodge
marka iki adet kamyonete ait benzin -mazot giderleri dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi tutarlarının
dönemler itibariyle iadesi yapılan katma değer vergisi tutarlarından mahsubu suretiyle indirilmeyecek olan
haksız yere iadesine sebebiyet verildiği iddia edilen katma değer vergisi tutarları üzerinden yapılan cezalı
tarhiyatın uyuşmazlığın konusunu oluşturduğu, inceleme elemanınca, sadece bahis konusu araçlar
işletmenin demirbaşları arsında kayıtlı olmaması nedeniyle giderlerinin kabul edilmediği, ancak araçların
ticari kazancın elde edilmesiyle ilgisi bulunmadığı veya başka bir deyişle ekmek imalatı faaliyetinde
kullanılmadığı yönünde herhangi bir tespit yapılmadığı gibi, bu konuda herhangi bir iddia da ileri
sürülmemiş bulunduğundan, ekmek imalatı faaliyeti dışında başkaca bir ticari faaliyeti olmayan yükümlünün
söz konusu kamyonetleri binek otomobili olarak ya da münhasıran zati ve ailevi ihtiyaçları için kullanması
olasılığının da bulunmaması karşısında, bu araçların ticari kazancın elde edilmesi için kullanıldığının
kabulünün zorunlu olduğu, öte yandan Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30/d ve Gelir Vergisi Kanunu’nun
40 ve 41. maddelerinin birlikte değerlendirilmesinden de, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30/d
maddesinde bahis konusu edilen giderlerin münhasıran Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. maddesinde sayılan
giderler olarak kabulü gerektiği, bu durumda söz konusu araçların giderleri dolayısıyla ödenen ve
yükümlüye iade edilen katma değer vergisinin cezalı olarak geri istenilmesinde yasal isabet bulunmadığı
gerekçesiyle kaldıran ................ Vergi Mahkemesinin 11.11.1987 gün ve E: 1987/315; K:1987/1078 sayılı
kararının; aktifte kayıtlı olmayan taşıtlar için yapılan giderlerin indirilmesinin mümkün olmadığı ileri
sürülerek bozulması istenilmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince Tetkik Hakimi ................’ın açıklamaları dinlendikten sonra işin
gereği görüşüldü :
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanmış bulunan mahkeme kararı, aynı
gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar sözü
geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddine, kararın
onanmasına 21.5.1992 gününde oybirliğiyle karar verildi.”
Bu kararda da, gider kaydı ve KDV indiriminde, şekilden ziyade işin esası üzerinde durulması gerektiği
vurgulanmaktadır.

MALİ DURUM TABLOSU VE KURAMSAL YAPISI
- Teori ve Türk Ticaret Kanunu Açısından İrdelenmesiDoç. Dr. Hanifi AYBOĞA
Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman Öğretim Üyesi
1. G İ R İ Ş
Muhasebenin defter tutma fonksiyonunun sonucu olan " özetleme " aşamasında elde edilen mali
tablolar, işletme ile ilgili tarafların alacakları ekonomik kararlara esas olacak verileri sağlarlar.
Geçmişte yatırımcılar ve diğer ilgili taraflar , karar alma sürecinde daha çok net kar ve pay başına
getiri gibi sonuçları temel alarak bu bilgileri sağlayan gelir tablosu ve dağıtılmamış karlar tablosu ile
ilgilenmekteydiler. Fakat günümüzde
işletmenin faaliyetlerinden sağladığı karları
nasıl
değerlendirdiği , finansman kaynaklarının türleri, varlıklarının likidite yapısı, borçlarının büyüklüğü
ve vadesi gibi sorular önem kazanmış durumdadır. Bu sorulara cevap sağlayacak olan mali tablo,
işletmenin belirli bir tarih itibariyle varlıklarının, yükümlülüklerinin, işletme sahiplerinin haklarının ve
onları oluşturan alt unsurların çeşitlerinin ve büyüklüklerinin yer aldığı tablo olan ve teoride "mali
durum tablosu " olarak da adlandırılan " bilanço " dur.
2. B İ L A N Ç O VE KURAMSAL YAPISI
20. BİLANÇONUN TANIMI
Bilanço, işletmenin belli bir andaki varlık ve kaynak yapısını diğer bir ifade ile mali durumunu
gösteren tablodur. İşletmenin kuruluşunda bu yapı, dolayısıyla bilanço, varlık ve kaynakları oluşturan
unsurların değerlerinin saptanması yolu ile meydana gelmektedir. Bilançonun, işletmenin faaliyete
geçmesinden sonraki süreçte belirli bir güne ait mali durumu gösterebilmesi için faaliyetleri sırasında
varlık, yabancı kaynak ve öz kaynak unsurlarında oluşan değişmelerin kayıtlarda izlenmesi
gerekmektedir.
Bilançoyu, onu oluşturan parçaların orijinine, diğer bir deyişle hesaba başvurarak tanımlayabiliriz : "
Bilanço, çift taraflı muhasebede, sonuç hesaplarının genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre
fiili ve kuramsal kapanışından sonra ileriye aktarılacak kalanların (borç-alacak) bir özeti veya liste
şeklindeki tablosudur. "
Bilançonun işletmenin mali durumunu dikkate alan diğer bir tanımı ise; "Bilanço, işletmenin belirli bir
tarihteki varlıklarının ve bu varlıklar üzerindeki hakların (yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar) onları
oluşturan alt unsurlar itibariyle yapısını ve büyüklüklerini veren , diğer bir ifade ile işletmenin belirli
bir andaki finansal durumunu gösteren bir tablodur [1].
Muhasebeyi yönlendiren yasalardan TTK.' nun 74 ve VUK' nun 192. maddelerinde de bilanço aynı
kelimelerle tanımlanmıştır. : " Bilanço envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifli ve karşılıklı olarak
değerleri itibariyle tertiplenmiş özetidir. "
Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından yayınlanan Tekdüzen Muhasebe Sistemi'nde bilanço, " Bir
işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren
mali tablodur. "
Türkiye Muhasebe Standardı -1 (Finansal Tabloların Sunuluşu) madde 77 ' de " Bilanço, bir
işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren
finansal tablo " olarak tanımlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 29.01.1989 tarihli ve XI/1 seri no' lu " Sermaye Piyasasında Mali Tablo
ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ" inde ise, " bilanço, işletmenin belirli bir

tarihteki iktisadi ve mali durumunu yansıtan, varlık ve kaynak yapısını gerçeğe uygun ve doğru bir
biçimde gösteren tablo " olarak tanımlanmıştır.
Bilançonun çeşitli tanımları yapılmaktadır. Bu tanımların ortak yönü bilançonun belli bir tarihte,
işletmenin varlıklarının tümünü iki yönden göstermesidir. Birinci yönü, varlıklarının nerelerden ve
kimlerden sağlandığı, ikinci yönü ise sağlanan varlıkların nerelere yatırıldığına ilişkindirler.
Yukarıda çeşitli temel kaynaklara dayanılarak yapılan tanımların tamamı eş içerikli tanımlardır.
Tanımların ortak özellikleri :
- Belli bir işletme için düzenlenir ,
- Belli bir dönemin belli bir tarihi itibariyle düzenlenir,
- Varlıklar ve bu varlıkların kaynağını gösterir,
- Faaliyet sonucunu gösterir,
ve bunların tabii sonucu olan ve bilanço tablosunun değişmeyen ana kuralı, varlıklar ve kaynakların
eşitliğidir [2].
Muhasebede kayıt düzeninin bir sonucu olan bilanço, muhasebenin temel kavramlarının ,genel kabul
görmüş muhasebe ilkelerinin çerçevesinde düzenlenmektedir.
Muhasebenin temel kavramları aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur.
1. Sosyal Sorumluluk Kavramı
2. Kişilik Kavramı
3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı
4. Dönemsellik Kavramı
5. Parayla Ölçülme Kavramı
6. Maliyet Esası Kavramı
7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı
8. Tutarlılık Kavramı
9. Tam Açıklama Kavramı
10. İhtiyatlılık Kavramı
11. Önemlilik Kavramı
12. Özün Önceliği Kavramı
Ancak bilançoda arzulanan sonuçların elde edilebilmesi, bilançonun içerdiği bilgilerin bazı özellikleri
taşıması ile olasıdır. Bir başka deyişle, bilanço değerlerinin bazı kendine özgü özelliklere sahip olması
gerekmektedir.
Bu özellikler;
- Doğruluk ve güvenirlik,
- Açıklık,
- Biçimde birlik,
- Değerleme birliği, gibi özelliklerdir.
Doğruluk, bilançonun muhasebe kayıtlarına uygunluğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle de doğru
ve güvenilir bir bilançonun ortaya çıkabilmesi de, genel kabul görmüş muhasebe kavramlarına göre
işlenmiş bir muhasebe sistemi ile mümkündür.
Açıklık özelliği ise, bilançonun, sadece işletmenin ortak dili olan muhasebeyi bilenler tarafından
anlaşılan bir biçimde olmaması, bilanço ile ilgilenen tarafların, bilançoyu okuyabilmesi ve
değerlendirmesine yöneliktir.

Biçimsellik özelliği bilançoların her hesap dönemi sonunda aynı hesap planı uyarınca çıkarılıp
düzenlenmelerini ifade etmektedir. Böylelikle ortaya çıkacak biçim birliği, bilançoları karşılaştırma
olanağı sağlayacaktır.
Değerleme birliği özelliği ise, değerleme işleminin gerçekleştirilmesi esnasında, dönemler itibariyle,
değişik değerleme yöntemlerinin kullanılmaması olgusunu içermektedir. Değişik değerleme
yöntemleri, değişik sonuçlar ortaya çıkarmakta, bu nedenle de bilançoların karşılaştırılması olasılığını
ortadan kaldırmaktadır.
Yukarıda belirtilen tüm bu özellikler, bilançonun
çıkmasına neden olmuştur[2].

düzenlenmesine ilişkin temel ilkelerin ortaya

Tekdüzen Muhasebe Sistemi 1 no' lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği' nde , Sermaye
Piyasası Kurulu' nun 29.01,1989 tarihli ve XI/1 seri no'lu " Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve
Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ" inde ve Türkiye Muhasebe Standardı -1 (Finansal
Tabloların Sunuluşu)' de aynı yaklaşımla Bilanço ilkeleri açıklanmıştır.
Bilanço İlkeleri
- Varlıklara ilişkin ilkeler,
- Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler,
- Öz kaynaklara ilişkin ilkeler,
Bilanço ilkelerinin temel amacı, sermaye koyan veya sonradan kendilerine ait karı işletmede bırakan
sahip ve hissedarlar ile alacaklıların işletmeye sağladıkları kaynaklar ve bunlarla elde edilen
varlıkların muhasebe kayıt, hesap ve tablolarında anlamlı bir şekilde tespit edilmesi ve gösterilmesi
yoluyla, belli bir tarihte işletmenin mali durumunun açıklıkla ve ilgililer için gerçeğe uygun olarak
yansıtılmasıdır.
Bilanço , tersi ifade edilmedikçe varlıkların içinde bulunulan zamandaki değerini veya tasfiye halinde
bunların satışından elde edilecek para tutarlarını yansıtan bir tablo değildir.
Bütün varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar bilançoda gayrisafi değerleri ile gösterilirler. Bu
ilke, bilançonun net değer esasına göre düzenlenmesine bir engel oluşturmaz. Bu doğrultuda net değer
bilanço düzenlenmesinin gereği olarak indirim kalemlerinin ilgili hesapların altında açıkça
gösterilmesi esastır.
Bu amaç doğrultusunda benimsenen bilanço ilkeleri , varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar
itibariyle belirlenmiştir.
Varlıklara İlişkin İlkeler:
1- Varlıklar dönen ve duran varlıklar olarak iki gruba ayrılır. Aşağıdaki özellikleri taşıyan varlıklar
dönen varlıklar grubu içerisinde yer alır.
a) İşletmenin normal faaliyet döneminde bir varlığın paraya dönüşmesi beklenilen veya
satılmak ya da tüketilmek üzere elde tutulan varlıklar
b) Varlığın esas olarak ticari amaçlarla veya kısa süre için elde tutulduğu ve bilanço tarihinden
itibaren 12 ay içerisinde paraya dönüştürülmesi beklenen varlıklar.
c) Kullanımı sınırlandırılmamış nakit ve nakde eşdeğer varlıklar.
Bunun dışındaki diğer varlıklar duran varlık olarak sınıflandırılır.
2-Varlıkların dönen ve duran varlık olarak iki gruba ayrımı temel ilkedir. Ancak bazı sektörlerde bu
ayrıma yer verilmeyebilir. Bu işletmeler varlıklarını niteliklerine uygun olarak birleştirerek sunmaları
durumunda , bir yıldan uzun vadeli tutarları bilanço kapsamında ya da dipnotlarda açıklarlar.

3- İşletmenin mal ve hizmetlerini arz ettiği açıkça belirlenen bir faaliyet döneminde bilançoda
varlıkların dönen ve duran varlık, yükümlülüklerin de kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak olarak
ayrılarak sunulması yararlıdır. Bu durum işletme sermayesi olarak sürekli hareket gösteren net
aktiflerin uzun vadeli faaliyetlerde kullanılan aktiflerden ayırt edilmesine olanak sağlar. Ayrıca
faaliyet dönemi içinde paraya dönüşmesi veya kullanılarak tükenmesi beklenen varlık tutarı ile aynı
dönem içinde ödenecek yabancı kaynakların tutarını görmek olanaklı olur.
4- Bilançoda varlıkları, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle raporlamak için, varlıklardaki
değer düşüklüklerini göstererek karşılıkların ayrılması zorunludur.
Dönen varlıklar grubu içinde yer alan menkul kıymetler, alacaklar, stoklar ve diğer dönen varlıklar
içindeki ilgili kalemler için yapılacak değerleme sonucu gerekli durumlarda uygun karşılıklar ayrılır.
Bu ilke, duran varlıklar grubunda yer alan, bağlı menkul kıymetler, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve
diğer duran varlıklardaki ilgili kalemler için de geçerlidir. Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan
alacak senetlerini, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri
yapılır.
5. Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk eden ancak,
gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler kayıt ve tespit edilerek bilançoda ayrıca gösterilir.
6. Bilançoda duran varlıklar grubunda yer alan maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran
varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan
amortismanların birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilir.
Duran varlıklar grubu içinde yer alan özel tükenmeye tabi varlıkların maliyetini çeşitli dönem
maliyetlerine yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan tükenme paylarının birikmiş tutarları ayrıca
bilançoda gösterilir.
7. Bilançonun dönen ve duran varlıklar gruplarında yer alan alacaklar, menkul kıymetler, bağlı menkul
kıymetler ve diğer ilgili hesaplardan ve yükümlülüklerden işletmenin sermaye ve yönetim bakımından
ilişkili bulunduğu ortaklara, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel
ilkedir.
8. Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz. Bu tür
alacaklar bilanço dipnot veya eklerinde gösterilir.
9. Verilen rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatların özellikleri ve
kapsamları bilanço dipnot veya eklerinde açıkça belirtilir.
Bu ilke, alınan rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatlar için de geçerlidir.
Ayrıca işletme varlıkları ile ilgili toplam sigorta tutarlarının da bilanço dipnot veya eklerinde açıkça
gösterilmesi gerekir.
Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler:
1. Yabancı kaynaklar, kısa ve uzun vadeli olarak iki gruba ayrılır:
İşletmenin 12 ay veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları, bilançoda kısa vadeli
yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir.
İşletmenin 12 ay veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmemiş borçları, bilançoda uzun vadeli
yabancı kaynaklar grubu içinde yer alır. Dönem sonu bilanço gününde bu grupta yer alan hesaplardan
vadeleri 12 ayın altında kalanlar kısa vadeli yabancı kaynaklar grubundaki ilgili hesaplara aktarılır.

2. Yabancı kaynakların kısa ve uzun vadeli olarak iki gruba ayrımı temel ilkedir. Ancak, bazı
sektörlerde bu ayrıma yer verilmeyebilir. Bu işletmeler kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerini bir
bilanço kalemi olarak sunmaları durumunda, bu tutarların uzun vadeli kısımlarını da bilanço
kapsamında ya da dipnotlarda açıklarlar.
3. Tutarları kesinlikle saptanamayanları veya durumları tartışmalı olanları da içermek üzere,
işletmenin bilinen veya tutarları uygun olarak tahmin edilebilen bütün yabancı kaynakları kayıt ve
tespit edilir ve bilançoda gösterilir.
İşletmenin bilinen ancak tutarları uygun olarak tahmin edilemeyen borçları da bilançonun
dipnotlarında açık olarak belirtilir.
4. Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen hasılat ile cari dönemde tahakkuk eden ancak,
gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler kayıt ve tespit edilir ve bilançoda ayrıca gösterilir.
5. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan borç senetlerini bilanço tarihindeki
gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılır.
6. Bilançonun kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar gruplarında yer alan borçlar, alınan avanslar ve
diğer ilgili hesaplardan işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilgili bulunduğu ortaklara,
personele, iştiraklere ve bağlı ortaklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir.
Özkaynaklara İlişkin İlkeler
1. İşletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları üzerindeki hakları öz
kaynaklar grubunu oluşturur.
İşletmenin bilanço tarihindeki ödenmiş sermayesi ile işletme faaliyetleri sonucu oluşup, çeşitli adlar
altında işletmede bırakılan karları ile dönem net karı (zararı) bilançoda öz kaynaklar grubu içinde
gösterilir.
2. İşletmenin ödenmiş sermayesi bilançonun kapsamı içinde tek bir kalem olarak gösterilir. Ancak,
esas sermaye özellikleri farklı hisse gruplarına ayrılmış bulunuyorsa, esas sermaye hesapları her
grubun haklarını, kar ve tasfiye paylarının dağıtımında sahip olabilecekleri özellikleri ve diğer önemli
özellikleri yansıtacak biçimde bilançonun dipnotlarında gösterilir.
3. İşletmenin hissedarları tarafından yatırılan sermayenin devam ettirilmesi gerekir. İşletmede
herhangi bir zararın ortaya çıkması, herhangi bir nedenle öz kaynaklarda meydana gelen azalmalar,
hem dönemsel, hem de kümülatif olarak izlenir ve kaydedilir.
4. Öz kaynakların bilançoda net olarak gösterilmesi için geçmiş yıllar zararları ile dönem zararı, öz
kaynaklar grubunda indirim kalemleri olarak yer alır.
5. Öz kaynaklar; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş yıllar karları (zararları)
ve dönem net karı (zararı) ndan oluşur. Kar yedekleri yasal, statü ve olağanüstü yedekler ile yedek
niteliğindeki karşılıklar, özel fonlar gibi işletme faaliyetleri sonucu elde edilen karların dağıtılmamış
kısmını içerir. Sermaye yedekleri ise hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları, yeniden
değerleme değer artışları gibi kalemlerden meydan gelir. Sermaye yedekleri, gelir unsuru olarak gelir
tablosuna aktarılamaz.
6. Konsolide bilançoda azınlık payları öz kaynaklar dışında ayrı bir grupta gösterilir.

S.P.K. Tebliğlerindeki İlkeler
Sermaye Piyasası Kurulunun 29 Ocak 1989 tarihindeki seri XI no' lu tebliğinde bilançoyla ilgili ilkeler
ise sekiz ana başlıkta ele alınmıştır.
1. Bilançolar, genel kabul görmüş muhasebe kavram ve ilkeleri ile kurulca yayınlanmış olan
standartlar esas alınarak düzenlenir.
2. Bilançolar, kurulca yayınlanan tiplere uygun olarak, dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli
borçlar, uzun vadeli borçlar ve öz sermaye hesap gruplarından oluşur.
3. Varlık unsurlarının dönen varlıklar ve duran varlıklar olarak dağılımı, likidite dereceleri ile kullanım
amaçları esas alınarak belirlenir. İşletmenin bilinen, ancak tutarları uygun olarak tahmin edilemeyen
durumları da bilançonun dipnotunda açık olarak belirtilmelidir.
4. Bilanço unsurları "Dönen Varlıklar" ve "Kısa Vadeli Borçlar" bölümlerine
yerleştirilirken bir yıl kuralına uyulur. Bir yıl kuralına göre; vadeleri, değerleme tarihinden itibaren bir
yıl ve daha az olanlar kısa vadeli, bir yıldan fazla olanlar ise uzun vadeli kabul edilir.
5. Bilançonun varlıklar bölümü, "paraya dönüşüm çabukluğu' na ; kaynaklar bölümü ise, "ödeme
çabukluğu" na göre düzenlenir.
6. Bilanço "net değer esası"na göre hazırlanır. Bu nedenle, işletmenin varlık ve kaynak yapısını
düzenleyici nitelikteki hesaplar, ilgili bulundukları kalemlerin altında, birer indirim kalemi olarak
gösterilir.
7. Bilançonun varlık ve kaynak yapısını yansıtan hesaplar kendi aralarında mahsup edilemez. Böylece,
borç kalıntısı veren hesapların, bilançonun varlık (aktif) bölümünde; alacak kalıntısı veren hesapların,
kaynak (pasif) bölümünde yer alması sağlanır.
8. Varlık ve kaynak unsurlarının birden fazla bilanço kalemini ilgilendirdiği durumlarda, bilançonun
açıklığı ilkesi gereği, dipnotlarda açıklama yapılır.
21. BİLANÇONUN ÖNEMİ VE SINIRLILIĞI
Muhasebenin birinci işlevi sonucu elde edilen özetlerden biri olan bilanço, diğer mali tablolar ile
birlikte, muhasebenin ikinci işlevinin yerine getirilmesi için temel olan verileri taşır. Bu veriler çeşitli
analiz yöntemleri ve yorumları ile ilgililerin kararlarında kullanacakları bilgiler haline getirilir.
Bilanço, işletme varlıklarına yapılan yatırımın, bu yatırımların kredi verenlerce finanse edilen kısmı
olan yabancı kaynakların ve işletmenin net varlıkları üzerindeki ortakların hakları olan öz kaynakların
yapısı ve büyüklükleri hakkında bilgi sağlarken; geri dönme oranlarının hesaplanması , kaynak
yapısının değerlendirilmesi ve likidite ve finansal esnekliğin belirlenmesi için temeldir.
Bilançonun işletmenin mali durumunu tam olarak göstermesini engelleyen bazı durumlar vardır.
a) Bilançoda yer alan varlık ve kaynak kalemlerinin çoğunun raporlanmasında ve
değerlemesinde tarihi maliyet kavramı esas alındığı için bilanço birçok kalemin cari değerini
yansıtmaz.
b) Objektif olarak tanımlanan değişim fiyatlarına dayanan ölçme gereksinmesi işletme için
öneme sahip olan birçok kalemin bilançoda yer almamasına yol açar.
c) Bilanço oluşturulurken şüpheli alacaklar gibi kalemlerde tahmin ve yargıların kullanılması
da hataya yol açabilir.

22. BİLANÇONUN SINIFLANDIRILMASI
220. BİLANÇONUN TEMEL BİLEŞENLERİ İTİBARİYLE SINIFLANDIRILMASI
Bilanço, esasını temel muhasebe eşitliğinden aldığı için öncelikle varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz
kaynaklar olarak sınıflandırılır; sonra da bu temel bileşenler alt sınıflara ayrılır.
Sınıflandırma, bilançoda yer alan kalemlerin kullanılabilir veriler sağlayabilmesi için benzer nitelikli
olanlarının kendi aralarında gruplandırarak anlamlı ara toplamlara ulaşılmasını sağlayacak, kalemler
arasında önemli ilişkileri verecek ve dikkati en önemli noktalarda yoğunlaştıracak şekilde yapılır. Bu
yaklaşımla yapılan sınıflandırma sonucu aşağıdaki bölümler ortaya çıkmaktadır :
a- Aktifler (Varlıklar)
b- Pasifler (Varlıkların Kaynakları)
Bilançoda , aktif hesaplar likidite sırasına göre yer almalıdır. Böylece en likit kıymetten en az likit
kıymete doğru bir diziliş elde edilir. Bilançonun pasifinde yer alan hesaplar ise , kaynağın sağlandığı
yer ve geri ödeme süresine göre bölümlenmelidir[3].
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği' nde ve Türkiye Muhasebe Standardı -1 (Finansal
Tabloların Sunuluşu) ' de
Bilanço düzenleme kuralları ve bilançonun biçimsel yapısı aynı
yaklaşımla belirtilmiştir.
Bilanço Düzenleme Kuralları : " Bilançonun düzenlenmesinde , mali tablolar ilkelerinde verilmiş
açıklamalar esas alınır. Bilançonun aktifinde yer alan varlıklar, paraya dönüşme hızlarına göre en
çok likitten en az likit değere doğru, pasifinde yer alan kaynaklar ise en kısa vadeli kaynaktan en uzun
vadeli kaynağa doğru sıralanırlar. "
Tekdüzen Muhasebe Sistemi ' nin 01.01.1994 tarihinden itibaren ülkemizde uygulamaya konulması
ile, işletmelere aktif kalemleri bilançoda en çok likitten en az likite doğru ve pasif kalemleri de en
kısa vadeli kaynaktan en uzun vadeli kaynağa doğru bir sıra ile gösterme zorunluluğu getirilmiştir.
Bilançonun Biçimsel Yapısı
: " İşletmeler bilançolarının bir örnekliğini sağlayarak
karşılaştırılmalarında kolaylık sağlamak ve anlama birliği oluşturmak amacıyla, ek formlardaki
tipleri bilançolarının düzenlenmesine esas alırlar. (Ek Tablo 1-2)
Varlıklar, dönen ve duran varlık olarak adlandırılan iki grupta toplanır. Dönen varlıklar grubunda ,
bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrileceği veya kullanılacağı tahmin
edilen varlıklar toplanır. Duran varlıklarda ise; normal şartlar altında bir yıl içinde elden çıkarılması
düşünülmeyen veya yararları bir yılda tükenmeyecek olan varlıklar yer alır.
Kaynaklar, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklarla öz kaynaklardan oluşur. Kısa vadeli yabancı
kaynaklar bir yıl içinde ödenmesi gereken; uzun vadeli yabancı kaynaklar ise bir yıldan sonra
ödenecek olan borçlardan oluşur. Öz kaynaklar ise işletme sahip veya ortakları tarafından işletme
kişiliğine tahsis edilmiş kaynakları oluşturur.
Bilanço hesapları arasında mahsup yapılamaz. Tabloda " Diğer" başlığı altında yer alan bir kalem
tutarının, ait olduğu grubun toplam tutarının %20'sini aşması durumunda, bu kalem ayrı bir başlık
altında ayrıca gösterilir. "
Bilanço Kalemlerine İlişkin Açıklamalar: " Bilanço kapsamındaki kalemler, Tekdüzen Hesap
Çerçevesinde ki sıralama ve açıklamalar paralelinde yer alır. Ayrıntılı bilançoda yer alan kalemlerin
gruplama ve sıralaması Ek Tablo 2 de belirtilmiştir."

Bilanço Dipnotları : " Bilançoda ek bilgiler dipnotlarda yer alır. "
Varlıklar ( Aktifler )
Varlıklar, bir mülkiyet hakkını veya sahip olunan bir değeri ya da bir mülkiyet hakkını yaratan veya
geleceğe uygun şekilde yüklenebilen bir harcamayı temsil etmesi esasına göre, sonuç hesaplarının
genel kabul görmüş muhasebe kural ve ilkelerine göre kapatılmasından sonra uygun şekilde ileriye
aktarılan veya aktarılacak olan borç kalanı ile gösterilen unsurlardır. Diğer bir ifadeyle varlıklar, belirli
bir işletmenin geçmiş olay ve işlemlerinin bir sonucu olarak o işletme tarafından sahip olunan veya
kontrol edilen ve o işletme için gelecekte ekonomik yarar sağlayacağı beklenen ekonomik değerlerdir.
Varlıkların Kaynakları (Pasifler)
Kaynaklar, sonuç hesaplarının muhasebe kural ve ilkelerine göre kapatılmasından sonra uygun
şekilde ileriye aktarılan veya aktarılacak olan alacak kalanı ile gösterilen unsurlardır.
Yabancı Kaynaklar (Borçlar)
Yabancı Kaynaklar, bir işletmenin geçmiş olay veya işlemlerinin bir sonucu olarak gelecekte diğer
işletmelere veya kişilere nakit veya diğer varlıklar ile ödeme yapılması veya hizmet sağlanması için
mevcut yasal veya yapısal yükümlülükleri nedeniyle ekonomik yararlarından gelecekte yapacağı
fedakarlıklardır.
Öz Kaynaklar
Öz kaynaklar, işletme sahiplerinin yabancı kaynaklar indirildikten sonra işletme varlıkları üzerindeki
kalan haklarıdır [1].
221. BİLANÇONUN SUNUŞ ŞEKİLLERİ İTİBARİYLE SINIFLANDIRILMASI
Bilançoda yer alacak bilgilerin sunuluş şekline ilişkin bazı standartlar geliştirilmiştir. Ancak , kullanım
amacına, işletmenin büyüklüğüne, işin niteliğine ve yasal düzenlemelere göre sunuş şekilleri
değişmektedir [2] , [4], [5].
1. Alışılmış Hesap Şekli (Hesap Tipi)
Bilançonun bu şeklinde " Varlıklar = Yabancı Kaynaklar + Öz Kaynaklar " temel eşitliği paralelinde
olmak üzere varlıklar sol tarafta, yabancı ve öz kaynaklar ise sağ tarafta yer alır.
Tekdüzen Muhasebe Sistemi' nde öngörülen bilanço tipi, hesap şekline göredir.
2. Rapor Şekli (Basit Rapor Tipi)
Alışılmış hesap şeklinde bütün bilgileri ayrıntılı olarak bir sayfada görme zorluğu , şekilde değişiklik
yapılmasını gerektirmiştir. Değişiklik, bilançonun karşılıklı iki taraf üzerine hazırlanması yerine alt
alta hazırlanması şeklinde oluşmaktadır. Bu şekilde hazırlanan bilançolar dönemler itibariyle
karşılaştırma olanağı sağlamaktadır.
3. Değiştirilmiş Hesap Şekli
Bu şekilde bilanço, " Varlıklar - Yabancı Kaynaklar = Öz Kaynaklar " eşitliğindeki sıraya göre
düzenlenir.

4. Finansal Durum Şekli (Analitik Rapor Tipi)
Finansal durum şekli, rapor şeklinin değişik bir türüdür. Bilançodaki kalemlerden finansal yönden
önemli görülen bazı grupların tek kalem olarak bilançoda gösterilmek istenilmesi durumunda
hazırlanır. Örneğin işletme, net işletme sermayesini tek kalem halinde görmek istiyorsa, " Net İşletme
Sermayesi = Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar " eşitliğini sağlayacak şekilde bir
bilanço hazırlayacaktır.
Başlıca Diğer Bilanço Sınıflandırmaları
A- Düzenlenme Şekli Açısından Bilanço Sınıflandırması
1. Hesap Tipi Bilançolar
2. Rapor Tipi Bilançolar
2a- Basit Rapor Tipi Bilançolar
2b- Analitik Rapor Tipi Bilançolar
B- Mali Analiz Açısından Sınıflandırma
1. Karşılaştırmalı Bilançolar
2. Analitik Bilançolar
C- Kapsamları Açısından Sınıflandırma
1. İşletme Bilançoları
2. Konsolide-Holding- Bilançolar
D- İşletme Muhasebe Hukuku Mevzuatı Açısından Sınıflandırma
(Düzenlendikleri Mevzuat Açısından)
1. Ticari Bilanço (Ekonomik Bilanço)
2. Vergi Bilançosu (Mali Bilanço)
E- Ülkemizde Uygulanan Bilanço Tipleri Açısından Sınıflandırma
1. Tekdüzen Muhasebe Sistemi' nin Öngördüğü Bilanço Tipi
2. S. P. Kurulu Tebliği' nin Öngördüğü Bilanço Tipi
F- Düzenlenme Tarihi Açısından Sınıflandırma
1. Dönem başı Bilançosu
2. Dönem sonu Bilançosu
3. Ara Bilanço
G- Düzenlenmesindeki Amaç Açısından Sınıflandırma
(Belirttikleri Durum Açısından)
1. Kuruluş Bilançosu
2. Tasfiye Bilançoları (T. Başlangıcı Bilançosu,T. Sonu Bilançosu)
3. İflas Bilançosu
4. Konkordato Bilançosu
5. Bölünme (Tam-Kısmi )Bilançosu
6. Birleşme-Füzyon- Bilançosu
7. Devir-Aktarma- Bilançosu
8. Ayrılma Bilançosu
9. Sağlamlaştırılmış Bilanço
10. Ara Bilanço

H- Sektörel Bilançolar
1. Endüstri İşletmeleri Bilançosu
2. Perakende İşletmeleri Bilançosu
3. Hizmet Sektörü Bilançoları
4. Bankacılık Sektörü Bilançoları
5. Sigortacılık Sektörü Bilançoları
I- Hukuki Yapılanma Açısından Sınıflandırma
1. Ferdi İşletme Bilançusu
2. Adi Ortaklık Bilançosu
3. Kollektif Şirket Bilançosu
4. Limited Şirket Bilançosu
5. Anonim Şirket Bilançosu
6. Kooperatif Bilançosu
7. Vakıf Bilançosu
8. Dernek Bilançosu
İ- Kurumun Örgütlenme Yapısı Açısından Sınıflandırma
1.Yavru Kurum Bilançosu
2. Konsolide Bilanço
3. Şube Bilançosu
4. Genel - Merkez-Bilanço
J. Kullanılan Rakamların Niteliği Açısından Sınıflandırma
1. Proforma Bilanço
2. Bilanço (Gerçek rakamlara göre)
Şekil bakımından her bilançonun başlık bölümünde bulunması gereken bilgiler aşağıda
belirtilmiştir [4].
a) Ait olduğu işletmenin ünvanı ,
b) Bilanço kelimesi,
c) Düzenlendiği tarih,
d) Bilançoda esas alınan para birimi.
23. BİLANÇO KURAMLARI
Bilançolar düzenlenme amaçlarına uygun olarak, düzenleyen görüşlerin ortaya konduğu kuramlara
bilanço kuramları denilmektedir. Bilanço kuramları, yapı açısından iki grupta toplanabilir. Birincisi,
bilançonun yapısına hakim olan temel ilkeleri içeren gruptur. Bunlar doğruluk, açıklık, samimiyet,
kesinlik, birlik gibi ilke ve kurallardan oluşmaktadır. İkincisi, bilançoda değerlemeye ilişkin ilkeleri
içeren gruptur. Bu ikinci grup, sadece muhasebe açısından değil, işletme iktisadı bilimi açısından da
önemlidir. Makalede, bu kuramlar; statik, dinamik ve organik kuramlar olarak üçlü bir ayırıma tabi
tutulmuştur [2],[5] , [6].
230. Statik Bilanço Kuramı
Statik bilanço kuramı, 1914 yılında Alman bilim adamlarından Prof. Dr. H. Nicklish tarafından ileri
sürülmüştür.
Statik bilançolar, bir işletmenin belli bir andaki (bilanço tarihindeki ) varlıklarını başka bir ifadeyle
işletmeye konulmuş olan sermayeyi ve bu sermayelerin yatırım yerlerini, tasnifli bir şekilde gösteren
tablolardır. Bu tanıma göre, statik bir bilançonun asıl görevi, işletme varlıklarının kaynaklarını ve bu

kaynaklarla işletme varlıkları arasındaki bağlantıyı göstermektedir. Bu nedenle statik bilançonun temel
amacının kendisine konu olan işletmenin varlığını ve sermaye durumunu belirlemek ve bu konu ile
ilgili yönetime ve diğer istemde bulunanlara gerekli bilgileri verebilmektedir. Bu görüşe göre kar ve
zarar hesabı tali bir anlam taşımaktadır. Sebebi ise, kar veya zarar, bilanço temelinde öz sermaye
karşılaştırılmasından
(dönem başı özsermaye ile dönem sonu özsermaye arasında) elde edilen bir
sonuçtur. Bilançonun içerdiği bütün ekonomik değerler maliyet değeri ile değerlenir ve bu değer
üzerinden bilançoda yer alırlar.
Sonuç olarak, statik bilanço kuramında bilanço tablosu birinci derecede, bundan türeyen kar ve zarar
hesabı ise ikinci derecede öneme sahiptir.
231. Dinamik Bilanço Kuramı
Dinamik bilanço kuramı, Alman bilim adamı, Prof. Dr. Eugen Schmalenbach tarafından , 1919 yılında
yazdığı " Dinamik Bilanço" (Dynamische Bilanz) isimli kitabıyla ortaya konulmuştur.
Dinamik bilanço kuramının temel işlevi, statik görüşün aksine olarak, işletmenin varlığı ve sermaye
durumu yönünden belli bir andaki "Enstantane"resmini göstermek değil, geçmiş bir faaliyet
döneminde işletmenin ekonomik gelişmesi hakkında ayrıntılı bilgi vermektir. Bu bilanço görüşünün
dayandığı esasları aşağıdaki gibi özetlemek olasıdır:
-

-

Bilançonun ana hedefi, işletmenin faaliyetlerini ve faaliyet sonuçlarını belirlemek ve göstermektir.
Bu nedenle, işletmenin sermaye durumunu belirten statik bilanço, dinamik bilanço görüşünde geri
planda kalmakta, bunun yerine " sonuç bilançosu" olarak ifade edilen kar ve zarar tablosu
almaktadır.
Dinamik bilanço görüşünde, işletme faaliyetinin gerçek sonucunu bulmak temel amaç olduğuna
göre, işletmeye dahil ekonomik değerlerin değerlenmesinde, paranın satın alma gücünde veya
daha doğru bir deyimle para değerinde meydana gelen değişikliklere göre düzeltmelerine
yapılması gerekmektedir. Yine amortisman hesaplarının, fiyat endekslerine göre düzeltilmiş
değerler üzerinden yapılması ve kayıtlara bu şekilde aktarılması gerekmektedir.

Değer düzeltmelerinden ileri gelen normal değer farkları, sonuç hesaplarına aktarılmaksızın özel bir
hesapta ( para değerini düzenleme ) toplanır ve böylelikle fiyat değişikliklerine göre asgari stokların
hesaplanması olgusu söz konusu olabilecektir.
232. Organik Bilanço Kuramı
Organik bilanço kuramı, Alman bilim adamlarından Prof. Dr. Fritz Schmidt tarafından 1921 yılında
"Organik Bilanço" (Die Organische Bilanz ) isimli kitabıyla ortaya konulmuştur.
Organik bilanço kuramına göre, bilançonun görevi, işletmenin varlık ve kaynak durumu ile faaliyet
sonucunu göstermektir. İşletmenin belirli bir andaki varlık ve kaynak durumunu gösteren bilanço ile
faaliyet sonuçlarını gösteren kar ve zarar tablosu aynı derecede önemli iki mali tablodur. Hem
bilançoya ve hem de kar ve zarar hesabına aynı derecede önem verdiğinden iki yanlı ( dualist ) bir
görüştür. Bu yönüyle statik ve dinamik bilanço kuramlarından da ayrılmaktadır.
Bu bilanço kuramına göre, işletme üretim gücü itibariyle ulusal ekonomi çerçevesi içinde incelenmesi
ve korunması gereken bir varlıktır. Bu görüşe göre işletmeler, ulusal ekonominin birer parçalarıdır.
İşletmeler en küçük iktisadi birimlerdir. Tek tek işletme hücreleri, ulusal ekonomiyi oluşturmaktadır.
İşletmelerle ulusal ekonomi arasında organik bir bağ vardır. İşletme bu durumda organik bütünün
parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle işletmelerin bilançoları da bu özelliğe göre değerlendirilmelidir.
Bu organik bağ nedeniyle, piyasada meydana gelen fiyat hareketleri işletmeleri etkiler. Dolayısıyla
her işletmenin bilançosu ile kar ve zarar hesabı fiyat hareketlerinden etkilenmektedir. Böylelikle , bir

değerleme yapılırken, bu bilançoların amacını gerçekleştirmek için maliyet esası terk edilmekte ve
bunun yerine cari piyasa fiyatları esas alınmaktadır.
233. Diğer Bilanço Kuramları
Makalenin kapsamı içerisinde sınırlı kalmak üzere, diğer bilanço kuramları sadece isimleri ile aşağıda
sunulmuştur.
- Total Bilanço Kuramı
- Nominal Bilanço Kuramı
- Tam Dinamik Bilanço Kuramı
- Ödemsel (Pagatorik) Bilanço Kuramı
- Hareketli Bilanço Kuramı
3. BİLANÇODA BİLGİLERİN RAPORLANMA YÖNTEMLERİ
Bir işletmenin ticari faaliyetleri ile ilgili olan bilgilerinin bazıları ,özellikleri nedeniyle doğrudan
doğruya mali tabloların içinde yer almayabilir. Ancak sosyal sorumluluk ve tam açıklama
kavramlarının bir gereği olarak işletme karar almada kullanıcılarına yardımcı olacak bilginin tümünü
vermelidir. Bu bilgilere iki şekilde yer verilmesi mümkündür :
a. Bilançonun içinde raporlanması için tablo bileşenlerinden oluşması,
b. Farklı kullanıcılar farklı ayrıntıda bilgiye gereksinim duyacakları için bilançonun içinde ayrıntıya
girilemeyen ya da mali nitelikli olmayan fakat kullanıcıları aydınlatıcı olan konularda dipnotlar ve
özel analizler için daha da ayrıntılı bilgiler sağlanacak olan ekler kullanılması.
Bilanço hangi şekilde sunulursa sunulsun bilanço dipnotları ve ekleri bilançonun bütünleşik bir
parçasıdır.
Tekdüzen Muhasebe Sistemi' nde yer alan bilanço tipinde 30 tane dipnot, gelir tablosu tipinde ise 13
tane dipnot bulunmaktadır.
4. BİLANÇO-HUKUK İLİŞKİSİ
Bilanço muhasebeyi, ticaret hukukunu ve vergi hukukunu ilgilendirmektedir. Diğer bir ifadeyle bir
işletme bilançosunun çeşitli yönleri vardır. Teknik yönünü muhasebe, özel hukukla ilgili yönünü
ticaret hukuku, vergilendirme ile ilgili yönünü ise vergi hukuku incelemektedir.
Ticaret hukuku açısından -bilançonun incelenmesi-, bir bakıma, bilançoyla ilgili esaslara hukuk ve
hukukçu açısından bakış demektir [7] .
40. MUHASEBE-ÖZEL HUKUK
Ticaret hukukunun muhasebe ile ilgili bölümüne bilanço hukukundan daha geniş bir kavram olarak
muhasebe hukuku adı da verilmektedir. Hesap düzeni ile ilgili emredici hükümler işletmeyi,
işletmedeki ilgilileri ve üçüncü kişileri korumak gayesiyle konulmaktadır. Bu hükümlere aykırı
olmamak şartıyla her işletme, ticari hayatın genel olarak kabul edilmiş ilkelerine uygun olarak ticari
faaliyetine ilişkin hesap düzenini serbestçe kurabilir , muhasebe politikalarını tespit edebilir,özetle
muhasebede genel kabul edilmiş esaslara göre hareket edebilir.
41. TİCARET HUKUKU-VERGİ HUKUKU
Kamu kesimine ait olsun, özel kesime ait olsun her ticari işletmenin iki çeşit bilançosu vardır: Ticari
Bilanço özel hukuka veya özel kanun hükümlerine göre hazırlanmış bilanço, Vergi bilançosu vergi
yasalarına göre hazırlanmış bilançodur. Ticari bilanço ile vergi bilançosunun dayanağı envanterdir.

Değerlemede, amortisman ve karşılık ayrılmasında, kanunen kabul edilmeyen giderlerde v.b. farklı
olabilecek vergi hükümleri dolayısıyla vergi bilançosu ticari bilançodan, değişik bir görünüm arz
edebilir. Ticaret kanununda ve vergi kanunlarında yer alan bilanço ile ilgili hükümler arasında bulunan
farkların sebepleri iki kısma ayrılabilir:
a) Her iki grupta yer alan kanun hükümleri ayrı yabancı kaynaklara dayanabilir ve farklar kaynak
farkından ileri gelebilir (Ticaret Kanunu' ndaki hükümlerin önemli bir kısmı İsviçre Hukukuna,
Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu ise Alman Hukukuna dayanmaktadır ) veya her iki
gruba giren kanunlar hazırlanırken yürürlükte olan diğer gruptaki hükümler göz önüne alınmamış
olabilir.
b) Her iki bilançonun gayesi ve mahiyetinden ileri gelen farkları ortadan kaldırmak mümkün
değildir. Buna rağmen bir taraftan vergi kanunlarının yorumlanmasında Ticaret kanunundan
yararlanmak gerekmekte diğer taraftan vergi kanunları ticaret hukukunu etkilemektedir.
Birbirlerini karşılıklı etkilemelerine rağmen ahenk bir dereceye kadar sağlanabilmekte, gaye ve
mahiyet farkından ileri gelen farklarda bir değişiklik gerçekleşememektedir [7] .
42. TÜRK TİCARET KANUNU' NDA BİLANÇO İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
-

Genel Hükümler : Envanter (m. 72-73) ve bilanço (m. 74-75 ) ile ilgili genel hükümler gerçek
kişi tacirler ile özel hükümlere tabi olmayan şirket ve kuruluşlar hakkında uygulanır (m. 75 ).

-

Özel Hükümler : Anonim Şirket hesaplarına ait özel hükümler (m. 455-474 ) : Bu özel hükümler
anonim şirketin sermaye şirketi olması sebebiyle yasada yer almaktadır. Bilanço (m. 457-465) ve
yedek akçeler (m. 466-469) hakkındaki hükümler limited şirket hakkında da uygulanır. (m. 534)
Yönetim Kurulunun defter tutma ve bilanço düzenleme mükellefiyeti (m.325) Mali durumun
bozulması halinde düzenlenecek ara bilançosu ( m. 324), genel kurul gündemi (m. 369),
bilançonun tasdiki ibra hakkındaki hükümlerde bilanço hukukunu yakından ilgilendirmektedir.

420. Bilanço Hukukunun Cevap Aradığı İki Önemli Soru
Bir işletmede işletme içindeki taraflar ve işletme dışındaki taraflar aşağıdaki iki soruya cevap ararlar :
a- Hesap dönemi sonunda işletme ne kadar kar veya zarar etmiştir ? : Her tacir, ticari işletmesinin
iktisadi ve mali durumunu , borç ve alacak münasebetlerini ve her iş yılı içinde elde edilen
neticeleri tespit etmek maksadıyla işletmesinin mahiyet ve önemine göre ya işletme defterine göre
hazırlanan işletme bilançosu (işletme hesabı özeti) veya bilanço ile tespit edilir.
Hesap dönemi sonuçlarını tespit eden bilançoya sonuç açıklama bilançosu denir. Bu bilançodan
işletmenin gerçek malvarlığı durumu anlaşılmaz; sadece hesap dönemi sonundaki bilanço ile o
hesap döneminden önceki bilanço arasında yapılacak karşılaştırmadan bir dönem içinde sağlanan
sonuç tespit edilir. Bilanço , işletmenin bir andaki mali durumunu gösterir.
b- İşletmenin gerçek malvarlığı durumu nedir ? : İşletmenin gerçek mal varlığı bütün kalemler,
özellikle aktifteki kalemler bilanço günündeki gerçek değeri üzerinden hesap edilerek bulunur. Bu
bilançolar tam (gerçek) mal varlığı bilançosu adını alır. İşletmenin gerçek mal varlığı tasfiye, şahıs
şirketlerinde bir ortağın çıkması veya çıkarılması, sermaye şirketlerinde ve kooperatiflerde mali
durumun bozulması hallerinde veya bankalardan kredi alırken tespit edilmelidir.
Ara bilanço, ilgili hesap dönemi sona ermeden, iki hesap dönemi arasında çıkartılan bilançodur.
Ara bilanço, mali durumun bozulması durumunda düzenlenmiş ise tam mal varlığı bilançosudur.

421. Ticari İşletmeler ve Bilanço Hukuku :
4210. Gerçek Kişi Tacir ile Şahıs Şirketleri Tarafından Düzenlenen Ticari Bilançolar
Gerçek kişi tacir ile şahıs şirketlerinin ortakları alacaklılara karşı sınırsız sorumlu oldukları için
alacaklıların asıl teminatı borçluların malvarlığıdır. Şahıs şirketlerinde sermaye tutarı ve kar dağıtımı
sadece iç ilişki bakımından önemlidir.
4211. Sermaye Şirketleri Tarafından Düzenlenen Ticari Bilançolar
Anonim ve limited şirketlerde ortaklar, şirket alacaklılarına karşı sınırlı sorumlu olduğu için, şirketin
mal varlığı alacaklıların asıl teminatıdır. Bu mal varlığı içinde esas sermaye şirket alacaklılarına tahsis
edilmiş kabul edilir ve şirket yaşadığı sürece esas sermayeye tekabül eden bir varlığın şirket içinde
korunmasına çalışılır.
Konulan sermaye için faiz verilmemesi, kanuni yedek akçe, amortisman ve karşılık ayırma
mecburiyeti, kar payının ancak yılın safi karından veya birikmiş kardan dağıtılabilmesi sermaye
şirketlerinde düzenlenecek yıl sonu bilançosunun, gerçek kişi tacirlerle şahıs şirketleri tarafından
düzenlenen bilançolardan farklı olmasına ve ayrı hükümlere tabi tutulmasına sebep olmuştur [7].
5. TEMEL KAVRAMLAR
50. MUHASEBE KİŞİLİĞİ
Hukuk alanında kişi, hak ve borç sahibi olma ehliyeti bulunan varlıktır. Gerçek ve tüzel kişiler,
kendilerine hukuk düzeninin tanıdığı ehliyet dolayısıyla hak sahibi ve borçlu sıfatını kazanırlar. Hukuk
alanında nasıl kişilik kavramına ihtiyaç duyulmuşsa muhasebe alanında da aynı kavrama ihtiyaç
duyulmuştur. Hukuk bakımından kişiliği olmasa da her işletmenin muhasebe kişiliği vardır [7].
Tekdüzen Muhasebe Sistemi'nde ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 29.01,1989 tarihli ve XI/1 seri
no'lu " Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ" inde
12 tane Muhasebenin Temel Kavramları belirtilmiştir. Bu kavramlardan biri " Kişilik Kavramı" dır.
Kişilik kavramı , işletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer
ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik
adına yürütülmesi gerektiğini öngörmektedir.
51. HESAP DÖNEMİ VE HESAP DÖNEMİNİN BAĞIMSIZLIĞI
Ticari bilançoda amaç, belli bir zaman içinde elde edilen sonuçları bir tablo halinde göstermektir;
vergi bilançosunda ise amaç, vergiye tabi matrahı doğru ve tam olarak tespit etmektir.
Ticaret Kanunu' nun 72. maddesinde , hesap döneminin altı aydan az 12 aydan çok olmayacağı
belirtilmiştir. Genel olarak hesap dönemi takvim yılıdır. İşe başlama halinde hesap dönemi bir yıldan
eksik, tasfiye halinde ise üç yıla kadar uzatılabilmektedir.
Vergilendirme açısından , Vergiye tabi irad ve kazançların taalluk ettiği, vergiyi doğuran olayların
gerçekleştiği dönem ise vergilendirme dönemidir. Gelir ve Kurumlar Vergisinde vergilendirme
dönemi esas itibariyle, geçmiş takvim yılıdır.
Bir işletmede her hesap dönemi kendisinden önce ve sonra gelen hesap döneminden tamamen
bağımsızdır. Bir dönemle ilgili faaliyetten doğan olumlu veya olumsuz her sonucun o dönem ile ilgili
hesaplarda yer alması gerekmektedir. Dönemler arasında aktarma yapılamaz.

Tekdüzen Muhasebe Sistemi'nde ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 29.01,1989 tarihli ve XI/1 seri
no'lu " Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ" inde
12 tane Muhasebenin Temel Kavramları belirtilmiştir. Bu kavramlardan biri " Dönemsellik Kavramı"
dır.
Dönemsellik kavramı , işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli
dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak
saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve karların
aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir.
Bu kavramın, işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda ise, bu
husus mali tabloların dipnotlarında açıklanır.
6. TÜRK TİCARET KANUNU' NUN BİLANÇO İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLERİ
Ticaret Kanunu' nda bilanço ile ilgili hükümler , genel hükümler ve anonim şirket bilançolarına özel
hükümler olarak ikiye ayrılmaktadır.
Genel hükümler , özellikle gerçek kişi tacir ile şahıs şirketleri tarafından hazırlanacak bilançolara;
özel hükümler ise sermaye şirketleri tarafından hazırlanacak bilançolara uygulanmaktadır.
Bilanço, envantere ve envanter defterindeki kayıtlara veya listelere dayanılarak hazırlandığı için
envanter defteri, bilançonun temelini teşkil etmektedir.
Envanter defteri ve bilanço hakkındaki genel hükümler Ticaret Kanunu' nun - ticari defterlerhakkındaki bölümünde yer almıştır. (m. 66-75)
60. ENVANTER ve ENVANTER DEFTERİ
TTK. ' nun 72. maddesi envanter defterine yönelik genel olarak düzenleme yapmıştır.
Bu
düzenlemeye göre, her tacirin tutmakla yükümlü olduğu envanter defterine envanterler ve bilançolar
kayıt edilir. Tacir, faaliyetine başlarken ve devam eden her hesap dönemi sonunda envanter çıkarmak
ve bilanço düzenlemek ve bunları envanter defterine kayıt etmekle yükümlüdür.
Envanterin çıkarıldığı ve bilançonun oluştuğu tarihe " bilanço günü " denilmektedir.
Hesap dönemi altı aydan az , on iki aydan fazla olamaz. Aksine bir düzenleme olmadıkça, hesap
dönemi sonu için çıkarılacak envanter ve bilançonun gelecek hesap döneminin ilk üç ayı içinde
tamamlanmış olması gerekmektedir.
Envanter defterine kayıt edilen envanter ve bilanço; tacir , kollektif ve komandit şirketlerde sınırsız
sorumlu olan bütün ortaklar, tacir sıfatını haiz olan diğer şirket ve kurumlarda idare işlerine yetkili
olan kimseler tarafından imza edilir ve notere "görülmüştür- kapanış -" tasdiki için ibraz edilerek
tasdik ettirilir.
Envanter defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olmalıdır.
TTK.' nun 73. maddesinde ise, envanterin tanımı yapılarak envanter çıkarma işlemleri belirtilmiştir.
Bu maddeye göre , Envanter çıkarmak; saymak, ölçmek, tartmak ve değerlendirmek suretiyle,
işletmenin bilanço günündeki mevcutlarını, alacaklarını ve borçlarını kesin bir şekilde ve müfredatlı
olarak tespit etmektir.
Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dahil iktisadi kıymetleri ifade etmektedir.

Envanter esas itibariyle defter üzerine çıkarılmaktadır. Fakat, faaliyetinde geniş ölçüde ve çeşitli mal
kullanan büyük işletmeler, envanterlerini listeler halinde düzenleyebilirler. Bu takdirde envanter
defterine listeler özet olarak toplamları ile kayıt edilir.
TTK.' nun 77. maddesinde ise işletme hesabı esasına göre defter tutan tacirlerin "Emtia Envanteri" ne
ilişkin hüküm yer almıştır.
61 .DEĞERLEME
Değerleme, işletmenin sahip olduğu varlık ve kaynaklarını oluşturan kalemlerin miktarlarının,
tutarının saptanması işlemidir.
Değerlemede uygulanacak ölçünün değişik olabilmesi envanter ve bilançolarının nisbiliğinin başlıca
sebebidir [7].
TTK' nun 459-465 . maddeleri sermaye şirketlerinin uygulayacağı değerleme esasları ile ilgili olup,
söz konusu bu maddelerde yer almayan konularda şahıs işletmeleri ve şahıs şirketlerine uygulanan
genel hükümleri kapsayan 75. madde hükmünün uygulanması gerekmektedir [8].
TTK' nun bilanço kalemlerini değerlemede kesin bir değerleme ölçüsü öngörmediği fakat tavan sınır
çizdiği görülmektedir.
Değerleme TTK.' nın 75. maddesinde
değerleme ilkesi aşağıda belirtilmiştir.

düzenlenmiştir. Bu maddeye göre aktif ve pasif kalemlerin

610. Aktiflerin Değerleme İlkesi
"Bütün aktifler en çok bilanço gününde işletme için haiz oldukları değer üzerinden kaydolunur. "
Borsada kote edilen emtia ve kıymetler o günün borsa rayicine göre ve tahsil edilemeyen veya ihtilaflı
bulunanlar hariç olmak üzere , bütün alacaklar da itibari değerlerine göre hesaplanır. (m.75, )
611. Pasiflerin Değerleme İlkesi
" Pasifler, hususiyle bütün borçlar, şarta bağlı veya vadeli olsa bile, itibari değeri üzerinden hesaba
geçirilir. " ( m. 75 )
Bu nedenle , Ticaret Kanunu' ndaki genel değerleme ilkeleri, aktifte azami sınırı, pasifte normal değeri
ortaya koymaktadır.
62. BİLANÇO
Bilanço hakkındaki genel hükümler T. T. K. madde 74 ve 75' de yer almıştır söz konusu bu hükümler
ise sadece genel bir fikir vermektedir. Çünkü, 75. maddenin son paragrafında , Ticaret şirketleriyle
ticaret kurumlarının envanter ve bilançoları hakkındaki hususi hükümlerin saklı olduğu belirtilmiştir.
620. Envanter ve Bilanço Düzenleme Yükümlülüğü
Tüzel kişi tacirler ve işletmenin mahiyet ve önemi işletme hesabı defteri tutmaya elverişli olmayan
gerçek kişi tacirler envanter defteri tutmakla yükümlüdür. (m. 66) Bu yükümlülük çerçevesinde,
envanter çıkarmak, bilanço düzenlemek , envanter bilgilerini ve bilançolarını envanter defterine kayıt
etmeleri gerekmektedir. (m. 72-73-74)

621. Açıklık ve Doğruluk İlkesi
T.T.K. madde 75 ' e göre , işletme ile ilgililerin; işletmenin iktisadi ve mali durumu hakkında
mümkün olduğu kadar doğru veri edinebilmeleri için, envanter ve bilançoların ticari kurallar gereğince
eksiksiz, açık ve kolay anlaşılır bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu hükmün amacı bilançoyu herkesin, her ilgilinin kolayca anlaması değildir; muhasebe ve bilanço
konularında bilgi sahibi kişiler için bilanço açık ve anlaşılır
olmalıdır [7] .
622. Parayla Ölçülme İlkesi
TTK. ' nun 75. maddesine göre,
düzenlenmesi gerekmektedir.

envanter ve bilançoların , ülkenin ulusal para birimine göre

623. Tamlık İlkesi
Envanter bilançoların eksiksiz bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. İşletmenin bilançosunda ,
aktif ve pasifde yer alan bütün kıymetlerin, tam olarak, eksiksiz bilanço kalemlerinde yer alması
gerekmektedir. ( m. 75)
624. Envanter ve Bilançonun İmza Edilmesi
Envanter defterine kayıt edilen envanter ve bilanço; tacir , kollektif ve komandit şirketlerde sınırsız
sorumlu olan bütün ortaklar, tacir sıfatını haiz olan diğer şirket ve kurumlarda idare işlerine yetkili
olan kimseler tarafından imza edilir (m. 72) Bu imza ile yetkili, envanter ve bilançonun doğruluğunu
kabul ve teyit etmiş olur. İşletmenin sahibinin, ortakların envanter ve bilançoyu imza etmeleri dönem
sonuçlarını kabul ettiklerini göstermektedir.
625. Envanter ve Bilançonun Ticari İhtilaf Halinde Delil Olma Özelliği
Bilanço, envanter defterinde yer aldığı ve envanter defteri tacir ve varsa sınırsız sorumlu ortaklar
tarafından imza edildikten sonra notere tasdik ettirildiği için ihtilaf halinde mahkemede ibrazı talep
edilebilir. (m. 79-80)
Envanter Defteri ve Bilanço , 82. ve müteakip maddeler gereğince tacirin lehinde veya aleyhinde delil
olabilir.
7. TÜRK TİCARET KANUNU' NUN BİLANÇO İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLERİ
Anonim Şirket hesaplarına ait özel hükümler , Ticaret Kanunu' nun bilanço ile ilgili özel hükümlerini
oluşturmaktadır.
70. Şirketin Mali Durumunun Bozulması Halinde Ara Bilançosu Düzenlenmesi
Son yıllık bilançodan esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığı tespit edildiği takdirde, yönetim
kurulu toplanarak durumu genel kurula bildirir. Şirketin aciz halinde bulunduğu durumlarda, yönetim
kurulu aktiflerin satış fiyatları esas olmak üzere ara bilançosu düzenler. (m.324)
71. Yönetim Kurulunun Defter Tutma Mükellefiyeti
Yönetim Kurulu, gerekli defterleri tutmak ve süresinde geçen hesap dönemine ait bilançoyu
düzenlemek ve genel kurul toplantısından en az on beş gün önce pay sahiplerinin incelemesine arz
etmek zorundadır. ( m. 325)

72. Denetçilerin Bilançoya İlişkin Görevleri ve Yıllık Rapor Düzenlemeleri
Denetçiler, şirketin yönetim kurulu üyeleriyle iletişim kurmalı ve
belirlemeli ayrıca denetlemelidir. (m. 353.)

bilançonun tanzim şeklini

Denetçiler, her yıl sonunda şirketin durumuna, yönetim kurulunun düzenlediği bilançoya ve kar
dağıtımına yönelik konular hakkında genel kurula rapor vermek zorundadır. Böyle bir rapor genel
kurula sunulmadan genel kurul bilanço hakkında bir karar veremez. (m. 354)
73. Ortakların Bilgi Alma Hakkı
Anonim şirketlerde ortaklar , bilanço ve gelir tablosunu genel kurul toplantısından en az 15 gün
önce ve genel kurul toplantısından sonra bir yıl süresince incelemek hakkına sahiptirler. Ayrıca
ortaklar, bilançonun ve gelir tablosunun bir suretini isteyebilirler. (m. 362)
74. Bilançonun Genel Kurulda Tasdik Edilmesi
Bilançonun genel kurulda tasdiki için genel kurul gündeminde bilançonun ve gelir tablosunun
tasdikine ilişkin maddeye yer verilmesi gerekmektedir. (m.369)
75. Genel kurulda Bilançonun Tasdikine İlişkin Müzakerenin Ertelenmesi
Bilançonun tasdiki hakkındaki müzakere, çoğunluğun veya şirket sermayesinin onda birine sahip olan
azlığın talebi üzerine bir ay sonraya ertelenir ve durum pay sahiplerine bildirilir ve ilan olunur. (m.
377)
76. Bilançonun ve Genel Kurul Kararının Tescil ve İlan Edilmesi
Bilanço ve ibra ile ilgili genel kurul kararı, ticaret siciline tevdi olunarak tescil ve T. Ticaret sicil
gazetesinde ilan ettirilir. (m.378)
77. İbra
Bilançonun tasdikine ilişkin genel kurul kararı, aksi belirtilmedikçe, yönetim kurulu üyeleriyle ,
müdürler ve denetçilerin ibrasını sağlar. Bununla birlikte bilançoda bazı hususlar belirtilmemekte veya
bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine neden olabilecek çeşitli hususları ihtiva etmekte ise,
yönetim kurulu üyeleriyle müdürler ve denetçiler, bilançonun tasdikiyle ibra edilmiş olmazlar. (m.
380)
78. Tasfiyede İlk Envanter ve Bilançolar
Tasfiye memurları görevlerine başladıklarında şirketin, tasfiyenin başlangıcındaki genel durumunu
inceleyerek buna göre envanter defterleriyle bilançosunu tanzim eder ve genel kurulun tasdikine
sunarlar (m. 444)
Tasfiye memurları, tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yıl sonu için ara bilançoları ve tasfiye sonunda
son ve kesin bir bilanço düzenleyerek genel kurula sunarlar. (m. 446)
79. Anonim Şirketin Hesapları
Kazanç ve Tasfiye Payı :
m. 455 : Genel Olarak
m. 456 : Hesap Şekli

Envanter ve Bilanço:
m. 457 : Genel Olarak
m. 458 : Gizli Yedek Akçe
Çeşitli Aktif ve Pasifler:
m. 459 : Masraflar
m. 460 : Devamlı Tesisat
m. 461 : Stok ve Diğer Mallar
m. 462 : Kıymetli Evrak
m. 463 : Esas Sermaye ve Özel Akçeler
m. 464 : Çıkarılan Tahviller
m. 465 : Diğer Taahhütler
Yedek Akçeler :
m. 466 : Kanuni Yedek Akçe
İhtiyari Yedek Akçe:
m . 467 : Genel Olarak Akçe
m. 468 : Müstahdem ve İşçiler Lehine Yardım Akçesi
m. 469 : Kar Payı ile Yedek Akçeler Arasındaki Bağlantı
Kar Payı, Hazırlık Devresi Faizi ,Diğer Kazanç Payları
m. 470 : Kar Payı
m. 471 : Hazırlık Devresi Faizi
m. 472 : Kazanç Payları
İstirdat Hakkı : (Geri Alma Hakkı)
m. 473 : Kötü Niyet Halinde
m. 474 : Şirketin İflası Halinde
8- HESAPLAR, HESAP PLANI VE BİLANÇO FORMATI AÇISINDAN TTK
TTK. nunda muhasebe ile ilgili hükümlerde, hesaplara gereken önem verilmediği gibi, bunların
listesini meydana getiren hesap planına da yer verilmemiştir. TTK' nun Anonim Şirketlere ilişkin
sekizinci kısmında " Anonim Şirketlerin Hesapları" başlığı bulunmakta ise de, bu kısmın içeriği
başlıkla uygun değildir. Çünkü, ilk incelemede bu kısmın sadece 459-465. maddelerinde yer alan
hükümlerin hesaplara ait olduğu söylenebilirse de, bu maddelerde içerikleri bakımından envanter ve
bilançoya ve özellikle de değerleme esaslarına ilişkin bulunmaktadır [9].
TTK.' nun da , hesap planına ait hiç hüküm bulunmamaktadır. Hesaplara ilişkin hükümler de yeterli
değildir.
TTK.' nun 75. maddesinde yer alan " işletme ile ilgili tarafların; işletmenin iktisadi ve mali durumu
hakkında mümkün olduğu kadar doğru fikir edinebilmeleri amacıyla bilançonun ticari esaslar
gereğince eksiksiz, açık ve kolay anlaşılır bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. " amacını
gerçekleştirmek açısından hesapların ve hesap planının da TTK' nun da belirlenmesi gerekirdi. Çünkü,
bilanço ile hesap planı arasında yakın bir ilişki vardır ve önce kullanılacak hesapları ve hesap planını
açık, anlaşılır ve uygulanabilir düzeye getirmeden 75. maddede öngörülen bilançonun düzenlenmesi
çok zordur [9].
İşletmeler, 1994 yılına kadar bu zorluğu yaşamışlardır.
TTK.' nunda , hesap planı, gelir tablosu (kar-zarar tablosu) ve diğer mali tablolar üzerinde hiç
durulmamıştır, hüküm bulunmamaktadır.. Bu nedenle TTK' nun da yer alan hükümler genellikle
hesaplar ve bilanço ile ilgilidir. Fakat söz konusu bu hükümlerde, gereksinmelere yanıt vermekten çok
uzaktır.
TTK' nun da , standart bilanço formatına yer verilmemiştir. Açıklık ve kolay anlaşılır olması
açısından, bilançoda yer alacak değerlere ilişkin ana hesaplarla bunların bilançoda gösterilme şeklini
belirleyen bir standart bilanço formatının TTK' da yer alması gerekirdi [9].

TTK, belirli bir bilanço formatı göstermemekle birlikte yasanın çeşitli maddelerinde yer alan
hükümlerden faydalanarak , bilançoda yer alacak değerlere ilişkin hesapların durumunu belirlemek
mümkünse de, oluşturulacak bilanço formatından , işletmenin iktisadi ve mali durumu hakkında açık
ve kolay anlaşılır bilgi edinmek kolay değildir [9].
Tekdüzen Muhasebe Sistemi' nin ( TMS ) 1994 yılından itibaren uygulamasına geçilmiştir. Böylece
TMS hesap planı işletmelerde kullanılmaya ve bilançolarda standart bilanço formatında düzenlenmeye
başlamıştır. Tekdüzen Muhasebe Sistemine ilişkin yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğleri ( MSUGT ) ile uygulamada birlik sağlanmıştır. İşletmenin iktisadi ve mali durumu
hakkında açık ve kolay anlaşılır bilgi edinmek kolaylaşmıştır.
9- S O N U Ç VE Ö N E R İ L E R
Ülkemiz ticari hayatının bugüne kadar gösterdiği gelişme, Türk Ticaret Kanunu
zorlayacak , hatta yetersiz bırakacak bir düzeye ulaşmış bulunmaktadır.

hükümlerini

1957 yılında yürürlüğe giren 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu özellikle anonim şirketlerin muhasebe
düzenine ilişkin esasları düzenlemektedir.
Vergi mevzuatı ve TTK, işletmenin karının; envanter ve değerlemeye dayanan statik bilanço
kuramıyla belirlenmesini esas almıştır. Bu nedenle bilanço işletmenin mali durumunu ve faaliyet
sonucunu gösteren tek ana tablo özelliğini kazanmaktadır. Gelir tablosuna ise çok az değinilmiştir.
TTK' nun 459-465 . maddeleri sermaye şirketlerinin uygulayacağı değerleme esasları ile ilgili olup,
söz konusu bu maddelerde yer almayan konularda şahıs işletmeleri ve şahıs şirketlerine uygulanan
genel hükümleri kapsayan 75. madde hükmünün uygulanması gerekmektedir.
TTK' nun bilanço kalemlerini değerlemede kesin bir değerleme ölçüsü öngörmediği fakat tavan sınır
çizdiği görülmektedir. TTK' nundaki genel değerleme kuralı, maliyet değeri ile borsa rayicinden düşük
olan değer ile değerlemedir. Bu değerleme esasları sermayenin kar payı olarak ortaklara dağıtımına
engel olmakta ve şirketlerin büyüyerek gelişmesine ve yaşamlarını sürdürmelerine olanak
sağlamaktadır. TTK, işletmenin mali yapısının sağlamlığını ön planda tutmaktadır. Ayrıca, TTK'
nundaki değerleme esasları özellikle alacaklıların ve ortakların haklarını korumaya yöneliktir.
TTK' nun 75. maddesine göre , işletme ile ilgili tarafların; işletmenin iktisadi ve mali durumu
hakkında mümkün olduğu kadar doğru fikir edinebilmeleri amacıyla bilançonun ticari esaslar
gereğince eksiksiz, açık ve kolay anlaşılır bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
75. madde de belirtilen amacın nasıl gerçekleştirilebileceğinin açıklanması , uygulama tekniklerinin de
belirlenmesi gerekmektedir. Oysa Ticaret Kanunu' nunda bu konuda bir düzenleme bulunmamaktadır.
Kanaatimizce, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ' leri, Sermaye Piyasası Kurulu
Tebliğleri , Türkiye Muhasebe Standartları da bu bağlamda aynı amacı hedeflediği için Ticaret
Kanunu' ndaki eksiklik dolaylı olarak giderilmiş bulunmaktadır.
Ülkemizde muhasebe uygulamaları çeşitli kurumlara göre değişmekte ve karmaşıklık içinde
bulunmaktadır. Her kurum, kendi amaçları doğrultusunda muhasebe kavram, ilke ve kuralları
belirlemekte ve bunların denetiminide yine kendi amaçları doğrultusunda yapmaktadır. Bu çok seslilik
muhasebenin amaçlarından sapmasına yol açmakta ve muhasebenin denetimini de zorlaştırmaktadır.
Muhasebe kavram, ilke ve kuralları ile muhasebe standartları kolaylıkla tekdüze hale getirilebilir. Bu
nedenle , uluslar arası muhasebe standartları da gözönünde bulundurularak gerekli mevzuat
düzenlemeleri yapılmalıdır.

Etkin bir muhasebe denetimi için öncelikle, ülkedeki bütün işletmeleri kapsayan aynı muhasebe
kavram, ilke ve kurallarının geçerli olacağı çeşitli kurumların amaçları doğrultusunda olmayan
uluslararasında genel kabul görmüş muhasebe standartları ile uyumlu, muhasebe kavram , ilke v e
kurallarının belirlenmesi gerekmektedir. Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu
(TMUDESK) ' nun muhasebe standartları konusunda yaptığı çalışmalar bu alandaki en önemli
çalışmalardır.
1957 yılında yürürlüğe giren TTK' nunda muhasebeye ilişkin çeşitli hükümler yer almıştır. Bu
hükümler günümüzde muhasebeden beklenen fonksiyonların gerçekleştirilmesini sağlayacak kapsam
ve ayrıntıda değildir. Bu nedenle yasa seviyesinde TTK bünyesinde sözkonusu eksikliklerin
tamamlanmasına ve ilkelerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Oysa bu konularda tebliğlerle
düzenlemeler yapılmıştır. Düzenlemeler TTK bünyesinde yapılmalıdır. Çünkü TTK, genel olarak
esnek bir yapıya sahip bulunduğundan muhasebe kavram ve ilkelerinin oluşturulmasına ve
uygulanmasına da engel değildir.
Düzenlemeler TTK bünyesinde yapılmadığı takdirde, bir üst seviyedeki önerimiz;
Ülkemizde kamu kurumları için uygulanmakta olan 1050 sayılı Muhasebe Kanunu ve Genel
Muhasebe Yönetmeliği vardır. Bu bağlamda, özel sektör işletmeleri için de mevzuatımızdaki
muhasebe ile ilgili çok çeşitli ve dağınık hükümleri bir araya getirebilecek, muhasebe alanında
bütünlük sağlayacak , muhasebenin anayasasını oluşturacak Ticari Muhasebe Kanunu ve/veya
Ticari Muhasebe Usul Kanunu ve uygulamayı sağlamak üzere de Ticari Muhasebe YönetmeliğiTebliğleri hazırlanarak yürürlüğe girmesi sağlanmalıdır.
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ÇALIŞANLARA AYNİ OLARAK ÖDENEN ÜCRETLERİN MUHASEBE KAYITLARINDA
İZLENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Özcan UNUTKAN
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

l.

GENEL AÇIKLAMA

Üretim unsurlarından biri olan emeğin karşılığı şeklinde tanımlayabileceğimiz ücret, çalışanın
ekonomik varlığının temelini oluşturur. Bu bakımdan ücret gelirinin azlığı veya çokluğu, ne zaman
ödeneceği, ne şekilde ödeneceği, eklerinin ne olacağı gibi konular çalışanlar için önemli olduğu kadar
çalışanın emeğine ihtiyaç duyan ve bunu ücret karşılığı temin eden işletmeler için de önemlidir.
Çalışan için gelir, işletme için ise bir gider unsuru olan ücret çalışanlar ile işletmeler arasındaki iş
ilişkilerinde en önemli uyuşmazlık sebebi olmaktadır. İş ilişkilerinde büyük önem taşıyan ücret ile
ilgili konular, 1475 Sayılı İş Kanunumuz içersinde ücret başlığı altında yer almaktadır. Ancak ücretle
ilgilenen sadece çalışan ve işletme değildir, üçüncü bir tarafta devlettir. Devletin ücret gelirinden
alacağı pay ile ilgili olarak Gelir Vergisi Kanunumuzda gerekli düzenlemeler yer almaktadır.
Çalışanlara emeklerinin karşılığı, yasa ya da sözleşme gereği olarak nakdi menfaatin yanı sıra, nakdi
olmayan menfaatte sağlanmaktadır. Yiyecek malzemesi verilmesi, yakacak malzemesi verilmesi,
giyecek malzemesi verilmesi, işyerinde ya da dışında yemek verilmesi, konut verilmesi gibi ayni
olarak sağlanan bu menfaatler hem İş Kanunun 14. madde 11. fıkrasında, hem de Gelir Vergisi
Kanunun 61. maddesinde ücret kapsamına dahil edilmiştir. Ancak uygulamada bu ücretler bazı
tereddütlere neden olmaktadır. Özellikle bu ücretlerden yapılacak kesintiler nedeniyle net ve brüt ücret
tutarının ne olacağı, teslimde katma değer vergisinin hesabı ve muhasebe kayıtlarının ne şekilde
yapılacağı ile ilgili tereddütler yaşanmaktadır.
ll. AYNİ OLARAK ÖDENEN ÜCRETLERİN MALİYETİNİN BELİRLENMESİ
Çalışanlara ücret olarak verilen ayınların maliyeti; teslim edilene kadar oluşan maliyet, teslim ile
oluşan maliyet olarak iki aşamada düşünülebilir. Birinci aşamada ayının satın alınan veya üretilen bir
mal olmasından dolayı oluşan maliyetler. İkinci aşamada ise çalışana teslim nedeniyle ortaya çıkan
yasal yükümlülüklerden kaynaklanan ilave maliyettir.
A- Satın Alınan Malların Maliyeti
Herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan, çalışanlara ücret olarak verilecek malların maliyetinde,
edinme sırasında gerçekleşmiş tüm giderler yer alacaktır. Vergi Usul Kanunun 262. maddesi de
iktisadi kıymetin edinilmesi nedeniyle yapılan tüm ödemeleri maliyet bedeline dahil etmektedir.
Normal koşullarda yurt içinden yada yurt dışından mal alımında edinme maliyeti aşağıdaki
unsurlardan oluşacaktır.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Satınalma bedeli
Nakliye ve hammaliye giderleri
Ambalaj giderleri
Nakliye ve depolanması ile ilgili sigorta giderleri
Edinme ile ilgili kredi faiz ve komisyon giderleri
Malın alışı ile ilgili gümrük vergisi, vergi resim ve harç vb. giderler.
Alışla ilgili vade ve kur farkları

B- Üretilen Malların Maliyeti
Vergi Usul Kanununun 275. maddesi üretilen mallar için maliyet bedelinin unsurlarını sıralamıştır.
a)
b)
c)
d)
e)

Mamülün üretilmesinde kullanılan ilkmadde ve malzemeler
Mamüle isabet eden işçilik
Genel üretim giderlerinden mamüle düşen pay
Genel yönetim giderlerinden mamüle düşen pay
Ambalajlı olarak piyasaya arzedilmesi zorunlu olan mamüllerde ambalaj malzemesinin bedeli

İşletmeler bu unsurları kapsamak koşuluyla ürettikleri mamüllerin maliyetini diledikleri gibi
belirleyebilirler.
C- Satın Alınan veya Üretilen Malların Çalışana Verilmesiyle Ortaya Çıkan Yasal
Yükümlülüklerin Maliyeti
Ayın olarak verilen ücretlerin yasal yükümlülük bakımından iki yönü bulunmaktadır. Birinci yön
çalışanın ücret geliri elde etmesi, ikinci yön ise işletmenin mal teslim etmesidir.
Birinci yön olan ayni ücret gelirinin elde edilmesi Gelir Vergisi Kanunun konusuna girmektedir.
GVK.'nun 94. maddesi işletmeye ücretten gelir vergisi kesintisi yapma yükümlülüğü getirmektedir.
Ancak belli koşullarda bazı ayni ücret gelirleri kesinti dışında bırakılmıştır. Bunlar GVK.'nun 23.
maddesi ile 31. maddesi arasında koşulları ile belirtilmiştir. Bahsi geçen madddelerde yer almayan
veya koşulları sağlamayan ayni ücret ödemeleri kesintiye tabi olacaktır.
Ayni ödemenin tutarının, kesintiden sonra kalan net tutar olduğu mantığı ile net ücretten brüt ücretin
hesaplanması yoluna gidilecektir. Böylelikle GVK.'nun 63. maddesinde belirtilen, çalışanlara verilen
ayınların verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyat ifadesi net ödeme tutarına karşılık
gelecektir. Buna göre hesaplanacak gelir vergisi kesintisi kadar ayni ücretin işletmeye olan maliyeti de
artacaktır. Yine 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunun 1. maddesine göre yapılacak damga vergisi
kesintisi için de aynı işlem mantığı yürütülecektir. Buna göre ayni ücretin brüt tutarının hesabında
gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri dikkate alınarak yapılacak hesaplamalar aşağıdaki gibi
olacaktır.
Gelirin % 25 oranında gelir vergisi kesintisine tabi olduğunu varsayarsak
Net Tutar = Brüt Tutar - [(Brüt TutarxGelir Vergisi Oranı)+(Brüt TutarxDamga Vergisi Oranı)]
Net Tutar = Brüt Tutar - [(Brüt Tutarx0,25)+(Brüt Tutarx0,006)]
Net Tutar = Brüt Tutar - 0,256 Brüt Tutar
Net Tutar = 0,744 Brüt Tutar
Net Tutar / 0,744=Brüt Tutar
Bu hesaplamayla bulunan brüt ücret tutarının % 25 ve % 06'sı, ayni ücret gelirinin elde edilmesi
nedeniyle ortaya çıkan yasal yükümlülüğün getirdiği ilave maliyet olacaktır.
Ayni ücret ödemesinde ikinci yön olan işletmenin mal teslim etmesi, Katma Değer Vergisi Kanunun 1.
maddesine göre vergiye tabi bir işlemdir. Diğer yandan aynı kanunun 9 nolu Genel Tebliği işletmenin
iktisadi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla personele yapılan bazı ayni ödemeleri verginin dışında
bırakmıştır. Bu durumda ilgili tebliğde yer alan ayni ödemelerde KDV hesaplanmayacağından, teslim
nedeniyle işletmeye ilave maliyet oluşmayacaktır. Bahsedilen tebliğde yer almayan ayni ödemelerde
ise KDV hesaplanacaktır. Ancak teslimde bedel tahsil edilmediğinden KDV matrahı olarak KDV
Kanunun 27. maddesi uyarınca, Vergi Usul Kanunun 267. maddesinde yer alan emsal bedeli esas
alınacaktır. Üretilen mallarda üretim maliyeti % 10 arttırılarak bulunacak tutarın emsal bedel olarak
alınmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. Satınalma yoluyla edinilen mallarda edinme maliyeti,
verginin matrahını oluşturacaktır.

Bunlara göre hesaplanacak KDV işletmeye, yasal yükümlülükten kaynaklanan ikinci ilave maliyeti
oluşturacaktır.
lll. AYNİ OLARAK ÖDENEN ÜCRETLERİN MUHASEBE KAYITLARINDA İZLENMESİ
A- Malların Temin Edilmesi
Malların dışarıdan temin edilmesi
/
157 DİĞER STOKLAR
-- Personele Verilecek Mallar
191 İNDİRİLECEK KDV
100 KASA
veya
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
...nolu fatura ile alınan mallar
/
Malların üretilen mamüllerden temin edilmesi
/
157 DİĞER STOKLAR
-- Personele Verilecek Mallar
152 MAMÜLLER
Personele verilecek mallar
/
B- Malların Ücret Ödemesi Olarak Tahakkuku
/
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ (Üretimde Çalışanlar)
--730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ (Üretimde Çalışanlar)
--- Endirekt İşçilik
760 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ (Satışta Çalışanlar)
--770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (İdarede Çalışanlar)
--335 PERSONELE BORÇLAR
--360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
--- Gelir Vergisi Kesintisi
--- Damga Vergisi Kesintisi
Ayni olarak ödenecek ücret tahakkuku
/

C- Malların Teslimi
Fatura düzenlemeden teslim edilmesi
/
335 PERSONELE BORÇLAR
--157 DİĞER STOKLAR
--- Personel Verilecek Mallar
391 HESAPLANAN KDV
Malların personele verilmesi
/
Fatura düzenleyerek teslim edilmesi
/
335 PERSONELE BORÇLAR
--600 YURTİÇİ SATIŞLAR
--391 HESAPLANAN KDV
.. nolu fatura ile yapılan teslim
/
623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ
--- Personele Verilen Mallar
157 DİĞER STOKLAR
--- Personele Verilecek Mallar
Personele verilen malların stoktan düşülmesi
/
SONUÇ
Çalışanlara sağlanan ayni menfaatlerin GVK'nda ücret, KDV Kanununda teslim sayılması işletmelere
ek mali yük getirdiğinden ve karmaşık geldiğinden, gelir ve damga vergisiyle KDV yükümlülükleri
uygulamada pek dikkate alınmamaktadır. Genellikle ayni sağlanan menfaatin maliyeti kadar ilgili
gider hesabına borç, ilgili finansal hesaba da alacak kaydedilmektedir. Böylelikle konu ile ilgili
ayrıntılar gözardı edilmektedir.
Konunun gerek GVK gerekse KDVK yönünden matrahlarının belirlenmesi ve muhasebe kayıtlarında
izlenmesi ilk bakışta oldukça karmaşık gözükmektedir. Bu makale çalışmamızda konunun
yürürlükteki yasalar ve muhasebe kayıt düzenindeki yeri ele alınarak, karmaşık gözüken ayrıntılar
belli bir düzen içersinde verilmeye çalışılmıştır. Özellikle teslimlerde fatura düzenlemek suretiyle,
satışlar ve satışların maliyeti hesaplarının kullanışlı ve mantıklı hale gelişinin sağlandığı, KDV
hesaplamasıyla muhasebe kayıtlarının uyumlaştırıldığı kanaatindeyiz.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
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KOBİ’ LERDE EKONOMİK KRİZ YÖNETİMİ
Yrd. Doç. Dr. Famil ŞAMİLOĞLU
Arş. Gör. Utlu UYGUN
GİRİŞ

Günümüzde tüm dünyada işletmelerin büyük çoğunluğunu KOBİ’ler oluşturmaktadır. Bu işletmeler
büyük firmalara göre daha dinamik ve esnek bir yapıya sahip olmanın yanısıra büyük bir istihdam
yaratma kaynağını da oluşturmaktadırlar. Ülkemizdeki işletmelerin % 98’ini oluşturan KOBİ’lerin
ülkemizin ekonomik kalkınma ve gelişmesi bakımından önemi son dönemlerde daha iyi
anlaşılabilmiştir.
Bu çalışmanın amacı; ülkemizdeki KOBİ’lerin sorunlarını genel çizgileriyle ortaya koymak ve
yaşanan ekonomik kriz karşısında izlemeleri gereken politikalara yönelik öneriler geliştirmektir.
1. KOBİ KAVRAMI VE ÖNEMİ

Küçük ve orta ölçekli işletme; sahibi tarafından yönetilen, daha çok yöresel faaliyette bulunan ve
büyümesini
büyük
ölçüde
iç
kaynaklarla
finanse
eden
işletmeler
şeklinde
tanımlanmaktadır(Özdemir, 1996: 31).
KOBİ tanımlamasına ilişkin Türkiye’de en son, “Yeni Teşvik Düzenlemesi” çerçevesinde yapılan tanıma göre(Önal,
2000);İmalat ve tarım sanayiinde faaliyette bulunan ve yasal defter kayıtlarında arsa ve bina hariç, makine ve teçhizat,
tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamının net tutarı 400 Milyar TL’yi aşmayan;1 ile 9 işçi
çalıştıran işletmeler mikro ölçekli,10 ile 49 işçi çalıştıran işletmeler küçük ölçekli,50-250 işçi çalıştıran işletmeler ise
orta ölçekli, olarak kabul edilmektedir.

Günümüzde ABD dahil olmak üzere hemen hemen tüm ülkelerde KOBİ’lerin gerek işyeri, gerek
istihdam ve gerekse üretimdeki payları genel ekonomi içinde her geçen gün ihmal edilemez
boyutlara ulaşmaktadır(Gültekin, 2001: 28). KOBİ’ler konusunda yapılan çalışmalar bu işletmelerin
istihdama katkı, bölgelerarası dengeli büyüme, esnek üretim yapısına sahip olma ve ekonomiye
dinamizm kazandırma gibi çok önemli özellikleri taşıdığını ortaya koymuştur. Bu nedenle başta
gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm ülkeler KOBİ’lerin doğması, büyümesi, gelişmesi ve
korunabilmesi için gerekli şartları hazırlayacak politikaları geliştirmekte ve yürürlüğe
koymaktadır(DPT, 2000: 82).
Dünya genelinde özellikle 1980’li yıllarda artarak devam eden globalleşme ve finansal
liberalizasyon süreci, beraberinde değişen koşullara ve yeniliklere hızla uyum sağlayabilen
şirketlerin önemini arttırmıştır. Büyük ölçekli işletmelerin ekonomik ve siyasî konjonktürdeki
değişmeler karşısında hareket kabiliyetinin sınırlı olması, teknolojideki en son gelişmelerin bu
şirketlere adaptasyonunun maliyetinin yüksekliği nedeniyle uyum sorununun yaşanması,
ekonomide meydana gelen değişikliklere uyum sağlama esnekliği yüksek ve konjonktürel
dalgalanmalara, ekonomik ve mali krizlere karşı daha esnek olan, ekonomik ve sosyal yaşamın
temel istikrar unsurlarından biri olan KOBİ’lerin dünya genelinde önemini daha da
arttırmıştır(Erçel, 2000: 16). KOBİ’ler, piyasa sisteminin dinamik unsuru olma, sağlıklı bir rekabet
ortamı oluşturma, istikrar sağlama, uzmanlaşma ve yeniliği uyarma gibi oldukça önemli
potansiyellere sahiptirler.
Türkiye’deki KOBİ’lerin istihdama katkıları ve yarattıkları ekonomik değer gözönüne alındığında,
bunların ülkemizin sosyal ve ekonomik yapısı bakımından taşıdıkları önem kolayca anlaşılmaktadır.
Ülkemiz KOBİ’leri imalat sanayiinde faaliyette bulunan işletmelerin % 99.5’lik bir bölümünü
temsil etmektedirler. KOBİ’lerimiz imalat sanayiindeki istihdamın % 61.1’lik gibi çok önemli bir

kısmını karşılamaktadırlar. Yine ülkemiz KOBİ’leri % 27.3’lük bir ekonomik değer
yaratmaktadırlar(www.kosgeb.gov.tr/kos.htm: 2000).
Genel olarak KOBİ’ler bazı durumlarda büyük firmalara göre daha fazla avantajlara sahiptirler.
Bunlar genel olarak; yüksek istihdam katkısı, değişen pazar şartlarına uyum, teknolojik yeniliklere
yatkınlık ve teknik yeniliklerde verimlilik, bölgelerarası dengeli büyümeye katkı, tüketici
tercihlerine esneklik, çalışanlarla yakın ilişki, daha az yönetici ve bürokrasi, yan sanayi avantajları,
bireysel tasarrufların teşviki şeklinde sıralanabilir.
Türkiye’de KOBİ’ler bu sayılan avantajlarının yanısıra ciddi sorunlarla karşı karşıyadırlar. Bu temel sorunlar genel
olarak; yönetim ve personel ile ilgili sorunlar, hammadde tedariki sorunu, üretim ile ilgili sorunlar, teknoloji sorunları,
finansman sorunları, pazarlama sorunları, ihracat sorunları şeklinde sıralanabilir.

2. EKONOMİK KRİZ VE KOBİ’LER
Ekonomimizin avantajlı olduğu yönler; eğitilebilir, genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmak, zengin
doğal kaynakların varlığı, Ortadoğu ve Orta Asya gibi yakın ve geniş ürün/hizmet çeşitliliğinin
sunulabileceği pazarlara yakın olmak ve imkan tanındığında hızla kendini geliştirebilen dinamik bir
özel sektörün varlığı olarak özetlenebilir. Ancak ekonomimizin dışa bağımlı özelliği, siyasi
istikrarsızlık ve ona bağlı yanlış politikalar, küresel krizler ve en önemlisi üreten değil tüketen bir
ekonomi olması şüphesiz rekabette zayıf bırakan faktörlerdir(Erkan, Eleren, 2001: 209).
Dolayısıyla, genel itibariyle rekabet gücü düşük KOBİ’lerden oluşan bir ülke ekonomisi
profilimizin varolduğu görülmektedir.
Finansal istikrarsızlık son on yılda dünya ekonomisinin en belirgin özelliği haline gelmiştir. Kısa
aralıklarla ortaya çıkan ve birbirini izleyen krizler, bilhassa gelişmekte olan ülkelerin reel
ekonomileri üzerinde kalıcı etkiler bırakmaktadır. Ekonomik krizlerin görünür etkisi finans
piyasalarında, gerçek etkisi reel kesimde ortaya çıkmaktadır(Uzay, 2001: 441).
IMF ile 1999’un Aralık ayında imzalanan stand by anlaşması ve verilen Niyet Mektubuyla uygulamaya konulan
Enflasyonla Mücadele Programı 14 aylık uygulamada iki büyük finansal krizle karşılaştı. 2000 yılı Kasım krizinin
ardından gelen 19 Şubat 2001 krizi ekonomimizi ve dolayısıyla ülke ekonomisinin temel dinamiğini oluşturan
KOBİ’lerimizi derinden sarsmıştır.

2000 yılının başlarında oluşturulan olumlu konjonktür sebebiyle pek çok girişimci borçlanarak
yatırıma gitti. Ancak Enflasyonla Mücadele Programı çerçevesinde alınan bir takım tedbirlerin, para
politikalarıyla sınırlı düzeyde kalması, yapısal reformların gerçekleştirilememesi, özellikle de
TL’nin değer kazanması ihracat-ithalat dengesinin bozulmasına neden oldu. Bu kısa aralıklarla
yaşanan iki kriz KOBİ’leri daha da güç duruma düşürdü. KOBİ’lerin büyük bir kısmı ekonomik
kriz ve iç pazardaki daralmaya bağlı olarak küçülmüş, ayakta kalma mücadelesi vermektedirler.
Geride kalan dönem içerisinde hedeflerini, yakın ve orta vadeli stratejilerini istikrar programına
göre belirleyen ve buna paralel bağlantılarını kuran KOBİ’ler özellikle döviz kurunun tahmin
edilebilir olmaması ve sürekli yükselme trendini devam ettirmesi nedeniyle zor günler
geçirmektedirler. Faizlerin çok yüksek oranlara ulaşması, dövizde dalgalı kur sistemine geçilmesi
sonrası yaşanan belirsizlikler, iç satışların çok büyük oranda azalmasına yol açmıştır. Devalüasyon
sonrasında ihracatta önemli ölçüde artış yaşanacağı beklenmekteydi. Ancak, özellikle dövize bağlı
hammadde ithalatında artan maliyetler, ihracattaki artış beklentilerini de zayıflattı. Nitekim yılın ilk
sekiz ayında ihracattaki artış ancak % 10 düzeyinde gerçekleşmiştir.
Şubat 2001’de dalgalı kur uygulamasına geçilmesiyle birlikte, işletmelerin girdi maliyetleri artmış ve buna bağlı olarak
da fiyat düzeyinde bir yükselme görülmüştür. Dolayısıyla krizle birlikte talep azalmış, iç pazar küçülmüştür. Firmaların
krizi atlatmak üzere aldıkları önlemlerden en önemlisi, üretimlerini azaltmak olmuştur. Üretimdeki azalmaya bağlı
olarak, krizle birlikte yatırımların da azaldığı görülmektedir. Yaşanmakta olan krizin üzerinde durulması gereken en
önemli boyutu istihdamda yol açtığı gerilemedir. Kriz ve durgunluk dönemlerinde şirketler ayakta kalabilmek için
küçülme yoluna gider, üretimlerinin azalmasına bağlı olarak da eleman çıkarma politikası uygularlar. Kriz sadece
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istihdamı değil, işgücü ücretlerini de etkilemiştir. Bazı firmalar işgücü çıkarmamak için işgücü ücretlerini
düşürmüşlerdir. Dalgalı kura geçilmesiyle birlikte, döviz cinsinden borçlanan firmaların yükü aşırı ölçüde artmış, bir
yandan da TL cinsinden alacakları erimiştir(Uzay, 2001: 444-446).
Türkiye’de nominal ve reel faiz oranları yüksektir. Faiz oranlarının yüksek oluşmasının sebepleri kaynak ve tasarruf
yetersizliği, yüksek enflasyon, kur artışları, bankaların işletme ve kaynak maliyetleri, ekonomik riskler, siyasî riskler ile
finansal hizmetler üzerindeki vergilerdir. İşletmelerin önemli finansman kaynağı olan bankacılık sektörünün mali
yapısının bozulması ve sektörde yaşanan küçülme süreci de kullandırılabilir kaynakları, yeni kredi hacmini
daraltmaktadır. Ayrıca bankaların geri dönmeyen alacakları da artmaktadır. Bu nedenle faiz oranları yüksek oluşmaya
devam etmektedir(Gürlesel, 2001: 76).
Rakamlar Türkiye’de imalat sektörünün son sekiz yıldaki üç ekonomik krizden şiddetli biçimde etkilendiğini ortaya
koymaktadır. KOBİ’ler üç krizin sonunda imalat sektöründeki büyük ölçekli işletmelerden daha yüksek kârlılık düşüşü
göstermiştir. İmalat sektöründeki büyük ve küçük ölçekli işletmelerin toplam aktif kârlılığındaki düşüşün en önemli
nedeni düşen kâr marjlarıdır(Müslümov, 2001: 281). Kriz dönemlerinde mali varlık fiyatlarında önemli düşüşler
meydana gelir. Türkiye’de son ekonomik kriz döneminde borsa TL bazında yaklaşık % 50, dolar bazında yaklaşık % 80
değer yitirmiştir(Altan, Bezirci, 2001: 457). Reel sektörün canlanması için Dünya Bankası’ndan alınması beklenen 500
milyon dolar ile TOBB’nin Eximbank kanalı ile kullandıracağı 100 milyon dolar dışında bankacılık sisteminden
KOBİ’lere sağlanan kaynak kalmamıştır. TOBB, ihracatçılar ve reel sektör temsilcileri ile Ortak Finans Konseyi
kurulması öngörülmüşse de KOBİ’ler açısından somut adım atılamamıştır(Apak, 2001: 482). Ortaya çıkan tablo,genel
olarak, reel sektörün ve bunların içerisinde de KOBİ’lerin çok sıkıntılı bir dönem geçirdiğini, çok ciddi tedbirler ve
çözümler getirilmediği sürece ülke ekonomimizin ve dolayısıyla KOBİ’lerin çok daha kötü durumlara düşebileceğini
göstermektedir.
Krizin olumlu ve olumsuz etkileri yapılan bir araştırmada şöyle belirlenmiştir(Altan, Bezirci, 2001: 458-459):
Olumlu etkileri: Yeni pazar arayışları, dış pazarlara açılma gereği, maliyetlerin azaltılması gereği, özkaynakların
öneminin anlaşılması, kalitenin önem kazanması, Ar-Ge’nin önem kazanması.
Olumsuz etkileri: Merkezi yönetim nedeniyle yaratıcılığın azalması, örgüt içi çatışma ve gerilimin artması, finansal
sorunların ve işten çıkarmaların artması, çalışanların motivasyonunun düşmesi, sabit giderlerin ve atıl kapasitelerin
artması, teknolojik yenilenmenin durması, güven ortamının sarsılması.
Özellikle yüksek enflasyonun ve krizlerin olduğu dönemlerde KOBİ’lerin özkaynakları giderek azalmaktadır. İşletmeler
üretim faaliyetlerini sürdürürken, genelde ihtiyaç duydukları emek dahil tüm üretim girdilerini peşin ödeme ile
sağlamakta, ancak ürünlerini belirli vadelerle piyasaya sunma durumunda kalmaktadırlar. Ekonomik istikrarsızlık ve
piyasada baş gösteren tıkanıklık, işletmelerin tahsilatlarını aksatmakta, hatta bazen hiç tahsilat yapamama gibi bir
durumla karşı karşıya bırakmaktadır. Nakit sıkıntısının baş göstermesi, işletmeleri maliyeti yüksek finans kaynaklarına
yöneltmekte yada çok ciddi darboğaz içerisine sokmaktadır. Enflasyonun baskısı altındaki bir ekonomide, üretim
maliyetleri yükseltmekte, işletmelerin özkaynakları erimektedir. Sabit varlık yatırımı yapıp, belli bir üretim ve satış
kapasitesine ulaşan işletme, enflasyonist dönemlerde aynı işi döndürebilmek için daha büyük bir sermaye sorunu ile
karşı karşıya kalmaktadır(Karabıçak, Altuntepe, 2001: 369).
Türkiye’deki ekonomik krizler özellikle ihracat imkânları yüksek olan işletmeler ile turizm sektöründeki işletmeler
dışındaki işletmelerin getirisini azaltmanın yanısıra, bu işletmelerin riskini aşırı derecede yükseltmiştir. Ekonomik kriz
yıllarında KOBİ’ler ve büyük ölçekli işletmelerin finansal kaldıraç oranı ve toplam borç içerisinde kısa vadeli borçların
payı ciddi artış göstermiştir. Bu artış özellikle KOBİ’lerde daha fazla belirgindir. Kısa vadeli yükümlülükleri karşılama
potansiyeli olan cari oran, kriz yıllarında imalât sektöründe faaliyet gösteren büyük ve küçük ölçekli işletmelerde
önemli düşüş göstermiştir(Müslümov, 2001: 281-282).

Özellikle 2000 yılının son döneminde ve Şubat 2001 krizi sonrasında ortaya çıkan krize karşı
koyma yöntemleri ağırlıklı olarak 5 kalemde toplandı. Bu tedbirler; vadeli satışların durdurulması,
üretime ara verilmesi, ödemelerin ertelenmesi, ticari kredilerin kapatılması, istihdamın azaltılması
olarak ortaya çıktı. Özellikle döviz borcu bulunan işletmeler Şubat 2001 krizinden çıkmak için
bütün faaliyetlerini dondurmak zorunda kaldılar. Öz kaynak kullanımı düşük, yabancı kaynak
kullanımı yüksek olan firmalar, aşırı yükselen kredi faizleri sebebiyle, daralmayla birlikte öz
kaynağa dönüş başvurulan yollardan birisi haline geldi. Öz kaynak yaratamayan, kredi bulamayan,
teşviklerden faydalanamayan, yüksek kredi maliyetlerini karşılayamayan ve dolayısıyla işletme
sermayesi ihtiyacı hızla artan şirketler büyük ölçüde faaliyetlerine son vermek zorunda kaldılar.
Firmaların büyük bir bölümü, mevcut dönem sona erene kadar bankalarla yeni kredi ilişkisine
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girmeme eğilimi gösterdi(TOSYÖV, 2001: 4). İSO Ekonomik Durum Tespiti Anket Çalışması
sonuçlarına göre, 934 sanayi kuruluşunun % 25’inin, 2001 yılı ilk altı ayında %30 ve daha düşük
kapasiteyle çalıştığı, kuruluşların %80’inin %60 yada altında bir kapasite kullanabilmiş olduğu,
imalat sanayiden 400.000’e yakın işçi çıkartıldığını ortaya koydu(Güvemli, 2001: 62).
2001 yılının ikinci yarısından itibaren ekonomide canlanma beklenirken sanayi üretimindeki % 11.2
oranındaki gerileme, ekonominin bu yıl % 8-11 aralığında küçüleceği sinyallerini veriyor. Bir
taraftan kısa vadeli , diğer taraftan yüksek reel faiz ile iç borçları çevirebilme çabaları devam
ederken, ekonomideki ciddi daralmanın önümüzdeki yıl kamunun vergi gelirlerini önemli ölçüde
tehdit edeceği anlaşılıyor(Uzunoğlu, 2001: 14).
Piyasada protestolu senet sayısının arttığı, çek ve senetlerin geri döndüğü, işletmelerin alacaklarını
tahsil edemediği bilinen bir gerçek(Gücenme, 2001: 68). Bugünkü döviz fiyatı, faiz politikası özel
sektörü sıkan, bankacılık sektörünü sıkan bir sistemdir. Şimdi ne bankalar kredi veriyorlar, ne de
işletmeler kredi alıyorlar. İşletmeler kredi almayınca da, üretim yapma imkânları daralıyor ve
üretim sürekli düşüş gösteriyor. Mikro politikalara yeterince önem verilmiyor, bu politikalarla hiç
ilgilenmiyor. Ayrıca işletmelerde finansal tablolar kullanılamaz durumdadırlar. Üretimi olan bir
ekonomide enflasyon ne kadar yüksek olursa olsun, bununla mücadele daha kolaydır. Üretim
yapmayan yada üretimi düşen bir ekonomide enflasyonla mücadele mümkün olmamaktadır(Aysan,
2001: 64, 65).
İşletmeler özellikle döviz bazındaki banka kredilerinden kaçınmaları gerekir. Ama bugün
Türkiye’de işletmelerin 25-26 milyar dolar ya kendilerinin aldığı, yada bankacılık kesimi kanalıyla
aldıkları döviz kredileri vardır. Türkiye’nin 112 milyar dolarlık dış borcunun 25-26 milyar doları
işletmelerin borcudur(Güvemli, 2001: 66).
Dünya ekonomisinde yaşanan durgunluğun ABD’deki “terör” şokuyla birlikte girdiği yeni şartların,
zaten kırılgan olan Türkiye ekonomisini ciddi biçimde etkileyeceği açıktır. Bu şartlar altında ilave
dış destekler olmazsa yeni dengelerin sürdürülmesi de oldukça zor görünüyor. Başta sanayi olmak
üzere, reel kesim gittikçe daralmaya devam ediyor. Ekonomide yaşanan darboğazın çözümü
“ekonomik büyümenin sağlanması” veya ekonominin canlanmaya başlamasına bağlıdır. Bu
başarılmaz ise ekonomide daha radikal programlar uygulanması kaçınılmaz hale gelir. Bu da daha
ağır bir faturanın ödeneceğini ifade eder(Uzunoğlu, 2001: 14).
KOBİ’lerin iş yapabilme kabiliyetlerini ve rekabet güçlerinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Bürokrasiyi artırmak
ise bu işletmeleri kayıtdışı ekonomiye iter ve ekonomik büyüme yeterince sağlanamaz(Apak, 2001: 477).
Bugün Türkiye ekonomisi güç bir dönem yaşamaktadır. Dolayısıyla bugünkü koşullarda KOBİ’lerin kaynak sorununu,
ana şirketler ve sektörlerin destekleriyle veya sermaye piyasaları yoluyla çözmek mümkün görünmemektedir. Bu
durumda KOBİ’lere yönelik özel dış kaynak temini için çaba harcanması gerekmektedir(Alkin, 2001: XI). Bunun
yanısıra KOBİ’ler yüksek faiz oranlı kredi kaynaklarından uzaklaşarak, büyümelerini ve gelişmelerini özkaynaklarla
finanse etmeye çalışmalıdırlar.
Kaynak temininde başka bir alternatif ise sermaye piyasalarıdır. KOBİ’lerin sermaye piyasasından yeterince
yararlanabilmeleri için öncelikle bilgilendirilmelidirler. Daha sonra KOBİ’lerin sermaye piyasasına girmelerini
destekleyici politikalarla finansal yapılarını güçlendirmek için önlemler alınmalı ve KOBİ hisse senetlerine talep
yaratacak kurumsal yatırımcıların teşviki, risk sermayesi, piyasa yapıcı mekanizmalar gibi önlemlerin alınması da
gerekir(Erkan, Topal, 2001: 94).
KOBİ’lerin finansal sorunlarını çözmek için devlet kurumları ve özel kuruluşlar el ele vererek mevcut ve yeni
finansman tekniklerinin alt yapısı hazırlanmalı ve yenilikler takip edilmeli, pilot bölgeler oluşturulmalı ve bu bölgelerde
KOBİ’lere danışmanlık desteğinde bulunacak ve finansman yönlendirmesi yapacak birimler kurulmalıdır(Özdoğan,
2001: 163).

İşletmelerin kendi yarattığı fonlarla faaliyetlerini finanse etmesi olarak tanımlanan otofinansman,
açık ve gizli otofinansman olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilebilir. Açık otofinansman,
faaliyetler neticesinde elde edilmiş olan kârın işletme içinde tutulmasıdır. Gizli otofinansman ise
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ticari kârın tespitinden önce, faaliyetler neticesinde elde edilmiş olan gelirlerin, işletme dışına
çıkmasını önleyici tedbirler alarak, ticari kârın düşük hesaplanmasının sağlanmasıdır. Gizli
otofinansman ülkemiz şartlarında sağlam mali yapı için vazgeçilmez bir finans kaynağıdır. Açık
otofinansman yanında özellikle gizli otofinansman imkânlarının, muhasebe standartlarının izin
verdiği ölçüde azami olarak kullanılması, kriz ortamında işletmelerin başvurmaları gereken en cazip
fon kaynaklarındandır(Gücenme, 2001: 43-46).
Özsermaye ile çalışan işletmeler, borç kullanan işletmelere göre krizden daha az etkilendiler.
Şimdiki konjonktürde işletmelere küçülme tavsiye ediliyor. Sadece kendi kaynaklarıyla çalışmaları,
yeni yatırımlara girişmemeleri tavsiye ediliyor(Gücenme, 2001: 67)
3. KRİZ YÖNETİMİ VE KOBİ’LER
Kriz yönetimi, olası bir kriz durumuna karşılık, kriz sinyallerinin yakalanarak değerlendirilmesi ve
örgütün kriz durumunu en az kayıpla atlatabilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması
süreci olarak ifade edilebilir(Şimşek, 1998: 312). İşletmelerde kriz yönetiminin altı aşaması vardır.
Bunlar: 1-Krizden kaçınmak(Krizi önlemek), 2-Krizi yönetmeye hazırlanmak, 3-Krizi
saptamak(Kriz olduğunu kabul etmek), 4-Krizi dondurmak, 5-Krizi çözmek, 6-Krizden yarar
sağlamaktır(Augustine, 2000: 17-39).
Kriz yönetiminde sorunların nedenlerinin sağlıklı bir şekilde analiz edilmesi büyük önem
taşımaktadır.
Ayrıca krizi aşmanın diğer bir yolu da gelecek yönetimidir. Gelecek yönetiminin esasını; firma,
firmanın ilişki içinde olduğu müşteriler, tedarikçiler, bankalar ve rakiplerinden oluşan katılımcı
organizasyonlar meydana getirir. Kriz dönemleri tehdit ve fırsatların bir arada yaşandığı
dönemlerdir. Harward Business School Öğretim Üyesi Ram Charon’a göre krizi fırsata
dönüştürmek için şunları yapmak gerekir(Altan, Bezirci, 2001: 459): 1-Kriz sinyallerini iyi
değerlendirmek, 2-İstatistiklere güvenmemek, 3-Yetersiz yöneticilerin görevine son vermek, 4Yeniden yapılanmak, 5-İletişimi artırmak, 6-Yeni fırsatları kaçırmamak.
KOBİ’lerin kriz dönemlerinde nasıl yönetileceği ve ne yapılması gerektiği, her sektörün işleyişine
ve iş alanına göre farklılık göstermektedir. Bu bağlamda her firma kendisine özgü bir kriz masası
oluşturmak suretiyle hızla bazı önlemler almak zorundadırlar.
Herkesin söyleyebildiği karamsar veya gerçeği yansıtmayan iyimser sözler yerine, olağanüstü
durumların karakterine uygun “çözüm öneri planları” hazırlanmalıdır. İşletmelerde, kendi
problemlerinin türünü dile getirerek, bu çabaya katkıda bulunmalıdırlar(Özkan, 2001: 18). Ayrıca
bu süreçte işletmelerde ek harcamalar yapmadan toplam kaliteyi artırıcı çalışmalar içerisine
girmelidir. Zamanın boşa gitmesine izin vermeyip, çalışanlara işyerindeki yenilikleri aktarmak vb.
eğitimler verilebilir(Karatay, 2001: 19).
KOBİ’lerin kriz dönemlerinde gerek işletme içi ve gerekse işletme dışı iletişimi ve bilgi akışını
artırmaları büyük önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle KOBİ’lerde, alınan kararların
uygulama hızı artırılmalı, kriz dönemi atlatılıncaya kadar yeni yatırımlar ertelenmeli ve en uygun
finansman modelinin belirlenmesi ve süratle uygulamaya konulması gerekmektedir.
Yeni dünya düzeni, yeni ekonomi, küreselleşme, AB’ye giriş süreci vb. terimler değişimi
simgelemektedirler. Bu terimlerin hepsini bir araya getirdiğimiz zaman, ortaya çıkan çarpıcı sonuç;
dünya hızla değişiyor, bizimde bu değişimin içinde olmamız zorunludur. Türkiye bu değişimi
gerçekleştirmek için KOBİ’lerimizi değişime, hem de çok çabuk bir şekilde monte
etmelidir(Karaduman, 2001: 23).
4. KOBİ’LERİN ORTA VADEDE ALMALARI GEREKEN ÖNLEMLER
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KOBİ’lerin mevcut kriz ortamındaki faaliyetlerini etkinleştirebilmelerinin sağlanması noktasında düşünülmesi
gerekenler sadece finansal destekler değildir. KOBİ’lerin “bilgi”yi tüm faaliyetlerinin merkezi kılmaları, bu anlamda
yeniden yapılanmaları ve bir vizyon değişikliğine gitmeleri gerekmektedir.

KOBİ’ler profesyonel yönetim anlayışını benimsemek mecburiyetindedirler. Ayrıca KOBİ’lerde
mesleki ve hizmet içi eğitim büyük önem taşımaktadır. Bu işletmelerde çalışanlara, günün şartlarına
uygun olarak bilgilerin aktarılması ancak etkin bir eğitimle sağlanabilecektir. Ayrıca ülkemizde
girişimcinin ve KOBİ’lerin “Danışmanlık” hizmetlerinden yararlanmalarını cazip hale getirmek,
bunlara danışma ücretleri konusunda yardım yapılması ve teşvik edilmesi gerekmektedir.
KOBİ’lerin yönetimde uzmanlaşmaları da çözmeleri gereken bir unsurdur.
KOBİ’ler leasing, factoring, forfaiting, risk sermayesi gibi yeni finansal ürünlerden faydalanmalı ve
faydalandırılmalıdırlar. Bunların yanısıra Kredi Garanti Fonu uygulamasının yaygınlaştırılması da
KOBİ’lerin finansmanında destek unsuru olacaktır. Tüm bunların yanısıra ülkemizdeki enflasyonun
tek haneli rakamlara indirilmesi ekonomik istikrarın sağlanması ve faiz oranlarının düşürülmesi
KOBİ’lerimizin sorunlarının giderilmesine sağlayabileceğimiz en etkili çözüm olacaktır.
KOBİ’ler tüm faaliyetlerinde ileri teknolojilerden optimum düzeyde yararlanmalıdırlar.
Türkiye’deki KOBİ’lerin verimliliğinin, rekabet gücünün artırılması ve etkinliğinin sağlanması için,
tasarım ve üretim sistemlerinde bilgisayar teknolojisinin hakim kılınması ve işletmelerin üretim
birimleri arasında otomasyon ağının yaygınlaştırılması gerekmektedir. KOBİ’lerin yüksek rekabet
gücüne sahip olmaları ve tüketici isteklerine eksiksiz ve istenilen zamanda cevap verebilmeleri için,
imalâtçı KOBİ’lerin yoğun otomasyon ağını geliştirerek bilgisayar destekli üretim teknolojilerini
kullanarak ve üretimde esnekliği sağlayarak müşterilerin taleplerini karşılamaları gerekir.
İçerisinde bulunduğumuz kriz atmosferinde KOBİ’lerin stok politikalarının tutarlı bir yapıya
kavuşturulması ve etkin bir stok politikası daha da önem kazanmıştır. .KOBİ’lerde stoklar
konusunda, yöneticilere bilgi akışının zamanında sağlanması, stok yönetiminin sürekli kontrol
altında tutularak stoklardaki istenmeyen gelişmelerin önlenmesi büyük önem taşımaktadır.
KOBİ’lere yönelik olarak, güncel verilerin oluşturulması, pazar araştırması, eğitim faaliyetlerinin
düzenlenmesi, yeni teknik ve teknolojik sistemlerin bu işletmelere aktarılabilmesi noktasında da
sanayi-üniversite işbirliğini oluşturmak suretiyle periyodik aralıklarla sempozyum, panel, konferans
gibi faaliyetlerin yapılması sağlanmalıdır.
KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri desteklenmeli ve bu doğrultuda düzenlemeler yapılmalıdır.Bunun
yanında Ar-Ge çalışmalarının yoğun bir şekilde yapıldığı “teknoparkların” kurulması için etkin
destek mekanizmalarının bir an önce uygulamaya konması gerekmektedir.
KOBİ’ler tarafından çağdaş pazarlama anlayışı benimsenmelidir.İşletmelerinin tüm faaliyetlerinin
ana merkezinin tüketicilerin ihtiyaçları olduğu kavranmalı, üretim süreçlerinin ileri yoğun
teknolojilerle donatılmasındaki ana felsefelerden biri olan Toplam Kalite Yönetimi anlayışı
pazarlama faaliyetlerinin destekleyicisi kılınmalıdır. KOBİ’ler “Ne üretirsek satarız” anlayışını terk
ederek, hedef tüketicilerinin gereksinimlerinden hareketle mal ve hizmet üretmeye
odaklanmalıdırlar.
Günümüzde KOBİ’lerin değişime uyum sağlayabilmeleri için, çağın gereği olan teknolojik
gelişmelerden biri olan internetten (e-ticaret,e-pazarlama) yararlanmalarının yaygınlaşması
kaçınılmaz bir hal almıştır.Böylece e-ticarette yaşanan hızlı gelişme, ülkemizdeki fiziki alt yapı
yetersizliklerinin hızla tamamlanmasını ve gerekli hukuksal yapıya ilişkin çalışmaların bir an önce
başlatılması ve sonuçlandırılmasını zorunlu kılmaktadır.E-ticaretin geliştirilebilmesi için devletin
her şeyden önce, gerekli teknik ve idari alt yapının kurulmasını sağlaması, hukuki alt yapıyı
oluşturması, e-ticareti özendirecek önlemleri alması ve ulusal politika ve uygulamaların uluslararası
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politikalar ve uygulamalarla uyumunu sağlaması gerekmektedir.Ayrıca KOBİ’lerin bilgi-iletişim
teknolojilerinden etkin yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla eğitimli personel sıkıntısının
giderilmesi ve yeterli bilgisayar ve donanımlarına sahip olmaları konusunda desteklenmeleri
gerekmektedir. KOBİ’lerin e-ticarete yönelimlerini özendirecek tedbirler ve destekler süratle
uygulamaya geçirilmeli, hükümetler, e-ticareti yaygınlaştırmak için KOBİ’lerin internete erişim
maliyetlerini minimum seviyeye düşürerek,buna karşın telekomünikasyon hizmet ve kalitesini
yükseltecek tedbirler almalıdır.Ayrıca KOBİ’lere bu konuda bilgi ve teknik destek sağlayacak
oluşumlara gidilmeli, bu anlamda KOBİ-NET’in etkinliği artırılmalıdır.
İhracatta özellikle dış pazarları tanıma ve mevzuata ilişkin sorunları olan KOBİ’lere yönelik olarak
üretim, pazarlama, mevzuat, teknoloji vb. konularda veri tabanı oluşturularak hem ulusal hem de
uluslararası iletişim ağları oluşturulmalıdır.
Yatırımda modernizasyon, üretimde verimlilik ile ileri teknolojik sistemlerin kullanımı, ürünlerde
uluslararası norm ve standartlara uygunluk bakımından gerekli ISO 9000 ve CE işareti gibi işletme
içi yapısal düzenlemelere gitmelerinin özendirilmesi ve bu anlamda desteklenmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, KOBİ’lerin yurt dışı fuar ve sergilere katılmaları konusunda bilgilendirilmeleri,
yönlendirilmeleri ve teşvikleri konularında gerekli düzenleme ve desteklerin yapılması
gerekmektedir.
KOBİ’lerin ihracatta etkili bir model olan Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) biçiminde
örgütlenmeleri konusunda bilgilendirilmeleri, özendirilmeleri ve desteklenmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, ihracatta vazgeçilmez bir kurum olan Eximbank’a yeterli kaynak sağlanmalı ve bu anlamda
KOBİ’lerin desteklenmeleri sağlanmalıdır.
5. SONUÇ
Ekonomimizin sağlam temellere oturtulabilmesinde büyük önem taşıyan KOBİ’lerin yaşanan
ekonomik krizden sonra, mevcut sorunlarına karşı daha duyarlı davranılması gerekmektedir. Üretim
her türlü imkanla teşvik edilmeli, İhracata ağırlık verme faaliyetlerinde özellikle komşu ülkelerle
ticaretin geliştirilmesine çalışılmalı ve yeni pazarlar elde edilmelidir. KOBİ’lerin, en iyi yaptıkları
işlere odaklanmaları, kalite ve rekabet gücü yüksek ürünleri tercih etmeleri, özkaynağa yönelerek
yüksek banka kredilerinden kaçınmaları gerekmektedir. KOBİ’lerin tasarrufu ön planda tutmaları,
kriz dönemini öne sürerek yetişmiş işgücünü işten çıkarmamaları, artan maliyet artışları ile kur
farkının fiyatlara yansıtılmasında makul ve ölçülü davranmaları, özellikle döviz üzerinden yapılan
hammadde ithalatında en azından belirli bir süre kısıntıya gitmeleri ve bunu iç pazarlardan temin
etme yoluna gitmelerinin faydalı olacağı düşünülmektedir. KOBİ’ler kısa vadeli borçlardan ve
özellikle döviz bazında borçlanmadan kaçınmalıdırlar. Türk Lirası’na dayalı ve uzun vadeli
borçlanma imkânları varsa bunlardan yararlanmalıdırlar. Ayrıca KOBİ’ler için kriz sürecinde en
emniyetli ve ucuz kaynaklardan biri de otofinansmandır. KOBİ’ler özellikle gizli otofinansman
yoluna gidip, mali yapılarını kuvvetlendirebilirler. KOBİ’lerin kriz sürecinde, stoklarını eritip nakde
döndürmeleri, vadeli mal satımı yerine peşin, ıskontolu mal satmaya çalışmaları krizi daha az
maliyetle atlatabilmelerinde büyük önem taşımaktadır.
KOBİ’lerin orta vadeli olarak “bilgi”yi tüm faaliyetlerinin merkezine almaları ve bir vizyon
değişikliğine gitmeleri, profesyonel yönetim anlayışını benimsemeleri, eğitime önem vermeleri,
bilgisayar ve iletişim teknolojilerinden optimum düzeyde yararlanmaya çalışmaları, çağdaş
pazarlama anlayışını örgüt kültürü haline getirmeleri ve Ar-Ge faaliyetlerine yönelmeleri, kalite
standardizasyona önem vermeleri yakın bir gelecekteki rekabet güçleri ve başarılı performansları
açısından kaçınılmaz hale gelmiştir.
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MALİYET BEDELİ ARTIRIMI UYGULAMASI
Yrd.Doç.Dr.Yakup SELVİ
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Muhasebe-Denetim Anabilim Dalı
1. GİRİŞ
Maliyet bedeli artırımı uygulaması, Gelir Vergisi Kanununun 38’inci maddesine, 3946 sayılı Kanunun 8’inci
maddesiyle eklenen fıkrayla başlamıştır1. Bu fıkra gereği; “Gayrimenkullerin ve menkul kıymetlerin alımsatımı ile devamlı olarak uğraşanlar hariç olmak üzere, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin
iktisap tarihinden itibaren en az iki tam yıl süre ile aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve iştirak hisselerinin
elden çıkarılmasında maliyet bedeli, bunların iktisap edildiği ve elden çıkarıldığı yıllar hariç olmak üzere
her takvim yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak
kazancın tespitinde dikkate alınır.”
Söz konusu bu madde hükmü, ilk önce 4108 sayılı Kanunla2 değiştirilmiş ve 4684 sayılı Kanunla3 da son
halini almıştır. Bu çalışmada, “maliyet bedeli artırımı uygulaması”nın gelişimi incelenmiş ve 4684 sayılı
Kanunla getirilen en son değişikliklerle daha önceki uygulamalar arasındaki farklar saptanmıştır. Ayrıca,
maliyet bedeli artırımına ilişkin örnek uygulamalar sunulmuştur.
2. MALİYET BEDELİ ARTIRIMI UYGULAMASININ GELİŞİMİ
Maliyet bedeli artırımı, Gelir Vergisi Kanununun 38’inci maddesine 3946 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle
eklenen fıkrayla uygulamaya konulmuş, 4108 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve 4684 sayılı Kanunla da son
halini almıştır. Maliyet bedeli artırımı uygulamasının bu üç kanun çerçevesindeki gelişimi Tablo-1’de
özetlenmiştir.
Tablo-1’den de görüleceği gibi 4684 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenlemeleri aşağıda özetlenmiştir:
a) Maliyet bedeli artırımı hesaplanırken Maliye Bakanlığınca belirlenen Yeniden Değerleme Oranı değil,
Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ilan edilen Toptan Eşya Fiyat Endeksi uygulanacaktır.
b) Maliyet bedeli artırımı hesaplanırken yıl esası yerine, ay esası uygulanacaktır.
c) İktisadi kıymetlerin iktisap edildikleri aydan başlamak ve elden çıkarıldıkları ay hariç tutulmak üzere,
işletmede kaldıkları toplam ay süresince maliyet artırımı hesaplanacaktır. Eski uygulamada iktisap
edildiği yıl ve elden çıkarıldıkları yıl için maliyet bedeli artışı hesaplanmamaktaydı. Eski uygulamaya
kıyasla yeni uygulamada süre uzamıştır.
Tablo- 1: Maliyet Bedeli Artırımına İlişkin Kanunların Karşılaştırılması
3946 Sayılı Kanun
4108 Sayılı Kanun
4684 Sayılı Kanun
Yararlanabilecek
Mükellefler:
Bilanço esasına göre
Evet
Evet
Evet
defter tutan GV
mükellefleri
Ticari kazancını işletme
hesabı esasına göre
Hayır
Evet
Evet
tespit eden GV
mükellefleri
Bkz. Ek-1: GVK’nun 38’inci maddesine 26.12.1993 tarih ve 3946 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle eklenen fıkra
(Yürülük; 01.01.1994).
2
Bkz. Ek-2: GVK’nun 38’inci maddesinin son fıkrasını değiştiren 4108 sayılı Kanunun 18’inci maddesi (Yürürlük;
01.01.1995).
3 Bkz. Ek-3: GVK’nun 38’inci maddesinin son fıkrasını değiştiren 3.7.2001 tarih ve 4684 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 17’inci maddesi (Yürürlük; 03.07.2001).
1
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Kurumlar Vergisi
Mükellefleri
Dar Mükellefler (GV ve
KV mükellefleri)
Uygulanacak İktisadi
Kıymetler

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

-Gayrimenkuller
-İştirak hisseleri

Uygulanacak oran

V.U.K.’na göre
belirlenen Yeniden
Değerleme Oranı
İktisap edildiği ve
elden çıkarıldığı yıllar
hariç her takvim yılı.

-Gayrimenkuller
-İştirak hisseleri
-Amortismana tabi
iktisadi kıymetler
-İnşaat yapımına tahsis
edilen arsa ve araziler
V.U.K.’na göre
belirlenen Yeniden
Değerleme Oranı
İktisap edildiği ve elden
çıkarıldığı yıllar hariç
her takvim yılı.

-Gayrimenkuller
-İştirak hisseleri
-Amortismana tabi
iktisadi kıymetler
-İnşaat yapımına tahsis
edilen arsa ve araziler
D.İ.E. Toptan Eşya
Fiyatları Genel Endeksi

Evet

Evet

Evet

Hayır

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Evet

01.01.1994

02.06.1995

03.07.2001

Uygulanacak süre
İki tam yıl süreyle
işletmede kalma şartı
Maliyet Artış Fonu
Hesabının kullanılacak
olması hükmü
Rüçhan hakkı
kullanılarak veya
bedelsiz alınan iştirak
hisselerinin en az iki yıl
öncesinde iştirak edilen
şirketlere ait olması
halinde bu tür iştirak
hisselerinin iki yıl önce
iktisap edilmiş
sayılması hükmü.
Yürürlük tarihi

Elden çıkarıldığı ay
hariç, iktisap edildiği
aydan itibaren her ay.

2.1. Kimler Maliyet Bedeli Artırımından Yararlanabilir?
3946 sayılı Kanuna göre, sadece bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi
mükellefleri bu uygulamadan yararlanabilmekteydi. 4108 Sayılı Kanun, bu uygulamadan yararlanabilecek
mükelleflerin kapsamını daha da genişleterek işletme hesabı esasına göre defter tutan Gelir Vergisi
mükelleflerini de uygulama kapsamına almıştır. 4684 Sayılı Kanun da bu kapsamı korumuştur. Her üç
kanunda da bu uygulamadan yararlanabilecek mükellefler sayılırken, dar mükellef ve tam mükellef ayrımı
yapılmamıştır. Ancak, dar mükellefiyet esasına göre vergilendirilen, bilanço ve işletme hesabı esasına göre
defter tutan, Gelir Vergisi mükellefleri ile dar mükellefiyet esasına göre vergilendirilen Kurumlar Vergisi
mükellefleri de maliyet bedeli artırımı uygulamasından yararlanacaktır4.
2.2. Maliyet Bedeli Artırımının Tespitinde Uygulanacak Süre
Maliyet bedeli artırımının tespitinde uygulanacak olan süre 3946 ve 4108 sayılı Kanunlarda yıl esasına
dayandırılırken, 4684 sayılı Kanunla ay esasına geçilmiştir. Yıl esasında, iktisadi kıymetlerin iktisap
edildikleri ve elden çıkarıldıkları yıllar için maliyet bedeli artışı hesaplanmazken, 4684 Sayılı Kanunla
yapılan değişikle, bu iktisadi kıymetlerin iktisap edildikleri aydan başlamak üzere, elden çıkarıldıkları ay
hariç tutularak, işletmede kaldıkları toplam ay süresince maliyet bedeli artışları hesaplanacaktır. Böylece

ÇETİN, Tuncay; “İktisadi Kıymetlerin Satışında Maliyet Bedeli Artışı Uygulaması”, Dönem Sonu İşlemleri,
TÜRMOB Yayınları-105, Ankara, 2000, s.110.
KULU, Bahattin; “4684 S. Kanun Sonrası Maliyet Bedeli Artırımı”, Vergi Dünyası, Sayı:244, Aralık 2001, s.34.
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maliyet bedeli artışının hesaplanacağı süre uzatılmış olmaktadır. 4684 Sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan
3.7.2001 tarihinden önce, iktisap edilmiş olan iktisadi kıymetlere de maliyet bedeli artırımı uygulanabilir5.
Maliyet bedeli artırımının temel amacı; “enflasyon nedeniyle oluşan değer kayıplarını gidermek ve böylece
elden çıkarma esnasında ortaya çıkan fiktif karların vergilenmesini önlemek” tir6. 4684 Sayılı Kanunla
getirilen ay esasına dayanan yeni uygulama, maliyet bedeli artışı hesaplanacak olan ilgili iktisadi kıymetler
için, iktisap tarihinden elden çıkarıldıkları tarihe kadar oluşan bütün fiktif karları dikkate almakta ve vergi
dışında tutmaktadır. Yıl esasına dayanan bundan önceki uygulamada ise, ilgili iktisadi kıymetlerin iktisap
edildikleri ve elden çıkarıldıkları yıllar dikkate alınmadığı için, bu iktisadi kıymetler üzerindeki fiktif
karların tamamı dikkate alınamamakta ve vergi dışında tutulamamaktaydı.
4684 Sayılı Kanunla getirilen, ay esasına dayanan ve iktisap tarihinden başlayıp elden çıkarılan ay öncesine
kadar maliyet bedeli artışının hesaplanması, enflasyon muhasebesi uygulamasına geçiş için atılmış çok ciddi
bir adımdır. Vergi Usul Kanunun 298’inci maddesinde tanımlanan “yeniden değerleme” uygulamasında da,
iktisadi kıymetlerin aktife girdikleri dönem için de (aktife girdikleri aydan itibaren, ay bazında) yeniden
değerlemeye tabi tutulabilmelerine olanak sağlanmalıdır7.
2.3. Maliyet Bedeli Artırımının Tespitinde Uygulanacak Oran
Maliyet bedeli artırımının tespitinde uygulanacak olan oran, 3946 ve 4108 sayılı Kanunlarda Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre belirlenen “yeniden değerleme oranları” idi. 4684 Sayılı Kanunla getirilen yeni
uygulamayla, maliyet artışının tespitinde Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen “toptan eşya fiyat endeksi”
(TEFE) uygulamasına geçilmiştir.
Tablo-2’de, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından belirlenen ve 1994 yılı 100 olarak kabul edilerek
hazırlanmış olan toptan eşya fiyatları genel endeksleri sunulmuştur.
Tablo- 2: Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi (1994 = 100)*

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Ocak
61,9
148,5
244,8
435,8
839,1
1258,6
2094,0
2686,8

Şubat
66,7
159,0
259,1
462,8
877,4
1301,0
2179,3
2757,6

Mart
71,4
167,8
277,3
490,7
912,7
1352,9
2246,8
3035,0

Nisan
91,7
176,4
299,7
517,9
949,3
1424,4
2300,5
3470,8

Mayıs
99,5
179,7
312,1
544,8
980,2
1469,9
2339,5
3689,6

Haz.
102,2
182,0
320,6
563,4
995,5
1496,5
2346,4
3795,6

Tem.
104,7
186,1
328,2
593,1
1020,7
1556,0
2370,5
3920,6

Ağus.
108,0
190,3
340,6
624,6
1045,3
1606,8
2393,0
4059,5

Eylül
112,8
199,1
358,0
663,7
1101,2
1700,8
2448,3
4276,7

Ekim
119,8
206,5
377,6
708,0
1146,8
1780,1
2516,7
4564,5

Kasım
126,6
213,8
396,9
747,6
1185,7
1852,7
2577,2
4755,5

Aralık
134,7
223,1
412,5
787,7
1215,1
1979,5
2626,0

*Kaynak: www.die.gov.tr, 11 Aralıkl 2001.
2.4. İşletmede Kalma Süresi
Mükelleflerin maliyet bedeli artırımına tabi tutacakları iktisadi kıymetlerin, iktisap tarihlerinden itibaren en
az iki tam yıl süreyle işletme kayıtlarında bulunması zorunludur. İki tam yıl işletme kayıtlarında bulunmayan
iktisadi kıymetler için maliyet bedeli artırımı uygulanamaz. Dolayısıyla, 25 Nisan 1999 tarihinde iktisap
edilen bir demirbaşın maliyet bedeli artırımına konu olabilmesi için, 25 Nisan 2001 tarihinden (bu tarih
dahil olmak üzere) sonraki bir tarihte elden çıkarılması gerekir. Bu demirbaşın 24 Nisan 2001 tarihinde veya
öncesinde elden çıkarılması durumunda, bu demirbaş için maliyet bedeli artırımı uygulaması
yapılamayacaktır.

5

KULU, Bahattin; a.g.m., s.36.
AKYOL, M. Emin; “4684 Sayılı Kanun Sonrası İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satışlarında Maliyet Bedeli Artırımı
ve İstisna Uygulaması”, Yaklaşım, Yıl: 9, Sayı: 105, Eylül 2001, s.92.
7
YILDIRIM, Ali Haydar ve Olcay KOLOTOĞLU; “Maliyet Artış Fonunda Son Durum (4684 Sayılı Kanun) ve
Yeniden Değerleme ile İlişkisi”, Yaklaşım, Yıl: 9, Sayı: 106, Ekim 2001, s.159.
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2.5. Maliyet Bedeli Artırımının Hesaplanması
3946 ve 4108 Sayılı Kanunlarda söz konusu iktisadi kıymetlerin maliyet bedeli, bunların iktisap edildikleri
ve elden çıkarıldıkları yıllar hariç olmak üzere, her takvim yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
belirlenen, yeniden değerleme oranında artırılarak kazancın tespitinde dikkate alınmaktaydı. 4684 Sayılı
Kanunda ise, söz konusu iktisadi kıymetlerin maliyeti, bu iktisadi kıymetlerin iktisap edildikleri aydan
başlamak üzere, elden çıkarıldıkları ay hariç tutularak, işletmede kaldıkları toplam ay süresince, Devlet
İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki (TEFE) artış oranında artırılarak kazancın
tespitinde dikkate alınmaktadır. Her iki uygulama arasındaki fark Örnek-1’de incelenmiştir.
Örnek-1; (Y) İşletmesi 10 Mart 1999 tarihinde 1.000.000.000,-TL’sına bir arsa satın almış ve bu arsayı 10
Eylül 2001 tarihinde 3.500.000.000,-TL’sına satmıştır.
Eski uygulamaya göre bu satıştan doğan kazancın hesaplanması aşağıdaki gibi olacaktır. İktisap yılı olan
1999 ve elden çıkarma yılı olan 2001 yılları maliyet artışında dikkate alınmayacak ve sadece 2000 yılı için
maliyet artışı uygulanacaktır. Yeniden değerleme oranı 2000 yılı için %56 olduğu için bu arsanın artırılmış
maliyet bedeli 1.560.000.000,-TL’dir (1.000.000.000 x %56). Bu durumda Maliyet Artış Fonu
560.000.000,-TL ve satış kazancı da 1.940.000.000,-TL’dir (3.500.000.000 – 1.560.000.000).
Yeni uygulamaya göre ise, elden çıkarılan ay olan 2001 yılı Eylül ayı dikkate alınmayacak ve 2001 yılı
Ağustos ayı ile iktisap tarihi olan 1999 yılı Mart ayı toptan eşya fiyat endeksleri (TEFE) dikkate alınacaktır.
E1
A.M.B. = Maliyet Bedeli x -------E2
A.M.B.= Artırılmış Maliyet Bedeli
E1 = Elden çıkarılan ay öncesi aya ait TEFE
E2 = İktisap edilen aya ait TEFE

Artırılmış maliyet bedeli 3.000.591.322,-TL’dir (1.000.000.000 x (4059,5 / 1352,9)). Bu durumda maliyet
artış fonu 2.000.591.322,- TL ve satış karı da 499.408.678,-TL’dir (3.500.000.000 – 3.000.591.322). Eski ve
yeni uygulama sonuçları Tablo-3’de özetlenmiştir.
Tablo-3: Maliyet Bedeli Artırımı Uygulamasındaki Eski ve Yeni Uygulama
Sonuçlarının Karşılaştırılması

Artırılmış maliyet bedeli
Maliyet artış fonu
Satış kazancı

3946 ve 4108 sayılı
4684 Sayılı Kanuna göre
Kanunlara göre
1.560.000.000,-TL
3.000.591.322,-TL
560.000.000,-TL
2.000.591.322,-TL
1.940.000.000,-TL
499.408.678,-TL

Tablo-3’den de görüldüğü üzere, yeni uygulama iktisadi kıymetin iktisap edildiği tarihten, elden çıkarıldığı
tarihe kadar gerçekleşen enflasyonist etkileri daha gerçekçi saptamakta ve fiktif karlar üzerinden ödenecek
vergiyi ortadan kaldırmaktadır.
Hem eski8 hem de yeni uygulamaya göre; bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından artırılan
maliyet bedeline tekabül eden kazançlar, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilir. Diğer bir
ifadeyle, maliyet bedeli artırımı sonucunda hesaplanan, artırılmış maliyet bedeli ile ilk maliyet bedeli
arasındaki fark “maliyet artış fonu” olarak tanımlanmakta ve bu fon bilançonun pasifinde “524 – Maliyet
Artış Fonu Hesabı”nda takip edilmektedir9.

8
9

YILDIRIM, Ali Haydar ve Olcay KOLOTOĞLU; a.g.e., s.156-157.
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ, Sıra No:4, 22231 numaralı ve 18.3.1995 tarihli Resmi Gazete.
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2.6. Maliyet Bedeli Artırımının Vergisel Boyutu
Maliyet artış fonuna aktarılan kazançlar, kurumlar vergisi ve gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmaz. Bu
fondaki tutarlar, mükellefler tarafından istenilirse sermayeye eklenebilir. Sermayeye eklenmesi durumunda
çıkarılacak olan bedelsiz hisse senetlerinin ortaklara dağıtılması durumunda, bu dağıtım bir kar dağıtımı
olarak kabul edilmemektedir10. Sonuç olarak; maliyet artış fonu bir sermaye yedeği olup, kar yedeği değildir.
Dolayısıyla da; “Bu fon, sermayeye eklenme dışında herhangi bir suretle, başka bir hesaba nakledildiği
veya işletmeden çekildiği takdirde, o yılın kazancına dahil edilerek vergiye tabi tutulur”11. Maliyet artış
fonunun sermayeye eklenmesi durumunda, ortaklara dağıtılacak olan bedelsiz hisse senetleri için ortaklar
vergiye tabi tutulmayacaktır12. Maliyet artış fonunun sermayeye eklenmeden, kar payı olarak ortaklara
dağıtılması durumunda ise dağıtılan tutar vergiye tabi tutulacaktır.
Maliyet bedeli artırımına rağmen satış kazancı oluşuyorsa, oluşan bu satış kazancı Kurumlar Vergisi
matrahına eklenerek vergilendirilir. Ancak, satış kazancı dağıtılmadığı sürece Gelir Vergisi Kanunun
94’üncü maddesi gereğince, Gelir Vergisi stopajına tabi tutulmaz. Ayrıca, satış esnasında ortaya çıkan bu
kar, VUK’nun 328’inci maddesi hükmü çerçevesinde “Yenileme Fonu”na da alınabilir.
Maliyet bedeli artırımına rağmen satış zararı oluşuyorsa, bu zarar vergilendirilecek kazancın tespitinde
dikkate alınmayacak ve satış karı sıfır olarak kabul edilecektir. Çünkü, GVK’nun 38’inci maddesinin sonuna
eklenen fıkra hükmü ile mükelleflerin, enflasyondan kaynaklanan fiktif kazançlarının vergilenmemesi
amaçlanmış olup, zarar artırıcı bir işlevi bulunmamaktadır13. Ancak, satış esnasında hesaplanan maliyet artış
bedeli “Maliyet Artış Fonu Hesabı”na aktarılmalı ve hesaplanan satış zararı da “Menkul Kıymet Satış Zararı
Hesabı”na aktarılıp, ticari karın hesaplanmasında dikkate alınmalıdır14. Bu zarar kanunen kabul edilmeyen
bir gider olduğu için de vergi matrahına eklenmelidir.
Bilindiği üzere, KVK’nun Geçici 28’inci maddesinin (a) bendinde belirtilen koşullar çerçevesinde, iştirak
hisseleri ve gayrimenkullerin satış kazançlarının sermayeye eklenen kısmı, Kurumlar Vergisine tabi değildir.
Ancak, mükelleflerin KVK’nun Geçici 28’inci maddesini ve GVK’nun 38’inci maddesine eklenen fıkrayı eş
anlı olarak kullanabilmeleri mümkün değildir15. Mükelleflerin seçimlik hakları bulunmaktadır. Dolayısıyla
kendileri için vergi avantajı sağlayan uygulamayı seçeceklerdir.
3. MALİYET BEDELİ ARTIRIMINA İLİŞKİN UYGULAMALAR
Maliyet bedeli artırımı kapsamına giren iktisadi kıymetler: elden çıkarılan; (a) gayrimenkuller, (b) iştirak
hisseleri ve (c) amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerdir. Bu bölümde, maliyet bedeli artırımı
uygulanabilecek iktisadi kıymetler tek, tek incelenmiştir.
3.1. Gayrimenkuller
Gayrimenkuller, Türk Medeni Kanunun 632’inci maddesinde “arazi, tapu siciline müstakil ve daimi olmak
üzere ayrıca kaydedilen haklar ve madenler” olarak tanımlanmıştır. Gayrimenkul tanımına, gayrimenkulün
mütemmim cüzü niteliğinde olan unsurlar dahil edilebilirken, teferruatlar ise dahil edilememektir. Bu
maddede binalar belirtilmemiş olmakla beraber, binalar bulunduğu arsa veya arazinin mütemmim cüzü
olduğu için, gayrimenkul olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, gayrimenkullerin mütemmim cüzü sayılan
unsurlar, maliyet bedeli artırımına tabi tutulabilecekken, teferruatları maliyet bedeli artırımına tabi
tutulamayacaktır.
Gayrimenkullerin (binalar dahil) elden çıkarılmalarında, maliyet bedeli artırımı uygulamasından
yararlanabilmek için, elden çıkarılan gayrimenkulun elden çıkarılış tarihi itibariyle, işletmede en az iki tam
yıl süre ile kayıtlı bulunması gerekmektedir. Gayrimenkul alım satımı ile devamlı olarak uğraşanlar, alım
satımını yaptıkları gayrimenkuller için maliyet bedeli artırımı uygulayamazlar.
GVK, Madde No-38, 4684 sayılı Kanunun 17’inci maddesiyle değişen fıkra.
GVK, Madde No-38, 4684 sayılı Kanunun 17’inci maddesiyle değişen fıkra.
12
Ayrıntılı bilgi için bkz.; AKYOL, M. Emin; a.g.m., s.93-94.
13
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 49, 22195 sayılı ve 10.02.1995 tarihli Resmi Gazete.
14
ÇETİN, Tuncay; a.g.m., s.115.
15
KVK’nun Geçici 28’inci maddesinin (a) bendi
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Bu bölümde, amortismana tabi olmayan gayrimenkullere ilişkin maliyet bedeli artırımı uygulamalarına yer
verilmiştir. Amortismana tabi gayrimenkullere ilişkin uygulama örnekleri ise amortismana tabi diğer iktisadi
kıymetlerle birlikte, çalışmanın “3.3. Amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler” bölümünde incelenmiştir.
Örnek-2; (Y) İşletmesi 10 Mart 1999 tarihinde 1.000.000.000,-TL’sına bir arsa satın almış ve bu arsayı 10
Eylül 2001 tarihinde 3.500.000.000,-TL’sına satmıştır.
1999 Yılı Mart ayı endeksi = 1352,9
2001 Yılı Ağustos ayı endeksi = 4059,5
Artırılmış Maliyet Bedeli
Maliyet Artışı
Satış Karı
Vergiye tabi satış karı

= 1.000.000.000 x (4059,5 / 1352,9)
=3.000.591.322 – 1.000.000.000
= Satış Fiyatı – Maliyet
= 3.500.000.000 – 1.000.000.000
= 2.500.000.000 – 2.000.591.322

= 3.000.591.322,-TL
= 2.000.591.322,-TL
= 2.500.000.000,-TL
= 499.408.678,-TL

Maliyet bedeli artırımı uygulanmaksızın oluşan satış karı 2.500.000.000,-TL’dir. Maliyet bedeli artırımı
uygulandığında, bu karın 2.000.591.322,-TL’sı enflasyondan kaynaklanan fiktif kar olarak kabul edilir ve
vergiye tabi tutulmamak üzere “524 Maliyet Artış Fonu Hesabı”na aktarılır. Dolayısıyla, vergiye tabi
tutulacak olan satış karı 499.408.678,-TL olacaktır.
100 Kasa Hesabı
250 Arsa ve Araziler Hesabı
524 Maliyet Artış Fonu Hesabı
679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar

3.500.000.000,1.000.000.000,2.000.591.322,499.408.678,-

İnşaat yapımına tahsis edilen arsa ve arazilere ilişkin maliyet bedeli artırımından yararlanmak, belli koşullar
altında mümkündür. Öncelikle, inşaat yapımına ayrılan arsa ve arazilerin de iktisap tarihinden itibaren iki
tam yıl süreyle işletmede kayıtlı olması gerekir. Ayrıca, bu arsa ve arazilerin maliyet bedeli artırımı;
a) inşaatın bitim tarihine kadar geçen süre için; inşaatın tamamlanmasından önceki ay hariç olmak
üzere,
b) inşaat bitiminden önce satışı yapılan gayrimenkuller için ise; bunların elden çıkarıldıkları ay
hariç olmak üzere, satışın yapıldığı tarihe kadar uygulanır.
Örnek- 3; (Z) A.Ş. 5 Ocak 1998 tarihinde 50.000.000.000,-TL değerinde bir arsa satın almıştır. Bu arsayı 10
Haziran 1999 tarihinde yapımına başlanan iş hanı inşaatına tahsis etmiştir. İnşaat 1 Eylül 2001 tarihinde
tamamlanmış ve iş hanı komple satılmıştır.
(Z) A.Ş., 1 Eylül 2001 tarihinde tamamlayarak sattığı iş hanının arsa payını, ilgili arsa işletmede iki tam
yıldan fazla kaldığı için, maliyet artışına tabi tutabilecektir.
1998 Yılı Ocak ayı endeksi = 839,1
2001 Yılı Ağustos ayı endeksi = 4059,5
Artırılmış Maliyet Bedeli
Maliyet Artışı

= 50.000.000.000 x (4059,5 / 839,1)
= 241.896.079.132 – 50.000.000.000

= 241.896.079.132,-TL
= 191.896.079.132,-TL

Maliyet bedeli artırımı uygulaması sonucunda, (Z) A.Ş. iş hanı inşaatının toplam maliyet içindeki arsa
bedelini 50.000.000.000,-TL değil, 241.896.079.132,-TL olarak dikkate alacaktır. Dolayısıyla, inşaatın
maliyeti 191.896.079.132,-TL arttırılarak, satış karı içindeki enflasyondan kaynaklanan fiktif kar vergi
matrahının dışında tutulmuş olacaktır16.
3.2. İştirak Hisseleri
Ayrıntılı bilgi için bkz.; ÜLGEN, Soner; “Arsa ve Arazilerde Maliyet Bedeli Artırımı Uygulaması”, Yaklaşım, Yıl:9,
Sayı:105, Eylül 2001, s.135.
16
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İştirak hisselerinin de maliyet bedeli artırımı uygulamasına tabi olacakları 3946, 4108 ve 4684 sayılı
Kanunlarda belirtilmiştir. İştirak hisseleri; menkul değerler portföyüne dahil, tam mükellef kurumlara ait,
hisse senetleri ile ortaklık paylarını ifade etmektedir ve aşağıdaki unsurları kapsamaktadır17;
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Anonim şirketlerin hisse senetleri,
Limited şirketlere ait ortaklık payları,
Eshamlı komandit şirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklık payları,
İş ortaklıkları ve adi ortaklıklara ait ortaklık payları,
Rüçhan hakkı kullanmak suretiyle iktisap edilen hisse senetleri,
Nominal değerleri esas alınmak kaydıyla “bedelsiz olarak iktisap edilen hisse senetleri”,

Maliyet bedeli artırımı uygulamasında; Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan, yatırım fonları katılma
belgeleri, iştirak hissesi olarak kabul edilmemektedir18.
4684 Sayılı Kanunla iştirak hisselerine ilişkin olarak; “Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle edinilen, iştirak
hisseleri ile iştirak edilen kurumun ihtiyat akçeleri, banka provizyonları ve Vergi Usul Kanununa göre
ayrılan yeniden değerleme fonlarının sermayeye ilavesi, dolayısıyla bedelsiz alınan iştirak hisselerinin en az
iki yıl öncesinde iştirak edilen şirketlere ait olması halinde, rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle edinilen veya
alınan bu iştirak hisseleri iki yıl önce iktisap edilmiş sayılır. Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya
bedelsiz olarak edinilen hisseler için maliyet bedeli artırımı, bu hisselerin itibari değeri üzerinden, bunların
edinilmesine yol açan sermaye artırımının tescili tarihinden itibaren uygulanır” hükmünü getirmiştir. Bu
hüküm uyarınca; rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle edinilen veya bedelsiz alınan hisse senetlerinin ne
zaman iktisap edilmiş olduğu konusunda uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin önüne geçilmiştir19.
Böylece;
a) Kar ve sermaye yedeklerinin, sermayeye eklenmesiyle elde edilen iştirak hisseleri, iki yıl öncesinde
iştirak edilmiş bir şirkete ait ise; daha sonradan rüçhan hakkı kullanılarak veya bedelsiz olarak elde
edilen hisse senetlerinin de iki yıl önce iktisap edilmiş sayılacakları,
b) Sadece bedelsiz hisse senetleri değil, rüçhan hakkı kullanılarak elde edilen hisse senetlerinin de itibari
değerlerine maliyet artışı uygulanacağı,
c) Bu hisse senetleri için maliyet artışı uygulaması, bu hisselerin edinilmesine yol açan sermaye artırımının,
Ticaret Siciline tescili tarihinden itibaren, uygulanabileceği hükme bağlanmıştır.
Örnek- 4: (Y) işletmesi (X) A.Ş.’nin 500.000.000,-TL nominal değerli hisse senetlerini 2 Temmuz 1998
tarihinde 800.000.000,-TL’sına satın almıştır. 20 Eylül 2001 tarihinde (Y) işletmesi, (X) A.Ş. hisse
senetlerinin tamamını 2.500.000.000,-TL’sına peşin satmıştır.
2001 yılı Ağustos ayı endeksi = 4059,5
1998 yılı Temmuz ayı endeksi = 1020,7
Artırılmış Maliyet
Bedeli
Maliyet Artışı
Satış Karı
Vergiye tabi satış karı

= 800.000.000 x (4059,5 / 1020,7)

= 3.181.738.022,-TL

= 3.181.738.022 – 800.000.000
= Satış Fiyatı – Maliyet
= 2.500.000.000 – 800.000.000
= 1.700.000.000 – 2.381.738.022

= 2.381.738.022,-TL
= 1.700.000.000,-TL
= (681.738.022,-)TL

Maliyet bedeli artırımı uygulanmaksızın oluşan satış karı 1.700.000.000,-TL’dir. Maliyet bedeli artırımı
uygulandığında, 2.381.738.022,-TL enflasyondan kaynaklanan fiktif kar olarak kabul edilir ve vergiye tabi
tutulacak satış karından düşülür. Ancak, maliyet artışı olarak hesaplanan tutar, satıştaki kar tutarından
fazladır. Bu durumda, iki rakam arasındaki fark olan (681.738.022,-)TL, maliyet bedeli artırımından sonraki
satış zararı olacaktır. Ancak, maliyet bedeli artırımı uygulamasının temel hedefi; işletmelerin fiktif karlarının
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 49, 22195 sayılı ve 10.02.1995 tarihli Resmi Gazete.
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 49, 22195 sayılı ve 10.02.1995 tarihli Resmi Gazete.
19
DAKIN, Mustafa; Maliyet Artış Fonunda Yapılan En Son Düzenlemeler, Vergi Dünyası, Sayı:240, Ağustos 2001,
s.121.
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vergilendirilmesini önlemektir. Bu uygulamanın zarar artırıcı bir işlevi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, zarar
olarak hesaplanan tutar, uygulamanın amacına aykırı olduğundan, kanunen kabul edilmeyen bir gider
olacaktır. Dolayısıyla, “maliyet artış fonu, maliyet bedeli artırımı uygulanmaması durumunda oluşacak kar
tutarı kadar olacaktır” görüşüne göre; “524 Maliyet Artış Fonu Hesabı”na aktarılacak olan tutar,
1.700.000.000,- TL olacaktır ve aşağıdaki gibi kayıtlara alınacaktır.
100 Kasa Hesabı
242 İştirakler Hesabı
524 Maliyet Artış Fonu Hesabı

2.500.000.000,800.000.000,1.700.000.000,-

Ancak, Maliyet Artış Fonu Hesabına aktarılması gereken tutar, hesaplanan maliyet artışı kadar olmalı ve
hesaplanan satış zararı da “655 Menkul Kıymet Satış Zararı Hesabı”na aktarılarak, ticari karın
hesaplanmasında dikkate alınmalıdır. Bu zarar, kanunen kabul edilmeyen bir gider olduğundan, vergi
matrahına eklenmelidir. Bu durumda yapılacak olan kayıt ise aşağıdaki gibi olacaktır. Bu yaklaşım,
enflasyon muhasebesi uygulamasına yönelik, daha gerçekçi bir yaklaşımdır.
100 Kasa Hesabı
655 Menkul Kıymet Satış Zararı Hesabı
242 İştirakler Hesabı
524 Maliyet Artış Fonu Hesabı

2.500.000.000,681.738.022,800.000.000,2.381.738.022,-

Örnek- 5; (Y) işletmesi (X) A.Ş.’nin 500.000.000,-TL nominal değerli hisse senetlerini 2 Temmuz 1998
tarihinde 800.000.000,-TL’sına satın almıştır. (X) A.Ş. yedek akçelerini sermayesine eklediği için 2 Mart
2001 tarihinde bedelsiz hisse senedi çıkaracağını Ticaret Siciline kayıt ettirmiştir. (Y) işletmesi (X)
işletmesinden 100.000.000,-TL itibari değeri olan hisse senedi almıştır. Bu hisse senetlerini 10 Ağustos 2001
tarihinde 150.000.000,-TL peşin satmıştır.
Kar ve sermaye yedeklerinin sermayeye eklenmesiyle “bedelsiz alınan iştirak hisselerinin en az iki yıl
öncesinde iştirak edilmiş bir şirkete ait ise daha sonradan, rüçhan hakkı kullanılarak veya bedelsiz olarak
elde edilen hisse senetleri de iki yıl önce iktisap edilmiş sayılacaktır20” hükmünden hareketle; bedelsiz
olarak bu hisse senetlerinin 1998 yılı Temmuz ayında, iştirak edilen hisse senetlerine karşılık alınmasından
dolayı, iki yıllık süre koşulu sağlanmış olmaktadır.
Ayrıca, “Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya bedelsiz olarak edinilen hisseler için maliyet bedeli
artırımı, bu hisselerin itibari değeri üzerinden bunların edinilmesine yol açan sermaye artırımının tescili
tarihinden itibaren uygulanır21” hükmünden hareketle de; maliyet bedeli artırımı 2001 yılı Mart ayından
itibaren yapılacaktır.
2001 yılı Temmuz ayı endeksi = 3920,6
2001 yılı Mart ayı endeksi = 3035,0
Artırılmış Maliyet Bedeli
Maliyet Artışı
Satış Karı
Vergiye tabi satış karı

= 100.000.000 x (3920,6 / 3035,0)
= 129.179.571 – 100.000.000
= Satış Fiyatı – Maliyet
= 150.000.000 – 100.000.000
= 50.000.000 – 29.179.571

= 129.179.571,-TL
= 29.179.571,-TL
= 50.000.000,-TL
= 20.820.429,-TL

Maliyet bedeli artırımı uygulanmaksızın oluşan satış karı 50.000.000,-TL’dir. Maliyet bedeli artırımı
uygulandığında, bu karın 29.179.571,-TL’sı enflasyondan kaynaklanan fiktif kar olarak kabul edilir ve
vergiye tabi tutulmamak üzere “524 Maliyet Artış Fonu Hesabı”na aktarılır. Dolayısıyla, vergiye tabi
tutulacak olan satış karı 20.820.429,-TL olacaktır.

20
21

GVK, Madde No-38, 4684 sayılı Kanunun 17’inci maddesiyle değişen fıkra.
GVK, Madde No-38, 4684 sayılı Kanunun 17’inci maddesiyle değişen fıkra.
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100 Kasa Hesabı
242 İştirakler Hesabı
524 Maliyet Artış Fonu Hesabı
645 Menkul Kıymet Satış Karı Hesabı

150.000.000,100.000.000,29.179.571,20.820.429,-

3.3. Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetler
Bu bölümde amortismana tabi gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için maliyet
bedeli artırımı uygulamaları örneklerle incelenmiştir.
3.3.1. Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerde Maliyet Bedeli Artırımı Uygulaması
Gelir Vergisi Kanunun 38’inci maddesinin sonuna 3946 sayılı Kanunla eklenen ve ilk defa uygulanmaya
başlanan, maliyet bedeli artırımı; gayrimenkulleri ve iştirak hisselerini kapsarken amortismana tabi diğer
iktisadi kıymetleri kapsamamaktaydı. Daha sonra, 4108 sayılı Kanunla amortismana tabi diğer iktisadi
kıymetler de maliyet artışı uygulaması kapsamına alınmış ve 4684 sayılı Kanunla bu uygulamaya devam
edilmiştir. Böylece mükellefler, iktisap tarihinden itibaren; en az iki tam yıl süreyle, işletmelerinde kayıtlı
bulunan amortismana tabi diğer kıymetlerini elden çıkarmaları durumunda, bu unsurların maliyet bedelini,
bunların elden çıkarıldıkları ay hariç tutup, Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat
endeksindeki artış oranında arttırıp kazançlarının tespitinde dikkate alacaklardır.
Amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin, daha önceden yeniden değerlemeye tabi tutulup tutulmadığı,
maliyet bedeli artırımı uygulaması için bir engel teşkil etmemektedir. Ancak, yeniden değerlemeye tabi
tutulmuş amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin değer artışlarının hesaplanmasında, aşağıdaki özel
durumlara değinmek gerekmektedir22.
a) Amortismana tabi tutulmuş ancak, yeniden değerlemeye tabi tutulmamış amortismana tabi diğer iktisadi
kıymetlerde; satış kazancının tespitinde birikmiş amortismanların dikkate alınması gerekir.
b) Yeniden değerlemeye tabi tutulmuş ve satış tarihinde değer artış fonları sermayeye eklenmemiş
amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerde; satış kazancının tespitinde birikmiş amortismanlarla birlikte
yeniden değerleme değer artışlarının da dikkate alınması gerekir23.
c) Yeniden değerlemeye tabi tutulmuş ve satış tarihinden önce, değer artış fonları sermayeye eklenmiş olan
amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerde ise (gayrimenkuller hariç); satış kazancının tespitinde
birikmiş amortismanlar dikkate alınırken, yeniden değerleme değer artışlarının dikkate alınmaması
gerekir.
Yukarıda belirtilen üç ayrı durum için, maliyet bedeli artırımı uygulaması örnek-6’daki verilerle
incelenmiştir.
Örnek- 6: (Z) A.Ş. 5 Ocak 1998 tarihinde 5.000.000.000,-TL’sına bir makine satın almıştır. Makineyi
normal amortismana tabi tutmuştur Amortisman oran %20’dir. Mevcut makineyi 20 Temmuz 2001 tarihinde
20.000.000.000,-TL’na peşin satmıştır24.

GÜMÜŞLÜOĞLU, Aykut; “Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmuş (Diğer Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin)
Satışında Maliyet Atış Fonu ve Satış Kar-Zararının Tespiti”, Vergi Dünyası, Sayı: 242, Ekim 2001, s.132.
23
VUK, mükerrer 298’uncu maddesinin 9’uncu bendi.
24
Geçici vergi amacıyla üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanacak ve maliyet veya dönem giderlerine aktarılmış
amortisman giderleri dikkate alınmamıştır. Bu konuya ilişkin olarak bkz.; O. ÖZENÇ, Mehmet; “Maliyet Artış Fonu
(Maliyet Bedeli Artırımı) Hesaplanmasının Yeni Yöntemi”, Vergi Sorunları, Sayı: 159, Aralık 2001, s.71-73.
22
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A) İşletmenin amortisman uygulayıp, yeniden değerleme yapmamış olması durumunda
Tablo-4: Amortisman Cetveli
Yıl

Maliyet

1998 5.000.000.000
1999 5.000.000.000
2000 5.000.000.000

Amortisman
Oranı
%20
%20
%20

Amortisman
Gideri
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000

Birikmiş
Amortisman
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000

Net Defter
Değeri
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000

1998 Yılı Ocak ayı TEFE = 839,1
2001 Yılı Haziran ayı TEFE = 3795,6
Artırılmış Maliyet Bedeli
Maliyet Artışı
Satış Karı
Vergiye tabi satış karı

= 5.000.000.000 x (3795,6 / 839,1)
= 22.617.089.739 – 5.000.000.000
= Satış Fiyatı – Net Defter Değeri
= 20.000.000.000 – 2.000.000.000
= 18.000.000.000 – 17.617.089.739

= 22.617.089.739,-TL
= 17.617.089.739,-TL
= 18.000.000.000,-TL
= 382.910.261,-TL

Maliyet bedeli artırımı uygulanmaksızın oluşan satış karı 18.000.000.000,-TL’dir. Maliyet bedeli artırımı
uygulandığında, bu karın 17.617.089.739,-TL’sı enflasyondan kaynaklanan fiktif kar olarak kabul edilir ve
vergiye tabi tutulmamak üzere “524 Maliyet Artış Fonu Hesabı”na aktarılır. Dolayısıyla, vergiye tabi
tutulacak olan satış karı 382.910.261,-TL olacaktır. Mükellef, satmış olduğu bu makinenin yerine yenisini
almak amacındaysa, bu kar tutarını “Yenileme Fonu Hesabı”na da aktarabilir.
100 Kasa Hesabı
257 Birikmiş Amortisman
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
524 Maliyet Artış Fonu Hesabı
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

20.000.000.000,3.000.000.000,5.000.000.000,17.617.089.739,382.910.261,-

B) İşletmenin yeniden değerleme yapmış olması, ancak yeniden değerleme değer artışlarını iktisadi
kıymeti elden çıkarmadan önce sermayeye eklememiş olması durumunda
1998 Yılı: Makine, 1998 yılında alındığı için ilk dönem yeniden değerlemeye tabi tutulmayacak ve sadece
amortisman hesaplanacaktır.
Amortisman Gideri: 5.000.000.000 x 0.20 = 1.000.000.000
1999 Yılı: Makine, 1999 yılında önce yeniden değerlemeye tutulacak ve daha sonra yeni değerler üzerinden
1999 yılının amortismanı hesaplanacaktır.
Maliyetteki Değer Artışı
B. Amortismandaki Değer Artışı
Yeniden Değerleme Değer Artışı

= 5.000.000.000 x 0.521
= 1.000.000.000 x 0.521

= 2.605.000.000,-TL
= (521.000.000,-)TL
= 2.084.000.000,-TL

Amortisman Gideri = 7.605.000.000 x 0.20 = 1.521.000.0000
Birikmiş Amortisman = (1.000.000.000 +521.000.000 + 1.521.000.000) = 3.042.000.000,-TL
2000 Yılı: Makine, 2000 yılında, 1999 yılındaki yeniden değerleme sonrası oluşan yeni değeri üzerinden
tekrar yeniden değerlemeye tabi tutulacak ve 2000 yılı amortismanları da tespit edilen en son yeni değerler
üzerinden hesaplanacaktır.
Maliyetteki Değer Artışı
B. Amortismandaki Değer Artışı
Yeniden Değerleme Değer Artışı

= 7.605.000.000 x 0.56
= 3.042.000.000 x 0.56

= 4.258.800.000,-TL
= (1.703.520.000,-)TL
= 2.555.280.000,-TL
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Amortisman Gideri = 11.863.800.000 x 0.20 = 2.372.760.000
Birikmiş Amortisman = 3.042.000.000 +1.703.520.000 + 2.372.760.000 = 7.118.280.000,-TL
Makine, makineye ait yeniden değerleme değer artış fonu sermayeye eklenmeden önce satılabilir. Bu
durumda; makinenin satış kaydında, makineye ait “MDV Yeniden Değerleme Artışları” ve makineye ait
birikmiş amortismanlarla birlikte kapatılacaktır.
1998 Yılı Ocak ayı TEFE = 839,1
2001 Yılı Haziran ayı TEFE = 3795,6
Artırılmış Maliyet Bedeli
Maliyet Artışı
Satış Karı

Vergiye tabi satış karı

= 5.000.000.000 x (3795,6 / 839,1)
= 22.617.089.739,-TL
= 22.617.089.739 – 5.000.000.000
= 17.617.089.739,-TL
= (Satış Fiyatı + Birikmiş Amortisman + Yeniden Değerleme
Değer Artışları) – Maliyet
= (20.000.000.000 + 7.118.280.000 +
= 19.893.760.000,-TL
4.639.280.000) – 11.863.800.000
= Satış Karı – Maliyet Artışı
= 19.893.760.000 – 17.617.089.73
= 2.276.670.261,-TL

Maliyet bedeli artırımı uygulanmaksızın oluşan satış karı 19.893.760.000,-TL’dir. Maliyet bedeli artırımı
uygulandığında, bu karın 17.617.089.739,-TL’sı enflasyondan kaynaklanan fiktif kar olarak kabul edilir ve
vergiye tabi tutulmamak üzere “524 Maliyet Artış Fonu Hesabı”na aktarılır. Dolayısıyla, vergiye tabi
tutulacak olan satış karı 2.276.670.261,-TL olacaktır. Mükellef, satmış olduğu bu makinenin yerine yenisini
almak amacındaysa, bu kar tutarını “Yenileme Fonu Hesabı”na da aktarabilir.
100 Kasa Hesabı
257 Birikmiş Amortisman
522 MDV Yeniden Değerleme Artışları
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
524 Maliyet Artış Fonu Hesabı
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

20.000.000.000,7.118.280.000,4.639.280.000,11.863.800.000,17.617.089.739,2.276.670.261

C) İşletmenin yeniden değerleme yapmış olması ve iktisadi kıymeti elden çıkarmadan önce yeniden
değerleme değer artışlarını sermayeye eklemiş olması durumunda
Mevcut bir makine, bu makineye ait yeniden değerleme değer artışları sermayeye eklendikten sonra da
satılabilir. Bu durumda; makineye ait “MDV Yeniden Değerleme Artışları” daha önce sermayeye eklenerek
kapatılmış olacağından, makinenin satış kaydında sadece makineye ait birikmiş amortismanlar
kapatılacaktır.
1998 Yılı Ocak ayı TEFE = 839,1
2001 Yılı Haziran ayı TEFE = 3795,6
Artırılmış Maliyet
Bedeli
Maliyet Artışı
Satış Karı
Vergiye tabi satış karı

= 5.000.000.000 x (3795,6 / 839,1)
= 22.617.089.739,-TL
= 22.617.089.739 – 5.000.000.000
= 17.617.089.739,-TL
= (Satış Fiyatı + Birikmiş Amortisman) – Maliyet
= (20.000.000.000 + 7.118.280.000) –
11.863.800.000
= 15.254.480.000,-TL
= Satış Karı – Maliyet Artışı
= 15.254.480.000 – 17.617.089.739
= (2.362.609.739,-)TL

Maliyet bedeli artırımı uygulanmaksızın oluşan satış karı 15.254.480.000,-TL’dir. Maliyet bedeli artırımı
uygulandığında, maliyet artışı olarak hesaplanan 17.617.089.739,-TL enflasyondan kaynaklanan fiktif kar
olarak kabul edilir ve vergiye tabi tutulmamalıdır. Ancak, bu örnekte, maliyet artışı uygulanmaksızın
bulunan satış karı maliyet artışından fazla olduğu için, aradaki fark olan (2.362.609.739,-)TL zarar tutarıdır
11

ve kanunen kabul edilmeyen bir giderdir. Bu zarar tutarı, ticari karın hesaplanmasında dikkate alınmalı ve
“689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar Hesabı”na kaydedilmelidir. Ancak, bu tutar kanunen kabul
edilmeyen bir gider olduğu için de vergi matrahına eklenmelidir.
522 MDV Yeniden Değerleme Artışları
500 Sermaye
(Makineye ait MDV yeniden değerleme artışlarının
sermayeye eklenmesi)
100 Kasa Hesabı
257 Birikmiş Amortisman
689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar Hesabı
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
524 Maliyet Artış Fonu Hesabı

4.639.280.000,4.639.280.000,-

20.000.000.000,7.118.280.000,2.362.609.739,11.863.800.000,17.617.089.739,-

3.3.2. Amortismana Tabi Gayrimenkuller
Vergi Usul Kanununun 314’üncü maddesi gereği, boş arsa ve araziler amortismana tabi değildir. Vergi Usul
Kanununun mükerrer 298’inci maddesi gereğince, amortismana tabi kıymetler ve bu kıymetlere ait birikmiş
amortismanlar yeniden değerlemeye tabi tutulur. Amortismana tabi gayrimenkuller için; amortisman ayrılmış
olup olmaması, yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olup olmaması ve değer artışlarının sermayeye eklenmiş
olup olmaması bu iktisadi kıymetlere maliyet bedeli artırımının uygulanması için engel değildir. Dolayısıyla,
iktisap tarihinden itibaren en az iki tam yıl süreyle işletmede kayıtlı bulunan amortismana tabi
gayrimenkullerin elden çıkarılmaları durumunda; bu unsurların maliyet bedeli, bunların elden çıkarıldıkları
ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında
artırılarak, satış kazancının tespitinde dikkate alınacaktır.
Amortismana tabi gayrimenkullerin daha önceden yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olup olmaması,
maliyet bedeli artırımı uygulaması için bir engel değildir. Ancak, yeniden değerlemeye tabi tutulmuş
amortismana tabi gayrimenkullerin maliyet bedeli artırımlarının hesaplanmasındaki özel durumlar, örnek7’deki verilerle incelenmiştir25.
Örnek-7: (Z) A.Ş., 5 Ocak 1999 tarihinde 5.000.000.000,-TL’na bir bina satın almıştır. Bina için normal
amortisman yöntemi kullanılmıştır. Amortisman oranı %2’dir. Mevcut binayı 20 Temmuz 2001 tarihinde
20.000.000.000,-TL’na peşin satmıştır.
A) İşletmenin amortisman uygulayıp, yeniden değerleme yapmamış olması durumunda
Amortismanı ayrılmış, ancak yeniden değerlemeye tabi tutulmamış amortismana tabi gayrimenkullerde; satış
kazancının tespitinde birikmiş amortismanlar dikkate alınacaktır. Bu durumda vergiye esas teşkil edecek
tutar (Satış Kazancı = Satış Bedeli + Fiilen Gider Yazılan Amortisman – Artırılan Maliyet Bedeli) şeklinde
hesaplanacaktır.
Tablo-5: Amortisman Cetveli
Yıl

Maliyet

1999 5.000.000.000
2000 5.000.000.000

Amortisman
Oranı
%2
%2

Amortisman
Gideri
100.000.000
100.000.000

Birikmiş
Amortisman
100.000.000
200.000.000

Net Defter
Değeri
4.900.000.000
4.800.000.000

1999 Yılı Ocak ayı TEFE = 1258,6
2001 Yılı Haziran ayı TEFE = 3795,6
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Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 49, 22195 sayılı ve 10.02.1995 tarihli Resmi Gazete.
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Artırılmış Maliyet Bedeli
Maliyet Artışı
Satış Karı
Vergiye tabi satış karı

= 5.000.000.000 x (3795,6 / 1258,6)
= 15.078.658.827 – 5.000.000.000
= Satış Fiyatı – Net Defter Değeri
= 20.000.000.000 – 4.800.000.000
= 15.200.000.000 – 10.078.658.827

= 15.078.658.827,-TL
= 10.078.658.827,-TL
= 15.200.000.000,-TL
= 5.121.341.173,-TL

Maliyet bedeli artırımı uygulanmaksızın oluşan satış karı 15.200.000.000,-TL’dir. Maliyet bedeli artırımı
uygulandığında, bu karın 10.078.658.827,-TL’sı enflasyondan kaynaklanan fiktif kar olarak kabul edilir ve
vergiye tabi tutulmamak üzere “524 Maliyet Artış Fonu Hesabı”na aktarılır. Dolayısıyla, vergiye tabi
tutulacak olan satış karı 5.121.341.173,-TL olacaktır. Mükellef, satmış olduğu bu binanın yerine yenisini
almak amacındaysa, bu kar tutarını “Yenileme Fonu Hesabı”na da aktarabilir.
100 Kasa Hesabı
257 Birikmiş Amortisman
252 Binalar
524 Maliyet Artış Fonu Hesabı
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

20.000.000.000,200.000.000,5.000.000.000,10.078.658.827,5.121.341.173,-

B) İşletmenin yeniden değerleme yapmış olması, ancak yeniden değerleme değer artışlarını iktisadi
kıymetin elden çıkarılma tarihinden önce sermayeye eklememiş olması durumunda
Yeniden değerlemeye tabi tutulmuş fakat, eski değerleri üzerinden amortismana tabi tutulan ve satış
tarihinde değer artış fonları sermayeye eklenmemiş amortismana tabi gayrimenkullerde; satış kazancının
tespitinde birikmiş amortismanlarla birlikte, yeniden değerleme değer artışlarının da dikkate alınması
gerekir. Bu durumda vergiye esas teşkil edecek olan tutar (Satış Kazancı = Satış Bedeli + Fiilen Gider
Yazılan Amortisman + Yeniden Değerleme Değer Artışları – Artırılan Maliyet Bedeli) şeklinde
hesaplanır.
1999 Yılı: Bina, 1999 yılında alındığı için ilk dönem yeniden değerlemeye tabi tutulmayacak ve sadece
amortismanı hesaplanacaktır.
Amortisman Gideri: 5.000.000.000 x 0.02 = 100.000.000
2000 Yılı: Makine, 2000 yılında önce yeniden değerlemeye tabi tutulacak ve daha sonra yeni değerler
üzerinden 2000 yılının amortismanı hesaplanacaktır.
Maliyetteki Değer Artışı
B. Amortismandaki Değer Artışı
Yeniden Değerleme Değer Artışı

= 5.000.000.000 x 0.56
= 100.000.000 x 0.56

= 2.800.000.000,-TL
= (56.000.000,-)TL
= 2.744.000.000,-TL

Binalar Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci maddesinin 4’üncü bendine göre, yeniden değerlemeye
tabi tutulmuş olsalar bile, değerlemeden önceki değerleri üzerinden amortismana tabi tutulurlar. Bu
nedenden dolayı, ikinci yılın amortisman gideri yine 100.000.000,-TL olacaktır.
Amortisman Gideri : 5.000.000.000 x 0.02 = 100.000.0000
Toplam Birikmiş Amortisman = 100.000.000 + 56.000.000 + 100.000.000 = 256.000.000
Net Defter Değeri = (5.000.000.000 + 2.800.000.000) – 256.000.000 = 7.544.000.000
Bina, binaya ait yeniden değerleme değer artışları sermayeye eklenmeden önce de satılabilir. Bu durumda;
binanın satış kaydında, binaya ait “MDV Yeniden Değerleme Artışları” ve birikmiş amortismanlar
kapatılacaktır.
1999 Yılı Ocak ayı TEFE = 1258,6
2001 Yılı Haziran ayı TEFE = 3795,6
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Artırılmış Maliyet Bedeli
Maliyet Artışı
Satış Karı

Vergiye tabi satış karı

= 5.000.000.000 x (3795,6 / 1258,6)
= 15.078.658.827 – 5.000.000.000
= (Satış Fiyatı +Birikmiş Amortisman
+Yeniden Değerleme Değer Artışı) –
Maliyet
= (20.000.000.000 + 256.000.000 +
2.744.000.000) – 7.800.000.000
= 15.200.000.000 – 10.078.658.827

= 15.078.658.827,-TL
= 10.078.658.827,-TL

= 15.200.000.000,-TL
= 5.121.341.173,-TL

Maliyet bedeli artırımı uygulanmaksızın oluşan satış karı 15.200.000.000,-TL’dir. Maliyet bedeli artırımı
uygulandığında, bu karın 10.078.658.827,-TL’sı enflasyondan kaynaklanan fiktif kar olarak kabul edilir ve
vergiye tabi tutulmamak üzere “524 Maliyet Artış Fonu Hesabı”na aktarılır. Dolayısıyla, vergiye tabi
tutulacak olan satış karı 5.121.341.173,-TL olacaktır. Mükellef, satmış olduğu bu binanın yerine yenisini
almak amacındaysa, bu kar tutarını “Yenileme Fonu Hesabı”na da aktarabilir.
100 Kasa Hesabı
257 Birikmiş Amortisman
522 MDV Yeniden Değerleme Artışları
252 Binalar
524 Maliyet Artış Fonu Hesabı
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

20.000.000.000,256.000.000,2.744.000.000,7.800.000.000,10.078.658.827,5.121.341.173,-

C) İşletmenin yeniden değerleme yapmış olması ve iktisadi kıymeti elden çıkarmadan önce yeniden
değerleme değer artışlarını sermayeye eklemiş olması durumunda
Amortismana tabi gayrimenkuller yeniden değerlemeye tabi tutulabilir. Ancak, amortismanı ilk maliyet
değeri üzerinden hesaplanır. Bu tür iktisadi kıymetler, değer artış fonları sermayeye eklendikten sonra
satılabilir. 49 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ’inde “... Gayrımenkullere ilişkin hesaplanan
değer artış fonunun sermayeye eklenmesi halinde, hesaplanan değer artış fonunun satış karının
hesaplanmasında nazara alınması gerekir” ve “Mükellefler maliyet artırımı uygulaması yaptıklarında,
oluşan maliyet artışından, sermayeye ilave etmiş oldukları değer artış fonunu düşeceklerdir” hükümleri
bulunmaktadır. Bu durumda vergiye esas teşkil edecek olan tutar hesaplanırken, hesaplanan maliyet artış
bedelinden, sermayeye eklenen yeniden değerleme değer artışları çıkartılır. Vergiye esas teşkil eden kazanç
ise, [Satış Kazancı = Satış Bedeli + Fiilen Gider Yazılan Amortisman – (Artırılan Maliyet Bedeli –
Yeniden Değerleme Değer Artışları)] şeklinde hesaplanır.
1999 Yılı Ocak ayı TEFE = 1258,6
2001 Yılı Haziran ayı TEFE = 3795,6
Artırılmış Maliyet Bedeli
Maliyet Artışı
Satış Karı

Vergiye tabi satış karı

= 5.000.000.000 x (3795,6 / 1258,6)
= 15.078.658.827 – 5.000.000.000 –
2.744.000.000
= (Satış Fiyatı +Birikmiş Amortisman) –
Maliyet
= (20.000.000.000 + 256.000.000) –
7.800.000.000
= 12.456.000.000 – 7.334.658.827

= 15.078.658.827,-TL
= 7.334.658.827,-TL

= 12.456.000.000,-TL
= 5.121.341.173,-TL

Maliyet bedeli artırımı uygulanmaksızın oluşan satış karı 12.456.000.000,-TL’dir. Maliyet bedeli artırımı
uygulandığında, bu karın 7.334.658.827,-TL’sı enflasyondan kaynaklanan fiktif kar olarak kabul edilir ve
vergiye tabi tutulmamak üzere “524 Maliyet Artış Fonu Hesabı”na aktarılır. Dolayısıyla, vergiye tabi
tutulacak olan satış karı 5.121.341.173,-TL olacaktır. Mükellef, satmış olduğu bu binanın yerine yenisini
almak amacındaysa, bu kar tutarını “Yenileme Fonu Hesabı”na da aktarabilir.

14

522 MDV Yeniden Değerleme Artışları
500 Sermaye
(Makineye ait MDV yeniden değerleme artışlarının
sermayeye eklenmesi)
100 Kasa Hesabı
257 Birikmiş Amortisman
252 Binalar
524 Maliyet Artış Fonu Hesabı
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

2.744.000.000,2.744.000.000,-

20.000.000.000,256.000.000,7.800.000.000,7.334.658.827,5.121.341.173,-

4. SONUÇ
Maliyet bedeli artırımı uygulaması, yüksek enflasyon ortamında faaliyet gösteren işletmelerimizi;
gayrimenkul, iştirak hisseleri ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini elden çıkarttıklarında oluşacak
olan fiktif karlar üzerinden vergi vererek öz kaynaklarındaki erozyonu önlemek için çıkarılmış bir
uygulamadır. 4684 Sayılı Kanundan önceki uygulamada; bu iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmaları
durumunda (işletmede iki tam yıl bulunmak şartıyla) maliyet bedelleri: iktisap edildikleri ve elden
çıkarıldıkları yıllar hariç olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırılarak, kazancın tespitinde dikkate
alınabilmekteydi. 4684 Sayılı Kanunla getirilen yeni uygulamayla, elden çıkarılacak olan bu iktisadi
kıymetlerin (işletmede iki tam yıl bulunmak şartıyla) maliyet bedelleri elden çıkarıldıkları ay hariç olmak
üzere, işletmede bulundukları süre için Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksi
artış oranında artırılıp kazancın tespitinde dikkate alınır. Böylece daha önce yeniden değerleme oranı
kullanılarak, yıllık olarak yapılan uygulama, toptan eşya fiyat endeksi kullanılarak aylık katsayıyla
uygulanacaktır. Yeni uygulamada, maliyet bedeli artırımı için elden çıkarılan ay hariç, söz konusu iktisadi
kıymetlerin işletmede kaldıkları sürenin tamamının dikkate alınmış olması, fiktif karların tespitindeki
rasyonelliği artırmıştır. Böylece, gerçek anlamda enflasyon muhasebesi uygulamasına geçişte çok önemli bir
adım atılmıştır.
Eski uygulamada, rüçhan hakkı kullanılarak veya bedelsiz olarak alınan iştirak hisselerine ilişkin iki yıllık
işletmede kayıtlı olma kriterine yönelik belirsizlik mevcuttu. 4684 Sayılı Kanunla gelen yeni uygulamayla,
rüçhan hakkı kullanılarak veya bedelsiz olarak alınan iştirak hisselerinin en az iki yıl önce iştirak edilen
şirketlere ait olması durumunda, bu tür iştirak hisselerinin de iki yıl önce iktisap edilmiş sayılacağı hükme
bağlanmıştır.
Yeniden değerleme uygulamasında da, iktisadi kıymetlerin aktife girdikleri aydan itibaren, ay bazında
yeniden değerlemeye tabi tutulmasına yönelik mevzuat değişikliğine gidilmesi daha rasyonel olacaktır.
Enflasyonun finansal tablolar üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek için asıl yapılması gereken, soruna
kısmi çözümler getirmek yerine (senetlerde reeskont uygulaması, LIFO stok değerleme yönteminin
kullanılması, yeniden değerleme uygulaması, yenileme fonu uygulaması, maliyet bedeli artırımı
uygulamaları vbg.), sorunun köklü çözüm yolu olan enflasyon muhasebesi uygulamasına en kısa sürede
geçilmesidir. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali
Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in26 yayınlanmış olması çok sevindirici
bir gelişmedir.
Ek-1: GVK’nun 38’inci maddesine 3946 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle eklenen fıkra (Yürülük;
01.01.1994):
Gayrimenkullerin ve menkul kıymetlerin alım-satımı ile devamlı olarak uğraşanlar hariç olmak üzere,
bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin iktisap tarihinden itibaren en az iki tam yıl süre ile
aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında maliyet bedeli, bunların iktisap
edildiği ve elden çıkarıldığı yıllar hariç olmak üzere her takvim yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak kazancın tespitinde dikkate alınır.

28.11.2001 tarih ve 24597 numaralı Resmi Gazete; SPK “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların
Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”, Seri: XI, No:20
26
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Ek-2: GVK’nun 38’inci maddesinin son fıkrasını değiştiren 4108 sayılı Kanunun 18’inci maddesi
(Yürürlük; 01.01.1995):
Mükelleflerin iktisap tarihinden itibaren en az iki tam yıl süreyle işletmelerinde kayıtlı bulunan gayrimenkul,
iştirak hisseleri ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları halinde, bu iktisadi
kıymetlerin maliyet bedeli bunların iktisap edildiği ve elden çıkarıldıkları yıllar hariç olmak üzere her takvim
yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak kazancın
tespitinde dikkate alınabilir. Bu hüküm 39'uncu madde gereğince işletme hesabı esasına göre ticari kazancın
tespitinde de uygulanır. Bilanço esasında defter tutan mükellefler tarafından artırılan maliyet bedeline
tekabül eden kazançlar, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilir. Bu fon, sermayeye ilave
dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, o yılın
kazancına dahil edilerek vergiye tabi tutulur. Sözkonusu iktisadi kıymetlerin alım satımı ile devamlı olarak
uğraşanlar, alım satımını yaptıkları iktisadi kıymetler için bu hükümden yararlanamazlar. şu kadar ki, inşaat
yapımına tahsis edilen arsa ve arazilere ilişkin olarak inşaatın bitim tarihine kadar geçen süre için bu fıkra
hükmüne göre maliyet bedeli artırımı yapılabilir. Ancak, inşaatın tamamlanmasından önce satışı yapılan
gayrimenkuller için maliyet artırımı satışın yapıldığı tarihe kadar uygulanır. Bu fıkra hükmünün
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Ek-3: GVK’nun 38’inci maddesinin son fıkrasını değiştiren 4684 sayılı Kanunun 17’inci maddesi
(Yürürlük; 03.07.2001):
Mükelleflerin iktisap tarihinden itibaren en az iki tam yıl süreyle işletmelerinde kayıtlı bulunan
gayrimenkul, iştirak hisseleri ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları
halinde, bu iktisadi kıymetlerin maliyet bedeli bunların elden çıkarıldıkları ay hariç olmak üzere
Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak
kazancın tespitinde dikkate alınabilir. Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle edinilen iştirak hisseleri ile
iştirak edilen kurumun ihtiyat akçeleri, banka provizyonları ve Vergi Usul Kanununa göre ayrılan
yeniden değerleme fonlarının sermayeye ilavesi dolayısıyla bedelsiz alınan iştirak hisselerinin en
az iki yıl öncesinde iştirak edilen şirketlere ait olması halinde, rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle
edinilen veya alınan bu iştirak hisseleri iki yıl önce iktisap edilmiş sayılır. Rüçhan hakkı kullanılmak
suretiyle veya bedelsiz olarak edinilen hisseler için maliyet bedeli artırımı, bu hisselerin itibari
değeri üzerinden bunların edinilmesine yol açan sermaye artırımının tescili tarihinden itibaren
uygulanır. Bu hüküm 39 uncu madde gereğince işletme hesabı esasına göre ticari kazancın
tespitinde de uygulanır. Bilanço esasında defter tutan mükellefler tarafından artırılan maliyet
bedeline tekabül eden kazançlar, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilir. Bu fon,
sermayeye ilave dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden
çekildiği takdirde, o yılın kazancına dahil edilerek vergiye tabi tutulur. Söz konusu iktisadi
kıymetlerin alım satımı ile devamlı olarak uğraşanlar, alım satımını yaptıkları iktisadi kıymetler için
bu hükümden yararlanamaz. Şu kadar ki, inşaat yapımına tahsis edilen arsa ve arazilere ilişkin
olarak inşaatın bitim tarihine kadar geçen süre için bu fıkra hükmüne göre maliyet bedeli artırımı
yapılabilir. Ancak, inşaatın tamamlanmasından önce satışı yapılan gayrimenkuller için maliyet
artırımı satışın yapıldığı tarihe kadar uygulanır. Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve
esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
KAYNAKÇA
1- AKYOL, M. Emin; “4684 Sayılı Kanun Sonrası İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satışlarında Maliyet
Bedeli Artırımı ve İstisna Uygulaması”, Yaklaşım, Yıl: 9, Sayı: 105, Eylül 2001, s.91-95.
2- ÇETİN, Tuncay; “İktisadi Kıymetlerin Satışında Maliyet Bedeli Artışı Uygulaması”, Dönem Sonu
İşlemleri, TÜRMOB Yayınları-105, Ankara, 2000, s.109-120.
3- DAKIN, Mustafa; “Maliyet Artış Fonunda Yapılan En Son Düzenlemeler”, Vergi Dünyası,
Sayı:240, Ağustos 2001, s.118-122.
4- GÜMÜŞLÜOĞLU, Aykut; “Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmuş (Diğer Amortismana Tabi
İktisadi Kıymetlerin) Satışında Maliyet Atış Fonu ve Satış Kar-Zararının Tespiti”, Vergi Dünyası,
Sayı: 242, Ekim 2001, s.127-133.
5- KULU, Bahattin; “4684 S. Kanun Sonrası Maliyet Bedeli Artırımı”, Vergi Dünyası, Sayı:244, Aralık
2001, s.32-39.
16

6- O. ÖZENÇ, Mehmet; “Maliyet Artış Fonu (Maliyet Bedeli Artırımı) Hesaplanmasının Yeni
Yöntemi”, Vergi Sorunları, Sayı: 159, Aralık 2001, s.68-74.
7- ÜLGEN, Soner; “Arsa ve Arazilerde Maliyet Bedeli Artırımı Uygulaması”, Yaklaşım, Yıl:9,
Sayı:105, Eylül 2001, s.132-135.
8- YILDIRIM, Ali Haydar ve Olcay KOLOTOĞLU; “Maliyet Artış Fonunda Son Durum (4684 Sayılı
Kanun) ve Yeniden Değerleme ile İlişkisi”, Yaklaşım, Yıl: 9, Sayı: 106, Ekim 2001, s.155-159.
9- www.die.gov.tr, 11 Aralık 2001
10- Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ, Sıra No:4, 22231 numaralı ve 18.3.1995 tarihli Resmi
Gazete
11- Sermaye Piyasası Kurulu “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”, Seri: XI, No:20; 28.11.2001 tarih ve 24597 numaralı Resmi
Gazete.
12- GVK’nun 38’inci maddesine 26.12.1993 tarih ve 3946 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle eklenen
fıkra (Yürülük; 01.01.1994)
13- GVK’nun 38’inci maddesinin son fıkrasını değiştiren 4108 sayılı Kanunun 18’inci maddesi
(Yürürlük; 01.01.1995)
14- GVK’nun 38’inci maddesinin son fıkrasını değiştiren 3.7.2001 tarih ve 4684 sayılı “Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 17’inci maddesi
(Yürürlük; 03.07.2001).
15- KV Genel Tebliği Seri No: 49, 22195 sayılı ve 10.02.1995 tarihli Resmi Gazete.

17

84 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE YAPILAN
DÜZENLEMELER
Yrd. Doç. Dr. Fatma PAMUKÇU
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğr. Üyesi
Nevzat PAMUKÇU
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
1. GİRİŞ
Katma Değer Vergisi Kanunu vergi sistemimize 3065 Sayılı yasa ile 02.11.1984 tarihinde 18563 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak girmiştir. Katma Değer Vergisi Kanunu 63 maddeden oluşmaktadır. Şu ana
kadar 23 adet kanun, 1 adet kanun hükmünde kararname yayımlanmıştır. Yasanın 11, 13, 14, 15, 29 ve
32.nci maddeleri çok tartışılmıştır. Bu maddeler ile ilgili olmak üzere 84 Seri Nolu Katma Değer Vergisi
uygulama genel tebliği 23.11.2001 tarih 24592 Sayılı Resmi gazetede yayımlanmıştır.
Bu tebliğ ile mal ve hizmet ihracından doğan katma değer vergisi iade taleplerinin değerlendirilmesi ve
sonuçlandırılmasına bağlı esaslar yeniden düzenlenmiştir.
Üç ana bölümden oluşan tebliğin;
1. bölümünde: Genel Esaslara
2. bölümünde: Özel Esaslara
3. bölümünde: Müteselsil Sorumluluğa
açıklık getirilmektedir.
84 Numaralı tebliğ, henüz sonuçlanmamış veya incelemesi (YMM raporu dahil) devam eden iade taleplerine
de uygulanmak üzere 1.12.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
2. GENEL ESASLAR
İhracat istisnası ve ihraç kaydıyla teslimlerden doğan katma değer vergisi iade talepleri genel esaslara
bağlanmıştır. Mükelleflerin iade talepleri üç şekilde yerine getirilir.
2.1. İnceleme Raporu ve Teminat Aranmaksızın İade
2.2. Teminat Karşılığı İade
2.3. Vergi İnceleme Raporu ile iade
2.1. İnceleme Raporu ve Teminat Aranmaksızın İade
Bu iade talepleri dört şekilde yapılmaktadır.
2.1.1. Mahsup Yoluyla İade
Mükellefin katma değer vergisi iade alacağını kendisini, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldığı
kişilerin vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere, Soysal Sigorta Kurumu prim borçlarına
mahsubu talep etmesi halinde mahsup talebi miktara bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranılmadan
yerine getirilir. Mahsup talepleri öncelikle mükellefin kendisine ait vergi borçları için yerine getirilir. Artan
kısım var ise mükellefin isteğine göre yerine getirilir.
Mükellefin kendisinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldıkları mükelleflerinin ithalde alınan
vergiler dışındaki mahsup taleplerinin 15 gün içinde tamamlanabilmesi için mahsup ile ilgili belgelerinin
eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekir.
Mükellefler iade alacaklarını; kendilerinin; ortaklarının ya da mal veya hizmet satın aldıkları mükelleflerinin
ithalde alınan vergilerden doğan mahsup talepleri, ilgili gümrük idaresinden mükellefin vergi dairesine
hitaben yazılan ve ithalde alınan vergiler ile varsa gecikme faizi, zam ve ceza tutarlarını ve ödemenin

yapılacağı gümrük saymanlığını gösteren borç yazısı ile mahsup talebinde bulunulur. Saymanlıklar arası
işlem fişi ile de mahsup gerçekleşir.
Mükellefler iade alacaklarını; kendilerinin, ortaklarının ya da mal veya hizmet satın aldıkları mükelleflerin
SSK prim borçlarına mahsubunu talep etmeleri halinde bu talep mükellefin Sosyal Sigortalar Kurumundan
alınan borç döküm belgesini mahsup talep dilekçesine ek olarak konulması gerekir. Mahsup edilecek prim
borcu tutarları mükellefin vergi dairesince ilgili şubenin banka hesap numarasına gönderilir.
Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçlarının tahsilinde de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun Hükümleri uygulandığından, vergi dairesince bu işlemlerinin gerçekleştirildiği tarihte prim
borçlarının vadesinin geçmemiş olması gerekir. Vadesinden sonra yapılan işlemlerde prim borçları için
gecikme zammı hesaplanmaktadır.
Nakden veya mahsuben iade taleplerinin yerine getirilebilmesi için yazılı olarak talepte bulunulmasının
yanında aşağıdaki belgelerin vergi dairesine ibrazı şarttır.
- Gümrük Beyannameli Mal İhracında;
1- Gümrük beyannamesinin (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örneği), Beyannamelerin
aslı veya örneği yerine beyannamedeki bilgileri ihtiva eden bir listenin de verilmesi mümkündür.
İstenildiğinde beyannamelerin aslı veya örneğini ibraz etme zorunludur.
2- Satış faturalarının fotokopileri veya listeleri,
3- İhracatın gerçekleştiği döneme ait indirilecek katma değer vergisi listesi,
4- Yüklenilen katma değer vergisi listesi,
5- Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri, ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin
indirilecek katma değer vergisi listelerini de verirler.
- Hizmet ihracında
1- Satış faturasının aslı veya fotokopisi,
2- İhracatın gerçekleştiği döneme ait indirilecek katma değer vergisi listesi,
3- Yüklenilen katma değer vergisi listesi,
4- Bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesinin aslı veya
dövizin yurt dışından geldiğini belgeleyen banka dekontu.
- Yolcu beraberi eşya ihracında
1- Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı veya fotokopisi,
2- İhracatın gerçekleştiği döneme ait indirilecek katma değer vergisi listesi,
3- Yüklenilen katma değer vergisi listesi,
4- İadenin yetki belgeli aracı firma tarafından yapılması halinde bu firmaların gönderdiği
icmallerin fotokopisi,
- Bavul ticaretinde
1- Gümrükçe onaylı özel faturaların aslı veya fotokopisi,
2- İhracatın gerçekleştiği döneme ait indirilecek katma değer vergisi listesi,
3- Yüklenilen katma değer vergisi listesi,
4- Bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesinin aslı veya
dövizin yurt dışından geldiğini belgeleyen banka dekontu.
- İhraç kaydıyla satışlarda
1-Gümrük beyannamesinin (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örneği),
2- İhraç kaydıyla yapılan satış faturalarının fotokopileri veya listeleri,
3- İhracatın gerçekleştiği döneme ait indirilecek katma değer vergisi listesi,
4- Bavul ticareti kapsamında ihracat yapılması halinde, ihracatçıdan temin edilecek bankalar
veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesinin aslı veya dövizin yurt
dışından geldiğini belgeleyen banka dekontu.

- Sınır ve kıyı ticaretinde
1- Yetki belgesi,
2- Tahakkuk varakası,
3- Satış faturalarının bir sureti veya listeleri,
4- İhracatın gerçekleştiği döneme ait indirilecek katma değer vergisi listesi,
5- Yüklenilen katma değer vergisi listesi,
İstenilen belgelerin fotokopilerinin verilmesi halinde, aslının ayni olduğuna dair şerh verilerek, firma
yetkililerince onaylanması gerekir.
İndirilecek katma değer vergisi listelerinin Ek-1, ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarlarına ilişkin
hesaplamaları gösteren tablonun (yüklenilen katma değer vergisi listesi) Ek-2’deki gibi düzenlenmesi
gerekir.
2.1.2. Sınırı Aşmayan Nakden İade Talepleri
Vergilendirme dönemleri itibarıyla 4 milyar lirayı geçmeyen nakden iade talepleri için inceleme raporu ve
teminat mektubu aranmaksızın yerine getirilir. Nakit iadeler için yazılı talepte bulunmak ve mahsup işlemi
için istenilen belgelerin aynısını ibraz etmek gerekir.
2.1.3. Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İade Talepleri
Yeminli Mali Müşavirlerce süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükelleflere YMM
tasdik raporu ile katma değer vergisi iadelerinde uygulanmakta olan had KDV vergilendirme dönemi için 60
milyar liradır. Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara 43 veya 61 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel
Tebliğleri kapsamında yapılan satışlarla ilgili katma değer vergisi iadelerinde uygulanmakta olan had KDV
vergilendirme dönemi için 15 milyar liradır. Bu parasal hadler Bakanlıkça özel bir belirleme yapılmadığı
takdirde her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır.
Yeminli Mali Müşavirlerce süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerde bavul
ticareti ve yolcu beraberi eşya ihracatından doğan iadelerde genel tebliğlerde belirlenen limitlere göre (15
milyar lira), diğerlerinde miktara bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranmadan iade yapılır.
Mükelleflerin gerekli belgeleri ibraz etmeleri ve istenilen teminatları göstermeleri halinde iade talepleri
incelemeye sevk edilmeksizin yerine getirilir. YMM tasdik raporu ibraz edildiğinde teminatlar iade edilir.
İndirimli teminat uygulamasından yararlanan dış ticaret sermaye şirketleri dışındaki mükelleflerin, indirimli
teminat karşılığı iadeyi nakden tahsil etmelerinden itibaren 6 ay içinde YMM tasdik raporunun ibrazı
zorunludur. 6 ay içinde YMM raporu ibraz edilmemesi durumunda, mükelleflerden indirimli teminatlarını %
100’e tamamlamaları istenir.
Kamuya ait kuruluşların nakden veya mahsuben iade talepleri gerekli belgeleri ibraz etmeleri halinde
limitlere bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir.
2.2. Teminat Karşılığı İade
Vergilendirme dönemi itibarı ile 4 milyar lirayı aşan nakden iade talepleri teminat gösterilmesi halinde
yerine getirilir. Teminatlar vergi inceleme raporu veya YMM tasdik raporu ile çözülür.
Teminat olarak banka teminat mektubunun gösterilmesi zorunlu değildir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Kanununun 10. maddesinde sayılan iktisadi kıymetlerden bir veya birkaçının teminat olarak
gösterilmesi suretiyle nakden alınabilir.
2.2.1. Normal Teminat Uygulaması
Normal teminat uygulamasında oran vergilendirme dönemi itibarı ile 4 milyar lirayı aşan miktarın %
100’üdür.
2.2.2. İndirimli Teminat Uygulaması
İndirimli teminat uygulamasında teminat, inceleme raporu ve teminat aranmaksızın nakden iade talepleri için
belirlenen sınırı aşan miktarın % 4 veya % 8’i olarak belirlenmiştir.

- Teminat Oranı % 4 Olarak Uygulanacak Mükellefler
Tebliğde Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine avantaj
sağlanmış ve % 4 teminat uygulamasından yararlanmaları öngörülmüştür.
1- Haklarında SMİYB düzenlediği veya kullandığı konusunda rapor bulunmayanlar,
2- Son beş yıl içinde tahakkuk eden gelir, kurumlar ve katma değer vergilerini ödeyenler,
3- İade hakkı doğuran işlemlerin bulunduğu birbirini izleyen son beş KDV vergilendirme
döneminde hakkında olumlu rapor yazılması,
4- Yeminli Mali Müşavirlerce süresi içinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin
bulunması,
durumlarında % 4 teminat uygulanır.
Bu şartlar diğer indirimli teminat uygulamaları için de aranmaktadır.
- Teminat Oranı % 8 Olarak Uygulanacak Mükellefler
İmalatçı-ihracatçılar ile ihracatçılara ihraç kayıtlı teslimlerde bulunan imalatçıların nakit
olarak talep ettikleri KDV iadelerini inceleme raporu ve teminat aranmaksızın 4 milyar
lirayı aşan kısmı için % 8 teminat vererek alabilmeleri için aşağıdaki şartların tamamının
oluşması gerekir.
1- İndirimli teminat oranının % 4 olarak uygulanabilmesi için gereken şartları taşımak,
2- Sanayi siciline kayıtlı olmak,
3- Son bilançolarında ödenmiş sermayelerinin veya gayri menkuller hariç amortismana tabi iktisadi
kıymetlerin aktife kayıtlı değerlerinin 80 milyar liradan az olmaması gerekir. (80 milyar liralık bu sınır
1.3.2002 tarihine kadar yapılacak iade taleplerinde 40 milyar lira olarak uygulanacaktır),
4- Ortalama olarak bizzat imalat ile ilgili en az 20 işçinin çalışmış olması.
Diğer ihracatçıların öncelikle % 4 teminat uygulaması için gerekli şartları taşımaları gerekir.
Bu şartları taşıyan mükelleflerden;
- Son üç takvim yılı itibarıyla ihracatları her bir yıl için 5 milyon ABD Dolarını veya
- Son beş takvim yılı itibarıyla ihracatları her bir yıl için 1 milyon ABD Dolarını,
geçen ihracatçılar, burada öngörülen ihracat tutarını gerçekleştirdikleri son yılı izleyen
takvim yılı başından itibaren nakit olarak talep ettikleri iade miktarının 4 milyarı aşan
kısmının % 8’i kadar teminat verirler.
2.2.3. Yükseltilmiş Teminat Uygulaması
SMİYD düzenleme veya kullanma fiili ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan mükelleflere
yükseltilmiş teminat oranı uygulanır. Bu oran indirimli teminattan yararlananlar için % 100 diğerleri için %
200’dür.
2.3. Vergi İnceleme Raporu ile İade
Mükellefler, katma değer vergisi dönemleri itibarı ile 4 milyar lirayı aşan iadelerini teminat göstermemeleri
veya YMM tasdik raporu ile alacaklarını beyan etmemeleri halinde, vergi inceleme raporu ile iade talepleri
yerine getirilir.
Mükellefler bu taleplerini yazılı olarak beyan eder, inceleme başlayıncaya kadar da bu taleplerinden
vazgeçerek teminat karşılığı veya YMM tasdik raporu ibrazı ile iade talepleri yerine getirilir.
İadesi talep edilen katma değer vergisi tutarına göre inceleme, mahalli denetim elemanları olan vergi
denetmenleri ile merkezi denetim elemanları olan hesap uzmanları, maliye müfettişleri ve gelirler
kontrolörleri ile bunların yardımcıları tarafından yapılır.
3. ÖZEL ESASLAR
Sahte veya muhteviyatı itibarı ile yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme veya kullanma fiili ile doğrudan veya
dolaylı olarak ilgisi bulunan mükelleflerin katma değer vergisi iade talepleri özel esaslara bağlanmıştır.
3.1. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (SMİYB)
84 Numaralı tebliğde SMİYB ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan mükelleflerin iade talepleri
özel hükümlerle düzenlendiğine göre SMİYB’nin tanımlanması gerekir.

Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tanımlanmıştır.
Sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir. Bu
tanıma göre bir mal hareketi veya hizmet ifası olmaksızın düzenlenen belgeler sahte belgedir.
Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele
veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgelerdir. Tebliğe göre bu
belgeler şunlardır:
- Mal veya hizmetin miktar veya değerini gerçeğinden az veya çok gösteren belgeler,
- Alıcı veya satıcısı, tarihi, seri numarası tahrif edilmiş belgeler,
- Mal tesliminin veya hizmet ifasının gerçek olduğu ancak belge düzenleme yetkisi
bulunmayanlar tarafından düzenlenen veya adına belge düzenlenmesi gereken kişi yerine
başkası adına düzenlenmiş belgeler. (Bu belge kullanıcı açısından muhteviyatı itibariyle
yanıltıcı, düzenleyen açısından sahte belge olarak kabul edilir.)
Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu gerekçesi ile iade taleplerinin özel esaslara göre yerine
getirilmesini gerektiren belgeler Tebliğin Genel Esaslar bölümünde Mahsup Talebinde Aranılan Belgeler
başlığı altında sayılmıştır.
84 Numaralı tebliğe göre, mükellefler hakkında SMİYB düzenledikleri ya da kullandıkları konusunda
belirlemelerin yer aldığı vergi inceleme raporları “olumsuz rapor” sayılır.
Olumsuz raporlar, mükelleflerin katma değer vergisi iade taleplerinin genel esaslar yerine özel esaslara göre
yerine getirilmesine neden olmaktadır.
Olumlu rapor, teminat miktarının azaltılmasını veya genel esaslara göre iade uygulaması yapılmasını
sağlamaktadır.
3.2. SMİYB Düzenleyen veya Kullananlar ile Bunlardan Mal veya Hizmet Satın
Alanlarda KDV İade Uygulaması
Haklarında SMİYB Düzenleme Raporu bulunanlar, haklarında SMİYB Düzenleme Raporu bulunanların
ortakları ve kanuni temsilcileri ile bunların kurdukları veya ortak oldukları şirketler ve haklarında SMİYB
düzenlendiği konusunda tespit bulunanların raporun vergi dairesine intikal ettiği tarihten sonraki ve bu tarihe
kadar henüz sonuçlandırılmamış, nakden veya mahsuben iade talepleri 4 kat (% 400) teminat karşılığında,
teminat gösterilmezse vergi inceleme sonucuna göre yerine getirilir.
Haklarında SMİYB Kullanma Raporu bulunanlar ve haklarında SMİYB kullandığı konusunda tespit
bulunanların nakden veya mahsuben iade talepleri 4 kat (% 400) teminat karşılığında, teminat gösterilmezse
vergi inceleme sonucuna göre yerine getirilir.
Haklarında SMİYB Kullanma Raporu bulunanların ortakları ve kanuni temsilcileri ile bunların kurdukları
veya ortak oldukları şirketlerin kendileri hakkında SMİYB kullandığı konusunda düzenlenmiş herhangi bir
olumsuz rapor yoksa iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.
Adreslerinde bulunmadıkları, defter ve belgelerini ibraz etmedikleri veya beyanname vermedikleri
konusunda tespit bulunanlar ve işletme kapasitesi ile iş hacmi arasında açık nispetsizlik tespit edilenlerin
nakden veya mahsuben iade talepleri vergi inceleme sonucuna göre yerine getirilir. Söz konusu olumsuz
koşulların ortadan kalkması veya inceleme raporunun olumlu olması halinde genel esaslara göre iade
uygulaması yapılır.
Doğrudan mal veya hizmet temin ettiği alt firmaları hakkında Olumsuz Rapor bulunan mükelleflerin iade
talepleri şu esasa göre yerine getirilir. Kendileri hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunmayanların bir
altları hakkında olumsuz rapor bulunması halinde, bu mükelleflerden yapılan alışlara isabet eden kısma 4 kat
teminat gösterilmesi veya bu alışlara isabet eden kısmın iade talebinden çıkarılması halinde, kalan kısma ve
diğer dönemlere ilişkin iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.

Alt firması hakkında Olumsuz Tespit bulunanların iade talepleri de şu esasa göre yerine getirilir. Kendileri
hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunmayanların bir altları hakkında olumsuz tespit bulunması halinde,
olumsuz tespitin yapıldığı dönemlerde bu mükelleflerden yapılan alışlara isabet eden kısma 4 kat teminat
gösterilmesi veya bu alışlara isabet eden kısmın iade talebinden çıkarılması halinde, kalan kısma ve diğer
dönemlere ilişkin iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.
Daha önceki safhalarda (zincirde) Olumsuz Rapor bulunması durumunda, olumsuz raporda iade talebinde
bulunanlarla ilgili sorumluluk öngörülmemişse iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.
Daha önceki safhalarda (zincirde) Olumsuz Tespit bulunması durumunda, mükelleflerin kendileri veya alt
firmaları hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunmayanların iade talepleri olumsuz tespite konu alışlar için
4 kat teminat gösterilmesi halinde genel esaslara göre yerine getirilir.
Mükelleflerin nakden veya mahsuben iade taleplerini tebliğin müteselsil sorumluluk bölümünde açıklandığı
şekilde yerine getirmeleri halinde iade uygulaması genel esaslara göre yapılacaktır.
4. MÜTESELSİL SORUMLULUK
84 Numaralı tebliğ ile 70 ve 82 Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinin müteselsil sorumluluk ile
ilgili bölümleri yürürlükten kaldırılmış ve bu tebliğlerdeki düzenlemeler 84 Numaralı tebliğe aktarılmıştır.
4.1. Müteselsil Sorumluluktan Kurtulma Koşulları
Bu tebliğe göre alıcılar satın aldıkları mal veya hizmetin Katma Değer Vergisi dahil bedelinin aşağıdaki
şekilde ödemeleri şartıyla, müteselsil KDV sorumluluğundan kurtulabileceklerdir.
-Banka ve benzeri finans kurumları vasıtasıyla ödemeleri ve banka veya benzeri finans kurumuna yapılacak
ödeme sırasında düzenlenecek belgede satıcının (veya adına hareket edenlerin) adı-soyadı (tüzel kişilerde
unvanı) ile banka veya benzeri finans kurumundaki hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını doğru
yazdırmaları,
-Ödemenin çekle yapılmış olması halinde Türk Ticaret Kanununun 697. maddesinin 1 ve 2 numaralı
fıkrasına uygun olarak çek düzenlemeleri ve lehine çek keşide edilenin vergi kimlik numarasını yazmaları, *
halinde müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmayacaklardır. Bu çerçevede herhangi bir hesaba
bağlı olmaksızın, örneğin kasadan ödeme yapılması şeklinde, gönderilen havaleler sorumluluğu
kaldırmayacaktır. Ayrıca dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri gibi ihracata aracılık
eden mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmeleri için ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin de
ödemelerini yukarıda belirtilen şekilde tevsik etmeleri gerekmektedir.
Ancak alıcı ile satıcı arasında muvazaaya dayanan bir işlem yapıldığının veya menfaat sağlayan doğrudan bir
ilişkinin veya hısımlık, sermayesine katılma, organizasyon veya yönetimi içinde yer alma şeklinde dolaylı bir
ilişkinin bulunduğunun vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmiş raporlarla tespit edilmesi halinde
ödeme yukarıdaki şekilde tevsik edilmiş olsa bile müteselsil sorumluluk kalkmayacaktır.
Tebliğin yönlendirmesinden de anlaşılacağı üzere ödemelerin tevsiki çok önemlidir. Fatura ve fatura yerine
geçen belgeleri düzenleyen satıcılara tüm ödemelerin, mal veya hizmeti alanın (Alıcı) banka hesabından, mal
veya hizmeti satanın (Satıcı) banka hesabına havale yapılması ve dekonta satıcının vergi kimlik numarasının
yazılması gerekmektedir. Alıcının kasasından, satıcının banka hesabına yapılan havaleler geçerli değildir.

*

Madde 697 Çek:
1.
2.

“Emre yazılı” kaydıyla veya bu kayıt olmadan muayyen bir kimseye;
“Emre yazılı değildir” kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla muayyen bir kimseye;

Çek ile yapılan ödemelerde hamiline değil, satıcı namına düzenlenmiş ve çek üzerinde satıcının adı-soyadı
tüzel kişilerde unvanının yanında vergi kimlik numarasının doğru olarak yazılması gerekmektedir. Bu
şekilde düzenlenmiş olsa dahi müşteri çekinin nama yazılı olarak ciro edilmesi sorumluluktan kurtulmaya
yetmemektir.
Tebliğde açıkça belirtilmemesine rağmen, cari hesaba yönelik mahsuben yapılan ödemelerin tümü bu şekilde
yapıldığında alıcının müteselsil KDV sorumluluğundan kurtulabileceği şeklindedir.
Ödemelerin tebliğde açıklanan şekilde yapılmış olsa bile, alt firmadaki KDV aksaması konusunda, alıcının
menfaati veya ilişkisinin bulunduğu iddia ve ispat edildiğinde, müteselsilen KDV sorumluluğu ortadan
kalkmayacaktır.
Müteselsil KDV’de sorumluğundan kurtulabilmek için ödemeler kadar malın nakliyesi, tartı fişi,
depolanması ve miktar tutar dengesi de önemlidir. Bu evrelerden geçen mal ve hizmet alımlarının fiili
durumu yansıtan unsurlardan bazılarıdır.
4.2. Müteselsil Sorumluluğun Uygulanmayacağı Haller
KDV’nin 82 Seri numaralı genel tebliği ile ayni kanunun 17.nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan
kuruluşlar KDV’li mal ve hizmet almış olsalar bile, ödemenin nasıl ve ne şekilde yapıldığına bakılmaksızın,
bu alımları ile ilgili olarak müteselsil KDV’sinden sorumlu tutulmayacaklardır. İlgili kanun maddesi ile
müteselsil KDV’sinden sorumlu tutulmayacak kurum ve kuruluşlar şunlardır.
- Genel ve katma bütçeli idareler,
- İl özel idareleri,
- Belediyeler,
- Köyler,
- Bunların teşkil ettiği birlikler,
- Üniversiteler,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Siyasi partiler,
- Sendikalar,
- Kanunla kurulmuş veya tüzel kişiliği bulunan emekli ve yardım sandıkları,
- Kamu menfaatine yaralı dernekler,
- Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınmış olan vakıflar.
5. SONUÇ
İhracat istisnası ve ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade taleplerinin değerlendirilmesi ve
sonuçlandırılmasına ilişkin bugüne kadar yayımlanmış olan tebliğlerde yapılan düzenlemeler, 84 Numaralı
Tebliğin yayımlanması ile tek bir tebliğde toplanmıştır. Bu tebliğ ile uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi
ve birliğin sağlanması amaçlanarak konu ile ilgili düzenlemeler toplu bir hale getirilmiştir.
Uygulamada sahte veya muhteviyatı itirabiriyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı konusunda
hakkında olumsuz rapor ve tespit bulunan mükellefler ile bunlardan mal veya hizmet satın alanların iade
taleplerinin yerine getirilmesinde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. 84 Numaralı Tebliğ ile bu konuda da yeni
düzenlemeler getirilerek uygulamada yaşanan sorunların çözülmesi amaçlanmıştır.
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Özel Sermaye Fonları (Private Equity) özellikle II. Dünya Savaşı sonrası sanayileşmenin artmasıyla beraber yeni
bir finansman aracı olarak ortaya çıktı. Özel Sermaye Fonları (ÖSF) şirketlere aktardıkları sermayeyle hem
gelişime katkı sağladılar, hem de yatırım yapılan şirketlerle sermaye piyasaları arasında bir aracı görevi görerek
sermaye piyasalarının gelişmesinde önemli roller aldılar. Özellikle, son 15-20 yıl içinde, ÖSF piyasasında çok
büyük bir gelişme olmuş, yeni ekonomi ve teknoloji şirketleri ile ÖSF yatırımları çok artmıştır. Amerika Birleşik
Devletlerin’de ÖSF’nin toplam yatırımı 1980 yılında 5 milyar dolar iken bu tutar 1999 yılında 175 milyar dolara
yükselmiştir1. Avrupa`da da özellikle 1990`lı yıllarda hızlı bir gelişim olmuştur. Türkiye’de yeni bir olgu olan ve
girişimcilerimiz tarafından pek bilinmeyen ÖSF , Türk piyalarında henüz başlangıç aşamasındadır.
Bu makalede ÖSF kavramı açıklanıp, ne tür şirketlere yatırım yapıldığı, yatırım kriterleri, hangi özellikteki
şirketlere uygun bir yatırım olduğu analiz edilecek ve son olarak Türkiye’de ÖSF’nin bugünkü durumu ve
gelecek potansiyeli incelenecektir.
Özel Sermaye Fonu Tanımı
ÖSF genellikle halka açık olmayan şirketlere doğrudan sermaye yatırımı yapan fonlardır 2. Ortaklar, çoğunlukla
emekli sandıkları, sigorta şirketleri, vakıflar, şirketler ve bireylerdir. Genel ortaklar ilk sermayeyi oluşturup fonu
kurduktan sonra , sınırlı sorumlu ortakların fona katılımı ile fonun sermayesi arttırılabilir. ÖSF belirli bir süre
sonunda (genellikle 3-5 yıl) yatırımdan çıkarak sermaye kazancı elde etmek ister. Fonlar büyük veya küçük ortak
olarak yatırım yapabilirler. Fonun büyüklüğü ve yatırım tutarları degişkendir ( 500.000 dolar ile 50 milyon
dolar aralığı gibi).3 Fon oluştuktan sonra fonun belirlediği strateji ve kriterler doğrultusunda yatırım yapılır.
ÖSF’yi Risk Sermayesi Ortaklıklarından (Venture Capital Fund) ayıran temel fark, ÖSF’nin çoğunlukla
kurulmuş ve bir geçmişi olan şirketlere yatırım yapmasıdır. Risk Sermayesi ise proje ve fikir aşamasındaki
girişimcilere finansman sağlar ve nispeten ÖSF’ye göre daha riskli, ancak getirisi de daha yüksek olabilecek,
kuruluş (start-up) dönemindeki şirketlere yatırım yapmasıdır.4
ÖSF, şirkete finansman sağlamanın yanı sıra, gerekli olan finansal ve stratejik desteği sağlayarak şirketin
büyümesine de katkıda bulunmayı amaçlar. Bu nedenle bu fonlar profesyonel yönetcileri aracılığıyla yatırım
yaptıkları şirketlerin gelişimiyle yakından ilgilenirler. Stratejik destek, şirkete yeni bir perspektif sağlamak ve
benzer şirketlerden elde ettikleri tecrübeleri diğer şirket yatırımlarında da kullanmak amacıyla ÖSF yönetim
kurulunda söz sahibi olmak ister. Baska bir deyişle fonlar, ortaklıklarını yönetim kurullarında çeşitli haklar
alarak güvencede tutmak isterler.
Özel Sermaye Fonları aşağıda belirtilen konularda finansman sağlayabilirler:


1

Şirket satın alma ve birleşme finansmanı: Bir şirket kendisine sinerji sağlayıp, değerini, pazar payını
ve karlılığını arttırabileceği bir şirketin satın alınması için gerekli finansmanın bir kısmını veya
tamamını ÖSF’den sağlayabilir. Özellikle finansal olarak iyi durumda olmayan, banka kredi limitleri
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sıkışık olan bir şirket için ÖSF’den sağlanacak finansman en uygun yol olabilir. ÖSF şirketin değerini
arttırabileceğini düşünür ise böyle bir projeye destek olabilir.
Gelişme ve Büyüme Sermayesi: Bir çok şirket finansal durumunun yeterli derecede iyi olmaması
sebebiyle yeni projelere girmekten kaçınır, iflas riski nedeniyle banka kredisini arttırmak istemez ve
bazen çok iyi fırsatlar finansman problemleri sebebiyle değerlendirilemeyebilir. Bu gibi durumlarda
projenin bir ÖSF’ye anlatılması daha kolay olabilir. ÖSF’lerin uzman yönetim kadroları projeleri
değerlendirip şirketle beraber çalışabilirler.
Aile şirketleri ve Holdinglerdeki dönüşüm: Özellikle Türkiye’de aile şirketi yapısı çok yaygındır.
Şirketler belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra artan rekabet ve piyasa şartları yüzünden, kurumsallaşma
ihtiyacı hissetmekte ve bazı önemli yeniden yapılandırmalara, verimi arttırıcı projelere ihtiyaç
duymaktadırlar. Holdingler daha verimli bir yapılanmaya gitmek için bazı sektörlerden çıkmayı veya
bazı sektörlerdeki paylarını arttırmayı düşünebilirler. Bu gibi durumlarda bu konularda tecrübeli bir
ÖSF, şirkete destek sağlayarak projelelere ortak olabilir.
Kurumsal yeniden yapılanma: Şirketler belirli büyüklere ulaşınca bazı değişiklikler yapmak zorunda
kalabilir. Bunlar insan kaynaklarından finansal yönetime, teknoloji altyapısından lojistik
düzenlemelerine kadar uzanabilir. Buna benzer kurumsallaşma çabaları şirketlere büyük maliyetler
getirebilir. ÖSF’ler bu tip projelere, şirketin karlılığını, verimliliğini ve değerini arttıracağına inandıkları
takdirde finasman sağlayabilirler.
Değerinden düşük işlem gören halka açık şirketlerde ikincil paylar: ÖSF’ler bazen çok belirgin
büyüme projelerine önem vermeden piyasaların durumundan da yararlanmak isterler. Örneğin, borsada
işlem gören ancak yaptıkları değerleme ve analizlerle değerinin olması gerekenin altında olduğunu tespit
ettikleri şirket hisselerini, doğrudan ortaklara belirli bir prim ödeyerek satın alabilirler.
Şirket yöneticilerinin şirketi ele geçirmesi icin sağlanabilecek finansman: ÖSF’nin sağladığı bir
diğer finansman ise şirket yöneticilerinin şirketin yönetimini ele geçirmek için ihtiyaç duyduğu nakiti
yaratmasıdır. Yöneticiler şirket ortağı değil ise ve şirketin daha iyi bir yönetimle çok daha iyi bir duruma
gelebileceğine inanıyorlar ise ortaklara teklif yapabilirler. Bazen de şirket ortakları şirketi satma
ihtiyacında olabilirler. Bankaların bu tip projelere kaynak sağlaması çok zordur. ÖSF bu tip projelere
finansal destek sağlayarak, yöneticilerle beraber şirketin hisselerini ele geçirebilir.
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Her şirketin belirli bir büyüklüğe ve şirket değerine ulaşmadan, belirli bir gelişim sağlamadan sermaye
piyasalarından finansman sağlamasi, halka açılması veya tahvil ihraç etmesi mümkün olamayabilir. Şirket
değeri küçük hisselerin, borsada likit olması çok zor olduğu gibi, olası bir halka arz sırasında hisselere alıcı
bulunması zordur.
Geçici bir dönem için kötü durumda olan ancak belirli bir finansman desteğiyle büyük potensiyel
yakalayabilecek şirketler, finansman bulmakta tıkanıklık yaşayabilirler
Nakit akışı iyi olmayan, zarar eden, bankalara teminat gösterilebilecek aktifleri (duran varlıklar) kısıtlı olan
şirketler bankalardan kredi bulmakta zorlanabilirler.
Borç / Özsermaye oranı yüksek ve bankalardaki kredi limitleri dolmuş olan şirketler alternatif finansman
arayışındadır. Bu tip bir yatırım ayrıca bilançonun yapısını düzeltecek ve şirketi daha güçlü bir yapıya
kavuşturacaktır.
Halka açılmanın gerektirdiği bir çok formaliteyi yerine getirmekten kaçınan, yüksek maliyetlere katlanmak
istemeyen ve şirketin projelerinin gizli kalmasını isteyen girişimciler, profesyonel bir yöneticinin getireceği
katma değerden yararlanmak isteyebilir.
Özellikle Türkiye`de banka kredilerinin vadeleri kısadır. Tablo 1. den de görülebileceği gibi uzun vadeli
krediler yok gibidir. Uzun vadeli finansman ihtiyacında olan bir şirket ÖSF tipinde bir finansmanı tercih
edebilir.
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Tablo 1. Türkiye’de 4 büyük bankanın ortalama kredi vadeleri
Vadeler
Vadesiz
1 ay
1-3 ay
3-12 ay
1-5 yıl
8.4%
18.7%
58.7%
14.2%
Garanti B.
27.8%
13.8%
35.8%
22.7%
Akbank
0.4%
29.4%
40.1%
29%
İş Bankasi
32.4%
7%
37.3%
23.2%
YKB
0.4%
17.5%
17%
42.2%
22.8%
Toplam

5yıldan uzun
-

Kaynak: Garanti Yatırım Araştırma, Bankalar Raporu Ekim 2000
Yukarıda açıklanan özelliklere sahip şirketler ÖSF’yle arayışta oldukları finansmanı sağlayabilirler. Daha önce
de değinildigi gibi, ÖSF sadece finansal destek sağlamayıp şirkete katma değer yaratabilir. Baslıca elde edilecek
faydalar şunlardır:
1) ÖSF şirkete danışmanlık sağlayarak, katma değer yaratacak ve şirkete bir çok konuda yol gösterecektir.
Fon, şirketin ortaklarından olmasının getirdiği sorumlulukla hareket edecektir.
2) ÖSF şirkete ilave finansman sağlanması, yatırım kararları, uzun dönemli stratejilerin gelistirilmesi ve
dünyada benzer veya sinerji sağlanabilecek şirketlerle bilgi aktarımı ve stratejik işbirliği imkanları
yaratılmasında katkı sağlayacaktır. Örneğin, sadece teknoloji alanında uzmanlaşmış bir ÖSF’nin yatırım
yaptığı konuda çok geniş olanaklar yaratabileceği, tecrübe ettiği diğer şirketlerle bilgi aktarımı
sağlayabileceği ve şirketin uzun vadeli stratejilerini yönlendirebileceği açıktır.
3) Şirket projeksiyonlarını ve projelerini güvenli ve uzun bir zaman diliminde fona açıklayıp doğrudan
girişimciler tarafından savunulabilir. Bunun teminat gösterilmeden bir bankaya anlatılması veya sermaye
piyasası yatırımcılarına açıklanması çok daha zor olabilir.
4) ÖSF kademeli finansman sağlayabilir ve anlaşmalar ihtiyaca göre esnek olabilir. Anlaşmalar tamamen
girişimci ve fon arasındaki görüşmeler sonucunda belirlenir. Örneğin birinci ve ikinci etap finasmanlar
belirli ciro ve karlılık oranlarına şartlandırılabilir. Eğer kriterler gerçekleştirilemez ise finansman
kesilebilir.
5) Eğer ÖSF ile anlaşan şirket halka açık değil ise kamuyu bilgilendirme gereği en alt düzeydedir. Anlaşma
şirket ile fon arasında gizli tutulabilir. Şirket halka açık değil ise piyasalardaki dalgalanmalardan değeri
doğrudan etkilenmeyeceğinden, yönetim uzun vadeli stratejik hedeflere yönelebilir. Projelerin gizliliği
korunup, rakiplerin bunları öğrenmesi engellenmiş olur.
6) Şirket profesyonel bir fonun kendine ortak olması ile piyasadaki kredibilitesini arttırabilir ve şirketin
bankalardan veya tahvil piyasasından sağlayacağı fonların maliyetini düşürebilir5. ÖSF’nin bankalar
nezdinde şirketin güvenini arttırıcı etkisi olabilir.
Yatırım Kriterleri ve Yatırım Aşamaları
Her ÖSF’nin kendine özgü yatırım kriteri ve stratejisi vardir. Bazı fonlar sadece belirli sektörlere yatırım
yaparlar ancak her fon yaptığı yatırımdan yüksek getiri beklemektedir. Tablo 2, ÖSF’nin 1999 yılındaki ortalama
yıllık getirilerini (dolar bazında) göstermektedir.
Tablo 2. Özel Sermaye Fonlarının Ortalama Yıllık $ Getirileri
%
A.B.D Ingiltere
Batı Avrupa Gelişmekte Olan Piyasalar
1 yıl
18.38
63.51
37.50
07.61
3 yıl
23.99
42.82
21.91
10.08
5 yıl
20.48
40.14
21.60
11.20
10 yıl
16.11
18.14
13.88
06.35
Kaynak: The Private Equity Analyst , Haziran 1999

5

Global Menkul Değerler Bülten Ekim 2000, Türkiye’de Private Equity Yatırımları, Sayfa 17
3

Görüldüğü gibi ÖSF getirileri sermaye piyasası araçları ve sabit gelirli yatırım araçlarından oldukça yüksektir.
Fonlar bu getirilere ulaşmak için genellikle aşağıda belirtilen kriterlere uyan şirketlere yatırım yaparlar:









Yeni düşüncelere açık ve ileri görüşlü yönetim
İçinde bulunulan sektörde belirgin rekabetçi üstünlük
Pazarda özel bir yere sahip olma
Tüketici trendlerinden faydalanma
Şirketin gelişim aşamasına bağlı olarak yakın ve orta vadede yüksek ciro ve kazanç artışı potensiyelinin
olması
Hızlı büyüme, cazip fırsatlar, rekabet azlığı gibi cazip sektor dinamikleri
Ortaklıktan sağlanacak fonun uygun kullanımı ve cazip bir gelecek hikayesi
Yatırımcının yatırımının belli bir süre sonra geri dönüşü için uygun planların ve stratejilerin olması.

Yatırım yapılacak şirkete karar verildikten sonra yatırımın ve çıkış opsiyonunun şekillendirilmesi gerekmektedir.
Fonun alacağı hisse oranı, yönetime verilecek teşvikler, fonun şirket yönetiminde sahip olacağı kontrol hakkı
anlaşmalarla belirlenir. ÖSF genelde imtiyazlı hisse senedi sahibi olmak ister. Bunun yaninda hisse senediyle
değiştirilebilir tahvil, özel şartlı borç senetleri ve adi hisse senedi de anlaşmalarda yer alabilir.
Anlaşmalar tamamlandıktan sonra ise fon, şirketin değerini arttırmaya yönelik çalışmalarına başlar ve şirketin
stratejilerine yön verir. Hedeflenen süre sonunda ise, uygun zaman beklenerek yatırımdan çıkış için hazırlıklar
başlar.
Özel Sermaye Yatırımlarında Çıkış Seçenekleri6:
 Halka Arz: Halka Arz ÖSF yatırımlarında en çok tercih edilen çıkış yöntemidir. Şirket istenilen büyüklüğe,
karlılığa ve performansa ulaştığında halka arz çıkış için çok uygun olabilir. Ancak bilindiği gibi halka
arzlarda zamanlama çok önemlidir ve sermaye piyasalarının kötü bir durumda olduğu zaman halka arz
istenilen ve planlanan zamanda gerçekleşemeyebilir. Ayrıca iyi bir şirket değeri içinde borsanın
performansının yüksek oldugu bir zaman tercih edilmelidir. Bu engeller yatırımdan çıkışı geciktirebilir.
Örneğin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında 2000 yılında 35 halka arz gerçekleşmiş iken 2001 OcakTemmuz döneminde hiç bir halka arz gerçekleşmemiştir7. Bu örnek halka arzlarla yatırımdan çıkışın
dönemselliğini göstermektedir.
Halka arz girişimciler tarafindan da en çok istenilen yöntemdir. Halka arz girisimcilere de yatırımlarını
nakite dönüştürme şansını verir. Buna ek olarak fon yöneticileri hisselerinin hepsini satmayarak en uygun
zamanı bekleyebilirler.
Halka arzla çıkışın bazı dezavantajları da vardır. Örneğin, diger çıkış opsiyonlarına göre maliyet daha
yüksektir. Aracı Kurumlara ödenen ücretler, SPK’ya yapılması gerekli ödemeler, İMKB’ye ödenen ücretler,
tanıtım masrafları, hisse senedi basım masrafları, reklam gibi harcamalar yüksek maliyet getirmektedir8.
Ayrıca belirli bir süre için lock-up anlaşmaları ile hissedarların satışı kısıtlanabilir. Ayrıca şirket istenilen
büyüklüğe ulaşmazsa halka arz verimli olmayabilir ve istenilen fiyatın elde edilmesi zorlaşır. Ayrıca şirketin
ve yatırımın geniş bir kurumsal yatırımcı kitlesine anlatılması güç ve zahmetli bir iştir.
 Stratejik Ortağa Satış: Halka Arzdan sonra en çok karşılaşılan yöntemdir. Uygun bir stratejik ortak,
şirketin elde edeceği sinerjileri gözönünde bulundurarak şirket değerinin üzerine bir prim koyarak satın
alabilir. Yatırımcılara %100 çıkış sağladığı gibi, halka arzdan çok daha basit ve düşük maliyetlidir. Stratejik
bir ortağa şirketi ve hedefleri anlatmak tüm bir piyasayı inandırmaktan daha kolaydır. Ancak , her zaman
stratejik bir ortak bulmak kolay değildir. Özellikle bazı ülkelerde alıcı bulunmayabilir. Bu yöntem
6
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girişimciler tarafından çok tercih edilmemektedir; bunun sebebi de şirketteki kontrolun tamamen
kaybedileceği korkusudur.
 Finansal Ortağa (diğer bir ÖSF’ye) satış: Özel Sermaye yatırımı yapan fon, şirketi diğer bir ÖSF’ye veya
finansal bir kuruluşa satmak isteyebilir. Özellikle halka arzın mümkün olmayacağı bir ortamda ve stratejik
ortak bulunamaması durumunda tercih edilebilir. Girişimcinin şirkette kalması çok daha yüksek ihtimaldir.
Ayrıca finansal ortak şirketi daha iyi yönlendirip, halka arza hazır hale getirebilir. Ancak, finansal ortak
ortaklıktan bir sinerji sağlayamayacağı için şirketi stratejik bir ortağa göre daha düşük bir fiyatla satın almak
ister. Buna ek olarak finansal ortağın, şirketi kısa vadede satılabilir bir hale getirme ihtimali girişimciler
açısından sıcak karşılanmayabilir.
 Şirket Ortaklarına geri satış: Bu çıkış yöntemi diğer bütün yollar denendikten sonra tercih edilebilir.
Genellikle yatırımların yeterli performansa ulaşamaması durumunda ortağa geri satış olabilir. Bu yöntem
açıkca Özel Sermaye Fonu yatırımcıları için en az karlı olan yöntemdir. Bu en zor satış yöntemidir, çünkü;
girişimcilerin yeterli finansmanı sağlaması zordur ve firma değeri üzerinde anlaşmaya varmak çok zahmetli
bir süreçtir. Ancak yine de başarısız bir yatırımda ÖSF için tek çıkış opsiyonudur.
Türkiye`nin Özel Sermaye Fonları Piyasındaki Yeri ve Yapılan Bazı Yatırımlar
Türkiye’de ÖSF kavramı yeni bir olgudur. Özellikle Yunanistan ve Polonya gibi gelişmekte olan piyasalara göre
yatırım düzeyi oldukça düşüktür. 1999’dan sonra yabancı fonların Türkiye`ye olan ilgisi artmaya başlamıştır.
Özel Sermaye Fonları ülkemiz icin yeni bir kavram olup, bir çok şirket ve yatırımcı tarafından henüz tam olarak
bilinmemektedir. ÖSF’lerin yatırım yapmak için başvurduğu şirketler bu yatırım türü ile ilgili derin bilgi ve
örneklere sahip olmadıklarından ortaya konulan şartların benimsenmesi ve böyle bir yatırımcının getireceği
yararlar ile verilmesi gereken tavizler arasındaki dengeyi kurmaları güç olmakta ve anlaşmanın
sonuçlandırılması güçleşmektedir.
Türkiye yıllardır yüksek enflasyon ortamında yaşamakta, politik ve ekonomik istikrarsızlıklar ülkeye olan
güvenin zayıflamasına sebep olmaktadır. Para ve sermaye piyasaları son derece istikrarsızdır. Türkiye`de yatırım
kararları almak özellikle uzun vadeli düşünenler için gerçekten çok riskli bir kavram halindedir. Özel Sermaye
Fonları için hiç de cazip olmayan şartlar bu piyasanın gelişmesi önünde ciddi bir engeldir. Bunların yanında
Uluslararası Muhasebe Standartlarıyla, Türk Vergi Mevzuatının uyumsuzlukları bir engel olusturmaktadır.
Ayrıca enflasyon muhasebesi sisteminin bir türlü uygulamaya konulamaması finansal verilerin sağlıklılığı
hakkında ciddi bir boşluk yaratmaktadır. Aile şirketlerinin kurumsallaşmaya uzak yapısı ve yönetim kurullarına
yabancı birinin sokulmak istenmemesi diğer bir olumsuzluktur. Bunlara ek olarak azınlık hisselerinin
korunmasına yönelik hukuksal eksiklikler ve hukuk sisteminin yavaş calışması ÖSF yatırımlarını
zorlaştırmaktadır. Bu sebeblerle Özel Semaye Fonları katı anlaşma hükümleri ile haklarını sağlama almaya
çalışmakta ve uluslararası tahkim gibi koruyucu maddelere ihtiyaç duyulmakta ve sözleşmelerde zorluklar
yaşanmaktadır. Uluslarası tahkim hukuk mekanizmasının yavaş çalışması durumunda ÖSF’nin uzun süren dava
sürecince para kaybetme olasılığını azaltacağından önemli bir konudur. Bilindiği üzere uluslararası tahkim, bir
anlaşmanın hakemlik kurumuyla güçlendirilmesi anlamına gelmektedir. Taraflar aralarında anlaşmazlık olması
halinde kimi hakem tayin edeceklerini belirlerler. Hakemler ya şirketlerden birinin ulusal hukuk kuralları, ya
hakemlerin bulunduğu ülkenin hukuk kuralları, ya da uluslararası ticaret kuralları çerçevesinde karar alırlar. Bu
kararın mahkeme kararlarından farkı temyizi olmamasıdır. Uluslararası hakem kararlarının uygulanabilmesi için
araya ulusal mahkemeler girer. Ancak ulusal mahkemelerin buradaki işlevi, uluslararası tahkim kararının salt bir
onaylanması ve ulusal yasaların yaptırım gücüne sahip kılınmasıyla sınırlı bir işleve sahiptir, yani herhangi bir
ulusal yasal yaptırıma sahip olmayan tahkim kararının yasallaştırılması işlevini yerine getirmektedir.9
Özellikle 1999 yılında başlayan ekonomik istikrar programı, enflasyonu düşürmeye yönelik politikalar,
Türkiye`nin AB üyeliğine girme süreci, nispeten gelişen sermaye piyasalari ve artan rekabet ÖSF’nin ülkeye
olan ilgisini arttırmaya başlamıştır, ancak yaşadığımız son iki ekonomik kriz ÖSF gelişimini yavaşlatacağı
açıktır. Aslında ekonomik ve politik istikrar sağlandığı takdirde ve belirtilen olumsuzluklar giderildiği takdirde
9
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Özel Sermaye Fonları icin çok geniş imkanlar ve potansiyeller bulunmaktadır. Yaşadığımız Kasım 2000 ve
Şubat 2001 krizleri sonrası, yabancı fonların artmakta olan ilgisi tekrar azalsa da planlanan reformlar
gercekleştiği ve ekonomik istikrarin sağlanması diğer bir çok alan da olduğu gibi ÖSF’nin gelişmesinde önemli
rol oynacaktır. Ayrıca, ekonomik kriz ve devalüasyon Türkiye’deki şirketlerin değerini bir anda dolar bazında
ciddi olarak azaltmış olup, yabancı yatırımcılar için bir fırsat oluşturmuştur. Nitekim Şubat ayı sonrası yabancı
şirketlerin Türk şirketlerinden pay alma isteklerinde ciddi artışlar gözlenmekte ve Türk-Yabancı şirket
ortaklıkları artmıştır.
Türkiye’nin büyüme potensiyeli ve ekonomik büyüklüğü Sermaye Fonları için çekici olabilir. Ayrıca Avrupa
Birliği ile uyum sürecinde Türkiye’nin İspanya, Portekiz ve İtalya gibi ülkelerin yaşadığı radikal yapısal
değişikleri tecrübe etmesi olasıdır. Bu süreçte artan rekabet Türk şirketlerini yeniden yapılanmaya zorlayacak,
yabancı yatırımlar artacak ve batılı anlamda bir kurumsal yatırımcı olgusu doğabilecektir. Bu şartların oluşması
halinde artan sermaye ihtiyacının karşılanmasında ÖSF’nin öneminin artması beklenmektedir.
Türkiye`de bugüne kadar yapılan ÖSF yatırımlarına bakıldığında genellikle Yabancı Sermayeli fonların mevcut
olduğu görülmektedir. 1994-2000 arasında yapılan toplam yatırımın 100 milyon $’ı aşmadığı bilinmektedir.
Yapılan yatırımlar ve piyasada mevcut olan fonlar asağıda görülmektedir.10 Bu fonların AIG dışındaki hepsi
Türkiye’deki aracıları vasıtasıyla veya yerli yatırım bankaları aracılığıyla yatırım fırsatlarını takip etmektedirler.
AIG Blue Voyage fonunun ise İstanbul’da yerleşik bir ofisi mevcuttur.








Sparks Türkiye`deki en aktif fondur ve bugüne kadar toplam 7 yatırım yapmıştır. Bu şirketler Arat Tekstil,
Ünal Tarım, GSD Holding, Biomar, Rant Leasing, Eka Elektronik ve Aba Ambalajdir. Bu yatırımların 4
tanesinden şirket Halka Arz yoluyla çıkmıştır.
Merill Lynch Türkiye`de EMEP adlı fonu ile BIM marketlerine ve Termoteknik adlı bir radyatör üreticisine
yatırım yapmıştır. Termoteknik’e yapılan yatırımdan İngiliz bir stratejik ortağa satış yolu ile çıkılmıştır.
Safran, Alfa Menkul Değerler ve Jumbo mutfak esyalarına yatırım yapmıştır. Alfa Menkul Değerler halka
açılmış ancak fon yatırımdan çıkmamıştır.
Citicorp Venture Capital, Merko Gıda’ya yatırım yapmıştır. Merko Gıda ikincil halka arzını
gerçekleştirmiş olup, Citicorp şirketteki payını azaltmıştır.
Commercial Bank of Greece halka açık olan Işıklar Ambalaj adlı şirketin bir kısmını satın almıştır.
AIG (American Insurance Group) Blue Voyage Fonu AFM sinemaları ve Galatasaray Spor Klübüne
ortak olmuştur.
EMEA teknoloji fonu Probil adlı software şirketine yatırım yapmıştır.

SONUÇ
Özel Sermaye Fonları genelde halka açık olmayan şirketlere doğrudan sermaye yatırımı yapan kuruluşlardır.
Fonun esas hedefi, önceden belirlenmiş bir yatırım süreci içinde ortakların koymuş oldukları sermayelerini belli
standartlar içinde maksimize etmektir; yani fon ortakları, yatırımlarına iyi bir geri dönüş, yatırım yaptıkları
şirketlerde belli bir standart (düzenli raporlama, performans) ve iyi bir yönetim beklemektedirler. Fon, ortak
olduğu şirkete değerini arttırıcı bir çok faydalar sağlamakta ve şirketin yönetim kurulunda yer alarak stratejik
hedeflerinde önemli roller alabilmektedir. Her fon, yatırımını hedeflediği süre sonunda bitirmek ister. Uygun
ortam oluştuğunda ÖSF çeşitli çıkış alternatiflerinden birini kullanarak yatırımdan çıkmayı hedefler.
Gelişmiş piyasalarda çok önemli bir yeri olan ve şirketlerin geleneksel finansman yöntemlerine (banka kredisi,
halka arz, bono/tahvil ihracı) alternatifler sunan ÖSF, Türkiye’de henüz gelişmemiştir. Bu yatırım şekli Türk
şirketleri tarafından tanınmamakta olup, sağlanabilecek faydalar tam olarak bilinmemektedir. Ekonomik ve
politik istikrarsılığın yanı sıra hukuksal eksiklikler, şirketlerin şeffaf olmayan yapısı ve sermaye piyasalarının
yüksek riski, ÖSF’lerin Türkiye’ye ilgisini kısıtlayan önemli engellerdir. Bu engellerin ortadan kalkmaya
başlaması, yatırımlardan çıkış alternatiflerini daha kolay hale getirecek ve Özel Sermaye Fonları yatırımlarını
arttırabilecektir. Türkiye yüksek büyüme potansiyeli, gelişen sermaye pazarı ve Asya’ya açılan bir kapı olması
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sebebiyle, sözü edilen olumsuzlukların ortadan kalkmasıyla birlikte Özel Sermaye Fonu yatırımları için ideal
ülke konumuna gelebilecek ve uzun vadeli sermaye ihtiyacı içindeki Türk şirketlerine iyi bir alternatif
finansman şekli olabilecek ve Türkiye’deki yatırımların gelişmesinde önemli roller alabileceklerdir.
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EVRENSEL MUHASEBE STANDARTLARINA DOĞRU…
Cansen BAŞARAN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Çağdaş anlamda muhasebe, ekonomik olayları ölçme disiplinidir. Günümüzde dünya ekonomisinin ve iş
dünyasının içinde bulunduğu koşullar söz konusu ölçümün önemini yadsınamaz hale getirmiştir.
Muhasebenin ekonomi ve siyaset ile etkileşimini anlamak işte bu açıdan çok büyük önem arz etmektedir.
Berlin duvarının 1990 yılında yıkılmasını izleyen yıllar, sosyalist doğu bloku ekonomilerinin liberalleşmesi
sonucunda çok uluslu şirketlerin sınırötesi yatırımlarını önemli ölçüde arttırdığı yıllar olmuştur. Sermaye
piyasalarının küreselleşmesi ve şirket alım-satım ve birleşmeleri bunu izlemiş, ülkelerarası yatırım ve
sermaye hareketleri, ülkelerarası finansal raporlama ve muhasebe politikaları farklılıklarının giderilmesi
ihtiyacını doğurmuştur.
Finansal raporlama ile ilgili sermaye piyasalarında geçerli mevcut yönetmelikler, uluslararası iş yapmanın
gerçeklerini ve gereksinimlerini tam olarak yansıtmamaktadır. Piyasalar bugün artık globaldir ve
birbirlerinden bağımsız düşünülemez. Sınırötesi ticaret ve yatırım faaliyeti günlük gerçeklerdir. Finansal
bilgi artık eskisine kıyasla son derece yaygın olarak paylaşılmaktadır. Borsaya kayıtlı birçok şirket verilerini
Internet’te yayınlamaktadır. Bugün yatırımcılar yatırım kararlarını verebilmek için bu bilgilere elektronik
olarak ulaşabilmekte ve bunları analiz edebilmektedirler. Ancak dünyanın neredeyse bütün hükümetleri yerel
firmaların o ülkeye özgü ulusal kurallara uymasını talep ettiği için temel finansal veriler geçerli uluslararası
kıyaslamalarda doğrudan kullanılamamaktadır.
20. yüzyılın sonunda Uzakdoğu Asya, Latin Amerika ve özellikle 2000 yılından itibaren Amerika Birleşik
Devletleri ve Avrupa Birliği’nde başlayan ekonomik durgunluk süreci kısa sürede ülkemizin de dahil olduğu
gelişmekte olan ekonomilere de yansımış ve finansal ölçüm yani muhasebe alanında karşılaştırılabilirlik ve
gerçek durumun yansıtılabilirliği tüm sermaye piyasalarının ve çokuluslu şirketlerin en önemli ortak
gereksinimlerinden biri haline gelmiştir.
2000 yılı global finansal raporlama için bir dönüşüm yılı olmuştur. Bu kavramın ortaya çıkmasından otuz yıl
sonra, Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) başta Avrupa’da olmak üzere finansal raporlama için ortak
dil ve global çerçeve haline gelmek üzeredir. 2000 yılının Mayıs ayında Sermaye Piyasaları Komisyonları
Uluslararası Örgütü (IOSCO) bütün ulusal borsaların sınır ötesi işlemleri ve borsaya kayıtları (ilk halka
arzlar) için UMS mali tablolarının kullanımını mümkün kılmalarını tavsiye etmiştir. 2000 yılının Haziran
ayında Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde borsaya kayıtlı bütün şirketlerin 2005 yılına
kadar konsolide mali tabloları için UMS kullanımını şart koşan bir öneriyi ortaya koymuştur. Buna göre
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tüm borsaya kote şirketleri mali tablolarını 2005 yılından itibaren UMS’ye
göre hazırlayacaktır. Söz konusu şirketler 2000 yılından itibaren çok kapsamlı ve planlı bir çalışma içerisine
girmiş ve finansal raporlama sistemlerini ve muhasebe politikalarını UMS ile uygun hale getirme projelerini
hayata geçirmişlerdir.
Neden UMS?
Geçerli kıyaslamalar yapabilmek için kıyaslanabilir verilere ihtiyaç vardır. Her gün artan sayıda şirket
global piyasalarda faaliyet göstermekte ve sermaye arayışına girmektedir. Kendini ulusal oyuncu olarak
konumlandıran firmalar bile yabancı hissedar almaya başlamaktadırlar. Internet sayesinde, bu sınır ötesi
yatırımcılar arasında oldukça küçük hissedarlar da yer almaktadır. E-ticaret artık modern bir fikir değil,
günlük bir gerçektir. Global bir raporlama çerçevesi oluşturulması yönündeki eğilimin temel faktörü
internette finansal bilgilerin yaygın olarak bulunabilirliğidir. İnternette bulunan temel finansal veriler farklı
ülkelerdeki farklı şirketler arasında kıyaslanabilir olana kadar, sınır ötesi yatırım kararları için bunların esas
alınması ve bunlar baz alınarak sonuçlar çıkarılması doğru olmayabilir. Global bilgi çağında, yatırım ve
yönetim kararlarının dayanacağı mali bilgilere ulaşabilmek çok kolaylaşmıştır. Ancak farklı ülkelerin farklı
düzenlemeleri dünyada borsaya kayıtlı firmaların gerçekten kıyaslanabilir mali bilgileri ortaya koymalarını
engellemektedir.

Bu sadece bir muhasebe ve finansal raporlama sorunu değildir. Şirketler ve yatırımcılar için gerçek bir
problemdir. Şu anda neredeyse dünyadaki her ülke, kendi ülkesinde kurulu şirketlerin mali konulardaki
bilgileri, o ülkeye has bir takım kurallar ve ulusal olarak kabul edilmiş muhasebe prensipleri çerçevesinde
bildirmesini talep etmektedir. Dolayısıyla, analistler ve yatırımcılar, herhangibir ülkedeki bir şirketin
peformansını, başka bir ülkedeki rakibi ile karşılaştıramamaktadır. Yatırımcılar, rakamları yanlış
yorumladıkları takdirde hatalı bir karar verme riskiyle, rakamları kendi sistemlerine çevirmek için uzun bir
süre gerektiğinden ise bir yatırım imkanını kaçırma riski ile karşı karşıyadır.
İş hayatı değişiklik yapmış olmak adına değişimi istemez. Ancak Dünya ve Avrupa çapında global
standartlar kullanılması konusunda ulaşılan görüşbirliğinin arkasında çok haklı nedenler bulunmaktadır. Bu,
birçok taraf için hayatı çok kolaylaştıracaktır. Uluslararası sermaye piyasalarında fon rekabeti çok daha
etkin olarak sürdürebilecektir. Ulusal ve uluslararası kullanım için farklı bilgiler hazırlamanın maliyetini
büyük ölçüde azaltacaktır. Şirketler ve yatırımcılar için ortak bir oyun sahası açılmış olacaktır. İşte tüm
bunlar herhangi bir ülke ya da sermaye piyasasının tekelinde olmayan ve evrensel özellikler taşıyan
Uluslararası Muhasebe Standartları’nın uygulanması ile mümkün olabilir.
UMS’ye geçiş basit bir işlem değildir. Yoğun çalışma gerektiren bir süreci kapsar. UMS uygulamasına geçiş
etkin bir şekilde yönetilmesi gereken büyük bir projedir. Mali kaynak ve insan kaynağı gerektirir. Genel
olarak ulusal standartlar ile UMS arasında önemli farklılıklar bulunabilmektedir ve bu geçiş dikkat ve
konunun uzmanı kişilerin desteğini gerektirir. Bu değişim sürecini yaşayan şirketlerin en önem verdiği
konunun iç yönetim raporlama sistemlerini, dış raporlama ile uyumlulaştırma çabaları olduğunu belirtmek
gerekir. Henüz bu değişimi yapmamış olan şirketler, yeni raporlama sisteminin, analistlerin kendileri ile ilgili
görüşlerini değiştireceğinden endişe etmektedirler.
Türkiye Avrupa Birliği’nin resmi bir adayıdır. Birçok Türk şirketinin sınırötesi yatırımları bulunmaktadır.
Gene önemli sayıda Türk şirketinin yabancı yatırımlar ya da kredi kurumları ile yoğun ilişkileri mevcuttur.
Bu bağlamda Türkiye’de geçerli finansal raporlama standartları yabancılar tarafından da anlaşılabilir ve
karşılaştırılabilir olmalıdır. Bu ayrıca yerli yatırımcı açısından da gerçek tabloyu gösteren bilgi sağlanması
yönünden son derece önemlidir.
Türkiye’de geçerli muhasebe standartlarının, özellikle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Muhasebe
Prensipleri’nin UMS ile uyumlu hale gelmesi sürecinde SPK’nın 2001 yılında yürürlüğe koyduğu enflasyon
muhasebesi ve mali tabloların konsolidasyonu ile ilgili tebliğleri atılmış çok önemli adımlardır. Ancak
enflasyon muhasebesi ve mali tabloların konsolidasyonu UMS’ye tam geçiş anlamı taşımamaktadır. Daha
birçok alanda önemli muhasebe prensipleri farklılıkları vardır. Örnek vermek gerekirse leasing muhasebesi,
ertelenmiş vergiler, inşaat ve taahhüt işlemleri, finansal varlık ve yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesi bu
farklılıkların sadece birkaçını teşkil eder.
Türkiye’de şirketlerin muhasebe bölümlerinde çalışanların en çok yakındıkları konulardan birisi de değişik
kullanıcıları için çok sayıda mali tablo hazırlama gerekliliğidir. Bu yakınma genellikle kanuni mali tabloların
şirketlerin gerçek finansal durumlarını ve faaliyetlerinin gerçek sonuçlarını yansıtmamasından ve bu nedenle
de gerçek finansal bilgiyi ancak ek olarak yönetim muhasebesinin ürettiği bilgilerden ulaşılmasıdır. UMS’nin
kanuni mali tabloların hazırlanmasında kullanılacak muhasebe prensipleri olarak hayata geçirilmesi yönetim
muhasebesine duyulan gereksinimi ortadan kaldıracak ve muhasebecilerin üzerinden önemli bir iş yükünü
alacaktır.
Her alanda kabuk değişim süreci geçirmekte olan Türkiye’nin muhasebe alanında da radikal bir değişim
geçirmesi kaçınılmazdır. UMS’nin adaptasyonu Türkiye’nin yabancı yatırımları teşvik etmesinde, mali
tabloların hissedarları doğru bilgilendirmesinde, sermaye piyasalarının derinleşmesinde ve ekonominin
saydamlaşmasında en doğru ve etkin araçtır.
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0. GİRİŞ
Enflasyonun yaşandığı ülkelerde, işletme sermayelerinin erimesi ve sermaye birikiminin yetersizleşmesi
işletme ile birlikte ülkelerin ekonomik gelişim sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle de işletme
sermayelerinde yaşanan erime işletmeleri işletme dışındaki finansal kaynaklara yöneltmektedir. İşletme
dışından elde edilen finansal kaynaklar beraberinde bir faiz yükünü getirmekte ve bu faiz yükü işletme
sermayesinde yaşanan erimeyi hızlandırmaktadır. İşletmelerin sermayelerini güçlendirebilmeleri ve
ihtiyaçları olan finansmanı düşük maliyetli elde etmelerinin yollarından biri de hisse senedi ihraç etmeleridir.
Ülkemizde anonim şirketlerin çok büyük bir yüzdesinin aile şirketi olması ve hisse senedi bastırmanın yasal
bir zorunluluk olmamasına rağmen işletmelerin, hisse senedi ihraç etmek suretiyle finansman sağlaması son
yıllarda ülkemizde de sıklıkla kullanılmaktadır. Elde edilen finansmanın diğer finansman kaynaklarına
nazaran maliyetinin de düşük olması yöntemin kullanılmasında en önemli sebeplerden biri olarak
gösterilebilir.
Bu makalenin amacı; hisse senedi ihraç etmenin maliyeti, hisse senetlerini itibari değerleri üzerinde satılması
sonucu oluşan hisse senedi ihraç primlerinin (emisyon primleri), muhasebeleştirilmesi ile konunun gerek
vergi kanunları gerekse TTK, SPK ve MSUGT çerçevende incelenmesidir.
1- GENEL BİLGİLER
Hisse senedi, anonim ortaklıkların pay sahiplerinin sermaye payları üzerinde tasarruf hakkını temsil eden
değerli evrak niteliğinde, ortaklıklar tarafından çıkartılan ve ortaklık sermayesinin bölünmüş olduğu sermaye
paylarını temsil ve bu payların dolaşımını sağlayan belgedir.1
Anonim şirketlerin hisse senetleri nama yada hamiline yazılı olarak çıkartılır. (T.T.K. Md. 409) Hisse senedi
bastırmamış anonim şirketlerin, hisse senedi yerine geçmek üzere ilmühaber (geçici, ara pay senedi) vermesi
mümkündür. Bu durumda ilmühaberlerde henüz çıkarılmamış hisse senetlerini temsil ederler ve sahibine tüm
ortaklık ve alacak hakkını tanırlar. İlmühaberlerin ise nama yazılı olması zorunludur.2 (T.T.K. Md.411)
Hisse senetlerinin ihraç edilmesi, halka arz edilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu 3/c de ihraç
“sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkartılıp, halka arz edilerek veya halka arz
edilmeksizin satışıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı madde de halka arz “sermaye piyasası araçlarının
satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulması, halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya
kurucu olmaya davet edilmesini, hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı
işlem görmesini, bu kanuna göre halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının
veya hisse senetlerinin satışını ifade eder.” şeklindedir.
Şirketler halka arz işlemlerini kuruluş esnasında (tedrici kuruluş) yada kuruluş sonrası gerçekleştirebilirler.
Ancak şirketin tedrici kuruluşu gerçekleştirmesi için hem T.T.K hem de S.P.K. hükümlerine tabi olması
kuruluş esnasında halka arzın ülkemizde pek tercih edilmemesine sebebiyet vermektedir.
Konumuz açısından açıklanması gereken kavram hisse senedi ihraç primi yada diğer adıyla emisyon
primidir. Bu kavrama ilişkin ayrıntılı açıklama 2.3. Hisse Senetleri İhraç Primlerinin Muhasebeleştirilmesi
kısmında yapılacaktır.
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2- HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİNİN (EMİSYON PRİMLERİNİN)
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU
2.1. Hisse Senedi İhraç Primlerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu
Hisse senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar K.V.K.’ nun 8.
maddesinin 5 numaralı bent hükmü ile kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 4444 sayılı kanunla K.V.K.’
na eklenen Geçici 28. maddesinin b bendi uyarınca, 1.1.1999 – 31.12.2002 tarihleri arasında uygulanmak
üzere anonim şirketlerin kuruluşunda veya sermayelerini arttırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin
itibari değerleri üzerinden elden çıkarılmasında G.V.K. 94. maddesinin 6 numaralı bendinin ikinci fıkrasının
b-ii alt bendine göre tevkifata tabi tutulmamaktadır.
Geçici 23/a bendi çerçevesinde oluşan fonun sermayeye ilave edilmesi bir istisna olmasına rağmen
işletmenin 5 yıl içerisinde tasfiyesi halinde sermayeye eklenen bu kazançların tasfiye kazancına eklenmesi
gerekmektedir.
2.2. İhraç Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi
Kurumlar Vergisi Kanunun 14. Md. çerçevesinde, kurumlar çıkardıkları hisse senetleri ve tahviller için
yaptıkları kağıt ve baskı giderlerini, mahkeme, noter, tasdik, tescil harçları, ilan masraflarını, damga vergisini
ve çıkarma dolayısıyla ödedikleri sair harç ve resimleri, bankalara verilen komisyonları, borsaya kayıt için
yapılan ve bunlara benzer sair her nevi giderleri kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate
alabileceklerdir.
Özellikle hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin yukarıda yer alan giderlerin yanı sıra aşağıdaki
giderlere de katlanmaktadırlar;3





Aracı kurumlara ödenen komisyon ve ücretler,
Sermaye Piyasası Kuruluna ödenen, kayıt ücreti, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi gibi ödemeler,
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına ödenen, kotasyon ücreti, pazar kayıt ücreti, eğitime katkı payı ve
özel işlem vergisi gibi ödemeler,
Hisse senetlerinin ihracına yönelik yapılan reklam giderleri, bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen
denetim raporu ücreti, hisse senetleri basımı için kağıt ve baskı giderleri.

Ancak, kurumlar vergisi 14. maddesinde yer alan bu hüküm hisse senedi ihraç primlerinin bir istisna olması
sebebiyle geçerliliğini yitirmektedir. Çünkü, K.V.K.’ nun 3946 sayılı Kanunla değişen 8. maddesinin son
fıkrasında “Kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara ilişkin ödemelerin kurum
kazancından gider olarak indirilmesi kabul edilmez” hükmü yer almaktadır. 50 seri nolu Kurumlar Vergisi
Genel Tebliğinde ise emisyon primleri dışında kurumlar vergisinden müstesna olunan iştirak kazançları,
risturnlar ile yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarına ilişkin olarak
yapılan giderlerin kurumun vergiye tabi diğer kazanç tutarının tespitinde kurum kazancını azaltıcı veya
kurum zararda ise bu zararı artırıcı bir unsur olarak indirim konusu yapılamayacağını ifade etmektedir.4
Hisse senedi ihraç priminin 50 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yer almamasına rağmen, bu
primin elde edilmesi için yapılan gider ve harcamaların kurum kazancından indirilebileceği anlamı
çıkmamaktadır.
Yapılan bu tür giderlerin istisna bitim süresi olan 31.12.2002 tarihine kadar kurum kazancının tespitinde
gider olarak dikkate alınmaması gerekmektedir.
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Örnek:
X A.Ş. hisse senedinin ihracı ile ilgili denetim şirketine 2.000.000.000 TL ödenmiştir.
/
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 2.000.000.000
770 70 İdari Giderler
770 70 03 Dışarıdan Sağ.Fayda
ve Hiz.
191 İNDİRİLECEK KDV
360.000.000
100 KASA
2.360.000.000
/
900 NAZIM HESAPLAR
2.000.000.000
900 01 Kanunen Kabul Edilmeyen
Giderler
901 NAZIM HESAPLAR
2.000.000.000
901 01 Kanunen Kabul Edilmeyen
Gider Karşılığı
Hisse Senedi İhracı İle İlgili Giderler
/
Bunun yanı sıra işletme tedrici kuruluş esnasında ihraç etmiş hisse senetlerine ait giderleri, kuruluş ve
örgütlenme gideri niteliğine sahip olabilir.5 Böylece yapmış olduğu bu giderleri, V.U.K. 282. maddesi
çerçevesinde 262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ hesabında aktifleştirilmesi gerekmektedir.
Ancak, aktifleştirilmiş olan bu giderlerin amortismana tabi tutulması esnasında yukarıdaki açıklamalar
çerçevesinde oluşan amortisman giderinin K.K.E.G. olarak dikkate alınması gerekecektir.
2.3. Hisse Senetleri İhraç Primlerinin Muhasebeleştirilmesi
Hisse senedi ihraç primleri Tek Düzen Hesap Planında, 52 SERMAYE YEDEKLERİ hesap grubunun
altında yer alan 520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ hesabında izlenmektedir. M.S.U.G.T. 1’ de bu
hesap “Hisse senedinin nominal fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark bu hesabın alacağına satış biçimine
bağlı olarak ilgili hesabın borcuna kaydedilir. Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka bir amaçla
kullanılması durumunda hesaba borç kaydedilir.” şeklinde tanımlanmıştır. Ancak, Hisse Senedi İhraç
Primlerinin bir sermaye yedeği olarak M.S.U.G.T. 1' de dikkate alınması ve bu primlerin sermayeye ilavesi
T.T.K. 466. maddesi ile çelişmektedir. Çünkü, Emisyon primi T.T.K. Md 466/1’ de anonim şirketlerin
kuruluşlarında veya sermaye artırımlarında çıkarmış oldukları "hisse senetlerinin çıkarılmasında çıkarma
masrafları indirildikten sonra, itibari kıymetten fazla olarak elde edilen hasılatın itfalara veya yardım ve
hayır işlerine sarf edilmeyen kısmı” olarak tanımlanmıştır. TTK Md. 464/1 de ise hisse senetleri ihraç
primlerinin, öz kaynaklarda bu hasılatın “kanuni yedek akçe” olarak ayrılmasının zorunlu olduğu
belirtilmiştir. Ayrıca bu primlerin öz sermayenin bir unsuru olduğu dağıtılamayacağı ve ancak 466/3 de
belirlenen şartlar çerçevesinde kullanılması gerektiği belirlenmiştir. Bu hükümler çerçevesinde hisse senedi
ihraç primleri TTK çerçevesinde öz kaynaklar hesap sınıfının bir unsuru olarak bilançoda yer almaktadır.
Yukarıda da açıklandığı üzere T.T.K. 466. maddesinde hisse senedi ihraç primi, hisse senedi iptal karları ve
I., II. Tertip yedek akçeler ile birlikte bir sermaye yedeği olarak değil yedek akçe olarak tanımlanmaktadır.
Dolayısıyla M.S.U.G.T. 1 ile T.T.K. arasında kavramsal olarak bir uyumsuzluk söz konusudur.
Hisse senedi ihraç primine S.P.K. açısından baktığımızda ise hem M.S.U.G.T. 1, hem de T.T.K.' nun dan
farklı bir açıklama Sermaye Piyasası Seri No: XI Tebliğ No. 1' de şu şekilde bir tanımlama yapılmıştır; "yeni
çıkarılan hisse senetlerinin primli satışından kaynaklanan tutarlar bu başlık altında toplanır. Emisyon
primlerinin, sermayeyi temsil eden hisse senetlerinde bir değer artışını ifade etmesi nedeniyle yedekler
arasına alınması mümkün değildir."
S.P.K.' da ise açıklamadan da görüldüğü üzere hisse senedi ihraç primleri öz kaynağın bir unsuru olarak
belirtilmesine rağmen farklı bir hesap grubu oluşturulmuştur.
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Konuya M.S.U.G.T çerçevesinde muhasebeleştirmesine baktığımızda hesap alacak karakterli bir hesap olup
hisse senedinin itibari değeri ile satış bedeli arasındaki fark bu hesabın alacağı karşılığında ilgili aktif
hesabına borç kaydedilir.
Örnek:
Şirket hisse senedi halka arz etmek suretiyle sermaye artırımına gidecektir. X A.Ş. 1.000 TL itibari değerli
10.000.000 adet hisse senedi ihraç etmiştir. Hisse senedinin piyasa fiyatı 8.000 TL dir. Gerekli yevmiye
kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
Sermayenin Taahhüt edilmesi;
/
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 10.000.000.000
500 SERMAYE
Sermayenin Taahhüdü
/

10.000.000.000

Hisse senetlerinin ihraç edilmesi ve nominal bedel üzerinden satılması;
/
102 BANKALAR

80.000.000.000

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 10.000.000.000
520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ
PRİMLERİ
70.000.000.000
Hisse senetlerinin nominal bedel üzerinden satılması
/
Oluşan bu fonun sermayeye ilavesi durumunda ise;
Sermayenin Taahhüt edilmesi;
/
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 70.000.000.000
500 SERMAYE
Sermayenin Taahhüdü
/
520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ
PRİMLERİ
70.000.000.000

70.000.000.000

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 70.000.000.000
Hisse Senedi İhraç Primlerinin Sermayeye İlavesi
/
3. SONUÇ
T.T.K., hisse senedi ihraç primlerini bir yedek akçe olarak ayrılmasını gerektirmekte iken, Sermaye Piyasası
Kurulu ve Vergi İdaresi hisse senedi ihraç primlerini bir sermaye yedeği olarak görmesi ülke de yayınlanan
mali tabloların tekdüzen olmasına az da olsa olumsuz bir etkisi olmaktadır. Muhasebenin temel kuralları ve
tekdüzen hesap planı çerçevesinde hisse senedi ihraç primleri kar yedekleri hesap grubu içerisinde yer alması
gereken bir hesaptır. Çünkü, kar yedekleri hesap grubunda yer alan hesaplar işletmenin vergi matrahına dahil
edilmeksizin kardan ayrılan nitelikteki hesapların izlendiği gruptur. Sermaye yedekleri hesap grubunda yer
alan hesapların ise kar ile ilişkilendirilmeksizin işletmenin bilançosunda yer alan aktiflerin genellikle kayıtlı
değerlerinin cari değerlerine yaklaştırılması amacı ile kullanılan yeniden değerleme artışları veya maliyet
artış fonu hesaplarının yer aldığı hesap grubu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ayrıca hisse senedi ihraç primlerinin bir istisna olması Kurumlar Vergisi Kanununun 8. Maddesi
çerçevesinde istisna kazançlarının elde edilmesi için yapılan giderlerin kurum kazancının tespitinde
indiriminin mümkün olmamasından ötürü K.K.E.G. olarak dikkate alınmasını gerektirecektir.
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SOSYAL SİGORTALAR KURUMU MEVZUATINDA MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE
SİGORTALILARA SAĞLANAN YARDIMLAR VE İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI
Resul KURT
Sigorta Müfettişi
GİRİŞ
Meslek hastalığı, toplumda yeterince bilinmeyen ve önemsenmeyen, sigortalılarda geçici veya sürekli olarak
sakatlık veya ruhi arıza bırakan rahatsızlıklardan biridir. Meslek hastalığı nedeniyle her yıl bir çok kişi ya
hayatını kaybetmekte ya da çeşitli oranlarda iş göremez hale gelmektedir. SSK istatistiklerine göre, 1996
yılında 1.115 adet, 1997 yılında 1.055. adet, 1998 yılında 1.400 adet ve 1999 yılında ise 1.025. adet meslek
hastalığı olayı meydana gelmiştir. Meslek hastalığına yakalanan bu sigortalılardan 1996’da 196 kişi, 1997’de
191 kişi, 1998’de 158 kişi ve 1999’da da 168 kişi meslek hastalığı sonucunda hayatını kaybetmiştir.
Bu yazıda meslek hastalığı kavramı, meslek hastalığının nedenleri ve sonuçları ile işverenlerin sorumlukları
açıklanmaya çalışılmıştır.
I. MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI VE UNSURLARI
A. MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI
Meslek hastalığı, çalışma hayatında işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınmaması nedeniyle ortaya
çıkan ve sigortalının maruz kaldığı geçici ve sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleri olarak
tanımlanabilir. Mesleki bir faaliyetin yürütümü ya da bazı işlerde sürekli çalışma, kişide bu faaliyetlerle
doğrudan bağlantılı hastalıklara yol açabilir.
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 11/B maddesinde; “Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı için
niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli
hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir.
Bu kanuna göre tespit edilmiş olan hastalıklar listesi dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı
sayılıp sayılmaması üzerine çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'nca karara
bağlanır.” denilerek meslek hastalığının tanımı yapılmıştır.
Buna göre, meslek hastalığından söz edebilmek için, meslek hastalığına yakalandığını iddia eden kimsenin
öncelikle 506 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılması gerekir. Ayrıca, meslek hastalığına yakalanan
sigortalının bu hastalık sonucu geçici veya sürekli olarak bedensel veya ruhsal bir zarara uğraması
gerekmektedir.
Yine bir hastalığın meslek hastalığı sayılması için söz konusu hastalık ile sigortalının yaptığı iş arasında
uygun illiyet bağının bulunması zorunludur.
Meslek hastalığından söz edebilmek için uğranılan hastalık veya sakatlığın (ve hatta ölümün), sigortalının
çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir nedenle ya da işin yürütüm koşulları yüzünden ortaya
çıkması gerekir. Dikkat edilirse, meslek hastalığı için Kanunun öngördüğü nedenlerin her ikisi de
sigortalının gördüğü iş ve çalıştığı işyeriyle ilgilidir.1 Yani, meslek hastalığı, sigortalının işyerinde gördüğü
işten veya işyerinden kaynaklanmaktadır.
Meslek hastalığı, iş kazasından farklı olarak bütünüyle mesleksel niteliklidir. Yani iş kazasının çalışılan işle
ilgisi bulunması şart olmadığı halde, meslek hastalığının yapılan işin sonucu olarak ortaya çıkması
zorunludur. Diğer bir anlatımla meslek hastalığı, belirli bir mesleğin (işin) ifası sonucu o mesleğin (işin)
nitelik ve yürütüm şartlarının doğurduğu bir sakatlık veya hastalıktır. Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı
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Mustafa Çenberci, Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi, Ankara, 1985,S.124.

işyerinin şartları ve durumuyla da ilgili olabilir.2 Meslek hastalığı, zaman içinde yavaş yavaş ortaya çıkan bir
rahatsızlıktır.
Hangi tür rahatsızlıkların meslek hastalığı sayıldığı ve hangi sürede ortaya çıkması gerektiği “Sosyal Sigorta
sağlık İşlemleri Tüzüğü”nde ve bu tüzüğe ekli Meslek Hastalıkları Listesinde belirtilmektedir. Söz konusu
tüzükte, 64. maddede meslek hastalıkları 5 grupta toplanmıştır. Bunlar;






Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları,
Mesleki cilt hastalıkları,
Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları,
Mesleki bulaşıcı hastalıklar ve,
Fizik etkenlerle olan meslek hastalıklarıdır.

B- MESLEK HASTALIĞININ UNSURLARI
1- Sigortalı Olma
Meslek hastalığına uğrayan kişinin 506 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılması gerekir. Meslek
hastalığına tutulan kişinin, 506 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılmaması halinde gerekli yardımlar
yapılmamaktadır.
2- Hastalık Veya Sakatlığın Yapılan İşin Sonucunda Ortaya Çıkması
Meslek hastalığı, yapılan işin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 506 sayılı Kanunda sigortalının yaptığı iş ve
çalıştığı işyerinden kaynaklanan rahatsızlıklar haricindeki hastalıklar, meslek hastalığı tanımına
girmemektedir.
İş kazası derhal veya kısa bir zaman içinde meydana gelen zarar verici bir olay iken, meslek hastalığı uzun
sürede meydana gelmektedir. Meslek hastalığı, aniden ortaya çıkmamaktadır. Sosyal Sigortalar Kanunu, işin
yürütüm şartları sonucu oluşan meslek hastalığı yönünden tekrarlanmayı öngörmemiştir. İşin yürütüm
şartlarından maksat ise, işyerinde işçilerin sağlığının güvence altına alınmasına yönelik gerekli önlemlerin
alınmamasının ifadesi şeklinde belirtilebilir. Meslek hastalığında da, iş kazasında olduğu gibi zararı doğuran
neden tümüyle dış etkenlerden kaynaklanır. Bünyeye yavaş yavaş tesir eder. Zaman içinde tekrarlana
tekrarlanan hastalık, sakatlık veya ruhi bir arıza ve hatta ölüme neden olur.3
3- Sigortalının Bedence Veya Ruhça Bir Zarara Uğraması
Meslek hastalığına yakalanan sigortalının bu hastalık sonucu geçici veya sürekli olarak bedensel veya ruhsal
bir zarara uğraması, kendisine yapılacak sigorta yardımlarının ön koşuludur.
4- Hastalığın Tüzüğe Ekli Listede Yer Alması ve Belirtilen Süre İçinde Meydana Çıkması
Meslek hastalığı, aniden ortaya çıkmayıp uzun zaman süresince meydana geldiğine göre, bir kişinin işten
ayrıldıktan sonra da meslek hastalığına yakalanma ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda, meydana gelen
hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağı veya meslek hastalıklarının işten ayrıldıktan en geç ne
kadar süre sonra ortaya çıktığı takdirde çalışılan işten dolayı meydana geldiğinin kabul edileceği, 506 sayılı
Kanunun 135. maddesi (A) fıkrası, (f) bendine göre hazırlanan Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü ve eki
meslek hastalıkları listesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Hastalığın, meslek hastalığı sayılabilmesi için ayrıca, Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğündeki meslek
hastalıkları listesinde yer alması ve listede belirtilen süre içinde ortaya çıkmış olması halinde gerekmektedir.
Yine, hastalığın sigortalı işte çalışmaya başladıktan itibaren belirli bir zaman geçmesinden sonra ortaya
çıkması gereklidir. Örneğin Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğünün 66. maddesine göre “Pnömokonyoz”
A.Can Tuncay, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Beta Yay. 9. baskı, İstanbul, 2000, S.227.
SSK Başkanlığı, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı Sigorta Müfettişleri Eğitim Notu ve Çalışma Talimatı, Ankara,
2000, s.171-175.
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hastalığının meslek hastalığı sayılabilmesi için, sigortalının havasında Pnömokonyoz yapacak yoğunluk ve
nitelikte toz bulunan yeraltı ve yerüstü işyerlerinde toplam olarak en az 3 yıl çalışmış olması şarttır. Ancak
belirli şartlar varsa 3 yıllık süreden indirilebilmektedir.
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü ve eki meslek hastalıkları listesinde ismi bulunmayan bir hastalığın
meslek hastalığı sayılıp sayılmaması üzerine çıkabilecek uyuşmazlıklar, 506 sayılı Kanunun 129. maddesine
göre oluşturulan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanmaktadır. Yüksek Sağlık Kurulu
kararlarına karşı sigortalı mahkemeye başvurabilmektedir.
Meslek hastalığının, işçinin işten ayrıldıktan sonra ortaya çıkması durumunda, 506 sayılı Kanunun 18.
maddesi 2. fıkrasına göre, sigortalının eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında
geçen sürenin, söz konusu tüzükte o hastalık için belirtilen süreden daha uzun olmaması gerekir. Bu husus,
meslek hastalığı ile görülen iş arasında bulunması gereken neden-sonuç ilişkisinin doğal sonucudur. Bu
süreye yükümlülük süresi denir. Tüzükte çeşitli meslek hastalıkları için belirtilmiş yükümlülük süreleri 3
günle 15 yıl arasında değişmektedir. Bu kural asıl olmakla birlikte, herhangi bir hastalığın meslek hastalığı
olduğu klinik ve laboratuar bulgularıyla kesinleştiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyeri incelemesi
ile kanıtlandığı takdirde yükümlülük süresi aşılmış olsa bile hastalık Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık
Kurulunun onayı ile tüzüğün 63/2. maddesine göre meslek hastalığı sayılabilir.4
5- Hastalığın Hekim Raporu İle Tespit Edilmesi
Meslek hastalığına yakalanan sigortalının Kurum yardımlarından yararlanabilmesi için, 506 sayılı Kanunun
18. maddesi 1. fıkrasına göre, çalıştığı işte meslek hastalığına tutulduğunun hekim raporu ile tespiti
gerekmektedir.
C- MESLEK HASTALIĞINI BİLDİRME
1- Meslek Hastalığının İşveren Tarafından Bildirilmesi Yükümlülüğü
İşverenin, çalıştırdığı bir sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenmesi veya durumun kendisine
bildirilmesi halinde bunu, vizite kağıdı ile ve öğrendiği günden başlayarak iki gün içinde SSK’na bildirmesi
gerekmektedir. İşveren sadece halen işyerinde çalıştırdığı işçilerin meslek hastalığına yakalandığını
bildirmekle yükümlüdür.
Meslek hastalığını bildirmeyen veya haber verme kağıdında belirtilen bilgiyi “kasten eksik” veya “kasten
yanlış” bildiren işveren hakkında 506 sayılı Kanunun 27. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaktadır.
Bildirimin zamanında yapılmaması nedeniyle, sigortalının tedavi süresinin uzaması veya malül kalması
yüzünden doğan SSK’nın zararlarından işveren sorumlu tutulmakta ve bu sebeple yapılan harcamalar
işverenden tahsil edilmektedir.
2- İşten Ayrılan Sigortalıların Meslek Hastalığını Bildirmeleri
Sigortalı olarak çalıştığı ve meslek hastalığına sebep olacak işten veya işyerinden ayrıldıktan sonra meslek
hastalığı ortaya çıkan sigortalılar, sigorta yardımlarından faydalanmak için alacakları hekim raporu ve
gerekli belgelerle doğrudan SSK’na müracaat edeceklerdir. Sigortalının, sigorta yardımlarından
yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının hekim raporu ile tespit edildiği
tarih arasında, Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü ve eki meslek hastalıkları listesinde belirtilen süreden
daha fazla bir zamanın geçmemiş olması gerekmektedir.
II- MESLEK HASTALIKLARINDA SİGORTALILARA SAĞLANAN YARDIMLAR
Meslek hastalığına yakalanan sigortalılara sağlanacak yardımların neler olduğu 506 sayılı Kanunun 12.
maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;
 Sağlık yardımı yapılması,
 Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi,
4
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Sürekli iş göremezlik hallerinde gelir verilmesi,
Protez, araç ve gereçlerin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi,
Sağlık yardımı yapılması ve Protez, araç ve gereçlerin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi
için sigortalının başka yere gönderilmesi,
Meslek hastalığı dolayısıyla bedeni veya ruhi bir arızaya uğrayanlardan, yurt içinde tedavisi kabil
olmayıp, ancak yabancı bir ülkede kısmen veya tamamen tedavisi mümkün görülen ve mesleğinde
uğradığı iş göremezlik derecesinin azalabileceği Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile tespit
edilen sigortalının ve bu raporda belirtilmişse, beraber gidecek kimselerin yabancı ülkelere gidip gelme
yol paraları ile o yerdeki kalış ve tedavi masraflarının ödenmesi (Sağlık Kurulunca verilen rapora Kurum
ve sigortalı itiraz ederse, bu husus Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır),
Cenaze masrafı karşılığı verilmesi,
Sigortalının ölümünde hak sahiplerine gelir bağlanması,
Sigorta yardımları yapılmaktadır.

A- SAĞLIK YARDIMI YAPILMASI
Meslek hastalığına uğrayan sigortalının sağlığını koruma, çalışma gücünü yeniden kazandırma ve kendi
ihtiyaçlarını görme yeteneğini artırma amacıyla gerekli sağlık yardımları yapılır. Meslek hastalığı halinde
sigortalıya yapılacak sağlık yardımları, sigortalının hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum
üzerine teşhis için gereken klinik ve laboratuar muayenelerinin sağlanması, gerekirse sağlık müessesesine
yatırılması ve her türlü tedavinin yapılması,tedavi süresince ilaç ve iyileştirme araçlarının sağlanması
şeklinde olmaktadır.
B- GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SÜRESİNCE GÜNLÜK ÖDENEK VERİLMESİ
Meslek hastalığına yakalanan ve bu nedenle çalışma gücünü kaybeden sigortalı, çalışamadığı sürece,
çalışması halinde elde edebileceği gelirden de yoksun kalır. Sigortalının bu kaybını telafi etmek amacıyla
sigortalıya iyileşinceye kadar geçecek istirahatli bulunduğu süre için geçici iş göremezlik ödeneği
verilmektedir. 506 sayılı Kanunun 16. maddesinde meslek hastalığı dolayısıyla geçici iş göremezliğe
uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.
Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık olarak ve işledikten sonra Kurumca verilmektedir. (SSK m.89/3.)
Ancak, Kurumdan doğrudan doğruya alınmasında güçlük bulunursa, bu ödenek, Sosyal Sigortalar
Kurumunun talimatı uyarınca, işveren tarafından Kurum hesabına sigortalıya verilmektedir. Sosyal
Sigortalar Kurumu, 506 sayılı kanuna uygun olarak verilen ödenekleri belgelerine dayanarak işverene öder.
(SSK m.89/4.) Sigortalı aynı anda birden fazla sigorta kolundan iş göremezlik alma durumunda ise bu
ödeneklerden yalnızca biri ve en yüksek olanı verilmektedir. (SSK m.91)
C- SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK HALLERİNDE GELİR VERİLMESİ
Meslek hastalığına yakalanan ve bu nedenle çalışma gücünü kaybeden sigortalının çalışma gücünü belli bir
oranda ve sürekli olarak kaybetmesi halinde sigortalıya ömür boyunca verilecek olan sürekli iş göremezlik
geliri bağlanmaktadır. Gelirin bağlanması için SSK’na belirli bir süre ve miktar prim ödenmesi gerekli
değildir.
Geçici iş göremezlik hali sonunda Kuruma ait veya Kurumun sevk edeceği sağlık tesisleri sağlık kurulları
tarafından verilecek raporlarda belirtilen arızalarına göre, meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma
gücünün en az % 10 azalmış bulunduğu Kurumca tespit edilen sigortalı sürekli iş göremezlik gelirine hak
kazanır. (SSK m.19/1.) Meslekte kazanma gücünü ne oranda kaybedildiği Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri
Tüzüğünün 5. maddesinde, meslek hastalığı sonucu meydana gelen arızaların, sigortalının mesleğinde
kazanma gücünü ne oranda azaltacağı, Tüzüğe ekli A,B,C, D ve E cetvellerine göre tespit edileceği
belirtilmiştir.
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Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğünün 6, 7, 8 ve 9. maddelerinde bu cetveller vasıtasıyla arızalara göre
meslekte kazanma gücünün ne şekilde tespit edileceği açıklanmıştır.
Sigortalının meslekte kazanma gücü % 10 - % 99 arasında eksilmiş ise iş göremezlik kısmi, % 100 ise
tamdır. Sürekli kısmi iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanarak
bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine verilir. Örneğin %20 oranında iş göremez olduğu
tespit edilen sigortalıya, tam iş göremezlikte alacağı gelirinin %20’si sürekli iş göremezlik geliri olarak
kendisine verilir. Sürekli iş göremezlik halinden söz edebilmek için sigortalının meslekte kazanma gücünü
en az % 10 oranında yitirmiş bulunması gerekir. Meslekte kazanma gücünün % 10’dan daha düşük bir
oranda kaybedilmesi durumunda sigortalının sürekli iş göremezlik halinden bahsedilmez ve Kurumdan
sürekli iş göremezlik geliri bağlanmasına hak kazanılmaz. SSK’na ait veya Kurumun sevk edeceği sağlık
tesisleri sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara göre Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü ve ekli
cetvellere istinaden belirlenecek meslekte kazanma gücü kayıp oranına karşı sigortalı 506 sayılı Kanunun
109. maddesine göre Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık kuruluna itiraz edebilir. Sigortalı ayrıca Yüksek Sağlık
Kurulu kararına karşı da iş mahkemesine dava açabilir.
Sürekli iş göremezlik geliri, iş göremezliğin tam veya kısmi olmasına göre değişiklik arz etmektedir. Sürekli
iş göremezlik geliri sigortalının mesleğinde kazanma gücünün tamamını veya bir kısmını yitirmiş
bulunmasına göre hesaplanmaktadır. Sürekli ve tam iş göremezlikte sigortalıya yıllık kazancının % 70
ine eşit yıllık bir gelir bağlanır. (SSK m.20/2) Ancak sürekli kısmi iş göremezlikte, sigortalıya bağlanacak
gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine
verilir. (SSK m.20/3) Sürekli kısmi veya sürekli tam iş göremez durumundaki sigortalı, başka birinin sürekli
bakımına muhtaç ise bu gelir % 50 artırılmaktadır.
Gelirin sermayeye çevrilerek ödenebilmesi için:







Meslekte kazanma gücünün % 10 - % 25 arasında kaybedilmiş olması,
İş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün belirli bir oranda yitirilmesi,
Üç yıl içinde iş göremezlik derecesinde bir değişikliğin Kurumca mümkün görülmemesi,
Sigortalının talepte bulunması,
Şartlarının birlikte bulunmasına bağlıdır.
Meslek hastalığından dolayı bağlanacak gelir, şartlar oluşsa dahi sermayeye çevrilemez. Gelirin
sermayeye çevrilerek tarifeye uygun olarak hesaplanmasında 506 sayılı Kanunun Ek 24. maddesi (d)
fıkrasına göre sosyal yardım zammı dikkate alınmamaktadır.

Bir sigortalının hem iş kazasından dolayı sürekli iş göremezlik geliri alması ve hem de ileriki tarihlerde
malullük,yaşlılık ve ölüm sigortaları kolundan yaşlılık aylığı alması yani gelir ve aylıkların birleşmesi
olanaklı bulunmaktadır. Bu durumda sigortalı veya hak sahibi bu gelir veya aylıktan fazla olanın tamamını,
ötekinin ise yarısı alacaktır. Bu gelir ve aylıkların tutarlarının eşit olması halinde ise iş kazaları ve meslek
hastalıkları sigorta kolundan bağlanan gelirin tümü, malullük,yaşlılık ve ölüm sigortaları kolundan bağlanan
yaşlılık aylığının da yarısı verilecektir (SSK.m.92).
Sigortalının yeniden bir iş kazasına uğraması veya yeni bir meslek hastalığına tutulması halinde meydana
gelen arızaların bütünü göz önüne alınarak kendisine sürekli iş göremezliğini doğuran ilk iş kazası veya
meslek hastalığı sırasındaki kazancı üzerinden gelir bağlanmaktadır. Ancak, sigortalının uğradığı son iş
kazası veya meslek hastalığı sırasındaki günlük kazancı önceki kazancından yüksek ise sürekli iş
göremezlik geliri bu kazanç üzerinden hesaplanmaktadır. (SSK.m 21)
D. CENAZE MASRAFI KARŞILIĞI VERİLMESİ,
Sigortalının ölümü, öncelikle cenazesinin kaldırılması dolayısıyla geride kalanlar için ilave bir masraf
gerektirir. Cenaze giderleri, bir defaya mahsus olmakla beraber karşılanması gereken bir ihtiyaçtır.5 506
sayılı Kanunun 103. maddesi hükmüne göre, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı ile
sigortalı olarak çalışmakta veya malûllük yahut yaşlılık aylığı almakta iken veyahut sigortalı olarak çalıştığı
işten ayrıldığı tarihten bir yıl geçmeden ölen sigortalının ailesine, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tarife
üzerinden cenaze masrafı karşılığı ödenmektedir.
5

Yusuf Alper,a.g.e.S.193.
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11.07.1997 tarih ve 96/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına6 göre meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı ile
sigortalı olarak çalışmakta veya malüllük, yaşlılık aylığı almakta iken ya da sigortalı olarak çalıştığı işten
ayrıldığı tarihten bir yıl geçmeden ölen sigortalının ailesine; 5000 gösterge rakamının, sigortalının öldüğü
tarihte yürürlükte bulunan Devlet memurlarının maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar
üzerinden cenaze masrafı karşılığı ödenmektedir.
E. SİGORTALININ ÖLÜMÜNDE HAK SAHİPLERİNE GELİR BAĞLANMASI
Meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine belirli şartların bulunması halinde aylık
bağlanmaktadır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 23. maddesi gereğince, meslek hastalığı sonucu Ölen
sigortalının 88 inci madde gereğince tespit edilecek yıllık kazancının % 70'inin;
 Dul eşine % 50'si, gelir alan çocuğu bulunmayan dul eşine % 75'i,
 Çocuklardan:
a- 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını
doldurmamış olan veya çalışamayacak durumda malül bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli
Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan erkek çocuklarla yaşları ne olursa
olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli
Sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukların her birine
%25'i,
b- (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma
düşenlerle ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmayan yahut sigortalı babanın ölümü
tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber anaları sonradan evlenenlerin her birine % 50'si,
Oranında yıllık gelir bağlanmaktadır.
III. İŞVERENLERİN SORUMLULUĞU
Sigortalının uğradığı meslek hastalığının, işverenin kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile
ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi ya da suç sayılır bir eylemi sonucunda meydana gelmesi
durumunda, SSK tarafından, sigortalıya veya haksahibi kimselere yaptığı veya ileride yapması gerekli
bulunan her türlü giderlerin tutarları ile gelir bağlanırsa bu gelirlerin 506 sayılı Kanunun 22. maddesinde
belirtilen tarifeye göre hesaplanacak sermaye değerleri toplamının, sigortalı veya haksahibi kimselerin
işverenden isteyebilecekleri miktarlarla sınırlı olmak üzere işverenden istenmesi gerektiği, öngörülmüştür.
SSK’nın sigortalı veya hak sahiplerine yaptığı sigorta yardımları dolayısıyla işverene başvurma hakkı,
17.01.1972 günlü, 2/1 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da ifade edildiği üzere Kanuni halefiyet7
esasına dayanmaktadır. SSK’nın ödettirme hakkının üst sınırı, sigortalının veya hak sahibi kimselerin
sorumlulardan (zarar verenlerden) isteyebileceği miktarla sınırlıdır. Sigortalının, iş kazasına uğramasına veya
meslek hastalığına tutulmasına sebep olanı (zarar vereni - işveren veya 3. kişiyi) ibra etmesi, yasal halefiyet
nedeniyle, sigorta yardımlarını yapma görevini yerine getiren Kurumun zarar veren aleyhine rücu davası
açmasına engel değildir. Yargıtay 10 ncu HD’nin 08.09.1992 tarihli, E. 1991/3919, K. 199/8089 sayılı
kararıda aynı yöndedir.8
SONUÇ
Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı için niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm
şartları yüzünden meydana gelmektedir. Ancak, toplumda meslek hastalığı ile ilgili bilinçli olunmaması
nedeniyle her yıl çok sayıda kişi meslek hastalığı nedeniyle ya sakat-malul kalmakta veya hayatını
kaybetmektedir.
Bu madde hükmüne istinaden 01/08/1996 tarih ve 22714 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 11/07/1997 tarih ve
96/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
7
Kanuni halefiyet, başkasına ait bir borcu ödeyen kimsenin, bir Kanun hükmüne dayanarak alacaklının yerine
geçmesidir. Borcu ödeyen kişi, ödediği borç tutarında alacaklının yerine geçmektedir. Burada başkası işvereni, alacaklı
ise sigortalı veya hak sahiplerini ifade etmektedir. Rücu hakkı ise, Kurumun sigortalıya veyahut hak sahiplerine yaptığı
sigorta yardımları sebebiyle işverene başvurmasıdır. Halefiyet ilkesi, işverenin SSK karşısındaki sınırlarınıda tayin
etmektedir.
8
SSK Başkanlığı, a.g.e., s.171-175.
6

6

Bu nedenle, gerek meslek hastalığı ile olarak işçi ve işverenlerin bilinçlendirilmesi ve gerekse de işyerlerinde
meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik koruyucu tedbirlerin alınması meslek hastalıklarının meydana
gelmesini önleyecektir.
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KANUNİ DEFTERLERİN TASDİKİNİN KDV İNDİRİMİNE ETKİSİ
Sadettin ÇAKILI
Vergi Denetmeni

Yasin CEYLAN
Vergi Denetmen Yrd.

I – GİRİŞ
Vergi sistemimizde, mükelleflerin beyanları esastır. Beyana dayalı sistemlerde ise; mükelleflerin
beyanlarının doğruluğunu sağlamak üzere vergi kanunlarıyla, mükelleflere çeşitli yükümlülükler
getirilmiştir. Bunlar, mükellefiyetle ve ticari işletmeyle ilgili değişiklikleri vergi idaresine bildirme,
defter tutma, vergi kanunlarıyla belirlenen belgeleri düzenleme, kullanma, muhafaza ve ibraz etme
olarak sayabiliriz.
Vergi mevzuatımızla mükelleflere, tutulması mecburi olan defterlerle ilgili olarak; tutulan bu defterleri
belirlenen süreler içinde tasdik ettirme, defterleri usul hükümlerine uyarak tutma, bu defterleri ilgili
kanunlarında belirtilen sürelerle muhafaza etme ve yetkili makamlarca istendiğinde ibraz etme
yükümlülükleri getirilmiştir.
Ancak, uygulamada tutulması ve tasdik ettirilmesi zorunlu olan defterlerin tasdik ettirilmemesi halinde
mükellefler ile vergi idaresi arasında uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bunun sonucunda
mükellefler, Vergi Usul Kanunu ve Katma Değer Kanunundaki çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya
kalmaktadırlar.
Yazımızda kanuni defterlerin tasdik ettirilmemesini ve sonuçlarını vergi mevzuatımızdaki hükümleri
de dikkate alarak irdelemeye çalışacağız.
II – DEFTER TUTMA VE TASDİK ETTİRME İLE İLGİLİ VERGİ USUL KANUNU VE
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDAKİ DÜZENLEMELER
Vergi Usul Kanununun 172. maddesinde belirtilen ; Ticaret ve sanat erbabına, Ticaret şirketlerine,
İktisadi kamu müesseselerine, Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelere, Serbest meslek erbabına ve
Çiftçilere, aynı kanunun 171. maddesindeki; mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap
durumunu tespit etmek, Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek, Vergi ile ilgili
muameleleri belli etmek, mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve
incelemek, mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki
durumlarını (emanet mahiyetindeki değerler dahil) kontrol etmek ve incelemek, maksatlarını
sağlayacak şekilde defter tutmaları mecburiyeti getirilmiştir.
Vergi Usul Kanununun 220. maddesinde de tasdik ettirilmesi zorunlu olan defterler; Yevmiye ve
Envanter defteri, İşletme defteri, Çiftçi işletme defteri, İmalat defteri, İstihsal vergisi defteri, Yabancı
nakliyat kurumlarının hasılat defteri ve serbest meslek kazanç defteri olarak belirlenmiştir.
Yine Vergi Usul Kanununun 221. maddesinde ise, yukarıda belirtilen kanuni defterlerin tasdik
süreleri;
-

-

Öteden beri işe devam etmekte olanlar, defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda,
Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap
döneminden önce gelen son ayda,
Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf
değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan
çıkma tarihinden başlayarak 10 gün içinde,
Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya
mecbur olanlar, bunları kullanmaya başlamadan önce,
olarak belirlenmiştir.
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Diğer taraftan Vergi Usul Kanununun 222 maddesinde de, defterlerini ertesi yılda da kullanmak
isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler ise, bu dönemin ilk ayı
içinde tasdiki yeniletmeye mecbur tutulmuşlardır.
Mükellefler Vergi Usul Kanununun 220. maddesinde belirtilen defterler; kanunun 221 ve 222.
maddelerinde belirtilen süreler içinde tasdik ettirmek zorundadırlar.
Mükelleflerin, kanuni defterlerini kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay içinde tasdik ettirmeleri
halinde, haklarında aynı kanunun 352 / ll-6 maddesi uyarınca ll. Derece usulsüzlük cezasın
uygulanması gerekmektedir.
Kanuni defterlerini kanuni süresi içinde ve de kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay içinde tasdik
ettirmeyen mükellefler hakkında da, aynı kanunun 352/1-8 maddesi uyarınca 1. derece usulsüzlük
cezası uygulanması gerekmektedir.
Aynı kanunun 30/3 maddesinde ise, tutulması zorunlu defterlerden hepsinin veya bir kısmının tasdik
ettirilmemiş olması resen takdir nedeni olarak sayılmıştır.
Bunun yanında kanunun 352. maddesinin birinci fıkrasında; “Usulsüzlükler, aşağıdaki yazılı
derecelere ve bu kanuna bağlı cetvele göre cezalandırılır. Usulsüzlük fiili resen takdiri gerektirirse,
bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir” denilerek usulsüzlük fiillerinin resen takdiri de
gerektirmesi halinde iki kat olarak uygulanması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle
defterlerini tasdik ettirmeyen mükellefler hakkında uygulanacak l. Derece Usulsüzlük cezalarının iki
kat olarak kesilmesi gerekmektedir.
Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesinin 1 numaralı bendinde, “Mükellefler, yaptıkları
vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinden, bu kanunda aksine hüküm
olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler” denilmiş, aynı bendin, (a)
bendinde ise “Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve
benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi” denilerek de indirim yapma şartlarından bir
tanesi belirtilmiştir.
Yine Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesinin 3 numaralı bendinde de, “İndirim hakkı vergiyi
doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere
kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir” denilerek vergi indiriminin şartlarından biri daha
sayılmıştır.
Katma Değer Vergisi Kanununun 34. maddesinin 1 numaralı bendinde, “Yurt içinden sağlanan veya
ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük
makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla
indirebilirler” denilmek suretiyle yüklenilen KDV’ nin indirim konusu yapılabilmesi için faturada
gösterilmesi ve kanuni defterlere kaydedilme şartı getirilmiştir.
Öte yandan Katma Değer Vergisi kanununun 54. maddesinde, kayıt nizamı ile ilgili olarak,
mükelleflerin tutulması mecburi defter kayıtlarını bu verginin hesaplanmasına ve kontrolüne imkan
verecek şekilde düzenlemeleri ve bu kayıtlarda,
-

Vergi konusu işlemlerin mahiyeti, vergisiz tutarları, hesaplanan vergi, indirilebilir vergi
miktarlarını,
Vergiden istisna edilen işlemlerin, indirim hakkı tanınan ve tanınmayanlara göre ayrımı ile
hesaplanan indirilebilir vergi miktarını,
İndirim konusu yapılamayacak işlemlerin niteliği ve bu işlemlerle ilgili vergi miktarlarını,
Matrah ve indirim miktarlarındaki değişmelerle, ödenen, terkin edilen ve iade olunan vergileri,
ayrıca göstermeleri mecburiyeti getirilmiştir.
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III - DEFTER TASDİK ETTİRMEMENİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
AÇISINDAN DURUMU
A) Vergi İdaresinin Mevcut Uygulaması :
Yukarıda Vergi Usul Kanunundaki defter tasdiki ve Katma Değer Vergisi Kanunundaki yüklenilen
KDV’ nin indirimi ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. Tasdiki hiç yaptırılmayan tutulması ve tasdiki
mecburi defterlerin tasdik ettirilmeden kullanılması durumunda, bu defterlere kaydedilen gider
belgelerine ilişkin yüklenilen KDV’ leri ile bir önceki takvim yılında veya hesap döneminde tasdik
ettirilerek kullanılan, tutulması ve tasdiki mecburi olan defterlerin boş sayfalarına bir sonraki takvim
yılında veya hesap döneminde de ara tasdik yapılmadan, gider belgelerinin ve bunlara ilişkin
yüklenilen KDV’ nin kaydedilmesi halinde, kaydedildikleri dönemde hesaplanan KDV’ den indirilen
KDV’ lerin indirimi, defterlerin tasdik muamelelerinin yaptırılmaması nedeniyle defterler tutulmamış
sayıldığı için, vergi idaresince genel olarak kabul edilmemektedir.
B) Kişisel Görüşümüz :
Yukarıda açıklanan vergi idaresi uygulamasına karşın yazımızın ilerleyen bölümlerinde bu konudaki
kişisel görüşümüz defterlerin hiç tasdik ettirilmemiş olması ve ara tasdik işleminin yaptırılmaması
durumlarına göre açıklanacaktır.
1- Defterlerin Hiç Tasdik Ettirilmemiş Olması Durumunda KDV İndirimi
Tutulması ve tasdiki mecburi defterlerin tasdik muamelesi hiç yaptırılmadan kullanılması durumunda,
bu defterlere kaydedilen gider belgelerine ilişkin yüklenilen KDV’ nin indiriminin:
-

Vergi Usul Kanunundaki ve KDV Kanununun 54. maddesindeki kayıt nizamı ile ilgili hükümlere
uyulmuş,
Vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmadan defterlere kaydedilmiş,
KDV’ nin belgeler üzerinde ayrıca gösterilmiş,
Gider belgelerinin gerçek bir işleme dayanması ve gider belgelerinin muhteviyatı itibariyle
yanıltıcı nitelikte olmaması,
şartlarıyla kabul edilmesi gerekmektedir.

Çünkü; Vergi Usul Kanununun 3. maddesinin (B) bendinin birinci fıkrasında, “Vergilendirmede
vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır” denilerek
vergilendirmede olayların gerçek mahiyetinin esas olması gerektiği temel hükmü getirilmiştir. Öte
yandan aynı kanunun 134. maddesinde de vergi incelemelerinden sağlanmak istenen amacın;
ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması, tespit edilmesi ve sağlanması olduğu
belirtilmiştir. Yukarıdaki şartlara uyan bir durumda, mükelleflerin tasdiki yaptırılmayan tutulması
mecburi defterlere kaydettikleri gider belgelerine ilişkin yüklendikleri KDV’ nin indirim konusu
yaptırılmaması hem Vergi Usul Kanununun 3. maddesine dolayısıyla vergilemenin temeli olan vergiyi
doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas olma prensibine aykırı olacak ve
de ödenmesi gereken vergilerin doğruluğu sağlanamadığından dolayı aynı kanunun 134. maddesindeki
vergi incelemelerinin amacına ulaşılamamış olacaktır. Ayrıca, Katma Değer Vergisi Kanunundaki
KDV zincirinin koparılması ve mükelleflerin yüklendikleri KDV’ nin üzerlerinde kalması sonucunu
doğuracağından Katma Değer Vergisi Kanununun işleyişine de ters olacaktır. Bu nedenle, Vergi Usul
Kanunundaki ve KDV kanununun 54. maddesindeki kayıt nizamı ile ilgili hükümlere uyulmuş, vergiyi
doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmadan defterlere kaydedilmiş, KDV’ nin belgeler
üzerinde ayrıca gösterilmiş, gider belgelerinin gerçek bir işleme dayanması ve gider belgelerinin
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı nitelikte olmaması şartlarının sağlandığının vergi idaresince tespiti
halinde, mükelleflerce defterleri tasdik ettirilmemiş olsa da, yüklenilen ve indirim konusu yapılan
KDV’ lerin kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
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Bu konuda görüşümüzü destekleyici nitelikte Danıştay Kararları ve Maliye Bakanlığı Özelgeleri
bulunmaktadır.
Danıştay 1. dairesinin 14.02.1996 tarih ve E: 1996/77, 1996/ 686 sayılı kararında özetle, “Defterlerde
noter tasdikinin olmamasının KDV indirim hakkını ortadan kaldırmayacağı, bu defterlere kaydedilen
belgelerde gösterilen KDV’ nin indiriminin kabul edilmesi gerektiği” belirtilmektedir.
Öte yandan Maliye Bakanlığının 20.01.1994 tarih ve 3998 sayılı özelgesinde özetle, “Tasdiksiz de olsa
kanuni defterlere ilgili takvim yılı içinde kaydedilen alış belgelerinde gösterilen KDV’ nin ödendiğinin
ve bu verginin satıcı tarafından beyan edildiğinin inceleme ile tespit edilmiş olması şartlarıyla, bu
belgelerde gösterilen KDV’ nin indiriminin kabul edilebileceği, belirtilmektedir.
2- Bir sonraki Takvim Yılında veya Hesap Döneminde de Kullanılacak Olan Defterlerin
Ara Tasdikinin Yaptırılmamış Olması Durumunda KDV İndirimi :
Tutulması ve tasdiki mecburi olan defterler tasdik ettirildikten sonra, ertesi takvim yılında veya hesap
döneminde de kullanılması durumunda; Vergi Usul Kanununun 222. maddesi uyarınca, tasdikin
yenilenmesi (ara tasdik) gerekmektedir. Defterlerin ara tasdikinin yapılmadan kullanılması durumunda
ise; burada sadece usule ilişkin bir hükme uyulmamış ve defterlerin yeni döneme ilişkin tasdiki
yaptırılmamıştır. Bu nedenle, Vergi Usul Kanunundaki ve KDV Kanununun 54. maddesindeki kayıt
nizamı ile ilgili hükümlere uyulmuş, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmadan
defterlere kaydedilmiş, KDV’ nin belgeler üzerinde ayrıca gösterilmiş, gider belgelerinin gerçek bir
işleme dayanması ve gider belgelerinin muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı nitelikte olmaması şartıyla, yine
yukarıdaki durumda olduğu gibi, kabul edilmesi gerekmektedir.
Bu olayda da, yukarıdaki gibi, Vergi Usul Kanununun 3. maddesinin (B) bendi birinci fıkrasındaki,
“Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır” ve
134. maddesindeki vergi incelemelerinden sağlanmak istenen amacın, ödenmesi gereken vergilerin
doğruluğunun araştırılması, tespit edilmesi ve sağlanması olduğu hükümlerine bakmak gerekecektir.
Mükelleflerin bir sonraki takvim yılında veya hesap döneminde de, ara tasdik yaptırılmaksızın,
kullandığı tutulması ve tasdiki mecburi olan defterlere kaydettikleri gider belgelerine ilişkin
yüklendikleri KDV’ nin indirim konusu yaptırılmaması hem Vergi Usul Kanununun 3. maddesindeki,
vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olma prensibine ve de
ödenmesi gereken vergilerin doğruluğu sağlanamadığından dolayı aynı kanunun 134. maddesindeki
vergi incelemelerinin amacına aykırı olacak hem de Katma Değer Vergisi Kanunundaki KDV
zincirinin koparılması ve mükelleflerin yüklendikleri KDV’ nin üzerilerinde kalması sonucunu
doğuracağından Katma Değer Vergisi Kanununun işleyişine ters olacaktır.
Burada tasdik muamelesi yapılmış bir kanuni defter olması ve sadece ara tasdik yapılmamasıyla bir
usul hükmüne uyulmamış olması nedeniyle, defterlerini kanunen tutulmamış saymak adalet ve
tarafsızlık ilkelerine uygun düşmeyecektir. Bu nedenle, daha önce de belirtilen kayıt nizamı
hükümlerine uyulmuş, Katma Değer Vergisi Kanunundaki indirim şartları yerine getirilmiş ve de
indirim konusu yapılmış belgelerin doğruluğunun vergi idaresince tespit edilmiş olması durumunda,
indirim konusu yapılan KDV’ nin kabul edilmesi gerektiği görüşündeyiz.
Bu konuda da görüşümüzü destekleyici nitelikte Maliye Bakanlığı Özelgesi bulunmaktadır.
Maliye Bakanlığının 18.01.1995 tarih ve B.07.GEL.153.5334/138 sayılı özelgesinde özetle,
“Süresinde tasdik ettirilmeyen defterlere kaydedilen alış belgelerinin gerçekliğine inceleme
elemanınca kanaat getirilmiş olması halinde, bu belgelerde gösterilen KDV’ nin indirimin Vergi Usul
Kanununun 134. maddesine uygun olacağı” belirtilmektedir.
Yukarıda belirtilen özelgeden de anlaşılacağı üzere, Maliye Bakanlığı’ nın yaklaşımı da bu konudaki
görüşümüzü destekleyici niteliktedir.
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IV- SONUÇ
Yukarıda vergi mevzuatındaki hükümlere, vergi idaresinin mevcut genel uygulamasına ve de kişisel
görüşümüze yer verilen, tutulması ve tasdiki mecburi olan defterlerin tasdiklerinin hiç yaptırılmamış
veya sadece ara tasdiki yaptırılmamış olması durumlarında indirilen KDV’ nin kabul edilip
edilmeyeceği hususunda bir belirsizlik olduğu ve aynı zamanda vergi idaresinin mevcut
uygulamasının mükellefler aleyhinde adaletsiz bir uygulamaya yok açtığı görülmektedir.
Bu nedenle Maliye Bakanlığının mükellefler aleyhine oluşan durumu, yukarıda yasal dayanaklarıyla
açıkladığımız görüşümüz yönünde KDV Genel Tebliği düzeyinde bir düzenlemeyle açıklığa
kavuşturulması gerektiği kanaatindeyiz.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
1234-

Vergi Usul Kanunu ve Genel Tebliğleri
Katma Değer Vergisi Kanunu ve Genel Tebliğleri
Maliye Bakanlığı Özelgeleri
Danıştay Kararları
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ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE KURUMLAR VE KATMA DEĞER VERGİSİ
UYGULAMALARI
Abubekir TAŞYÜREK
Yeminli Mali Müşavir
1-GİRİŞ
Küçük ve orta boy işletmeler ülke ekonomileri içinde sosyal adaletin ve dengenin sağlanmasında çok
önemli role sahiptirler. Yapılan araştırmalarda; küçük firmaların teknolojik yenilikleri uygulamakta, nitelikli
insan gücünü, araştırma araç ve gereçlerini büyük firmalardan daha etkin bir şekilde kullanarak, gelişmelere
ve ekonomik şartlara daha çabuk uyum sağlayabildikleri konusunda tespitler yapılmıştır. Küçük ve orta
ölçekli işletmelerin önceleri düşünüldüğü gibi karlılık bakımından dezavantajlı olmadıkları da yapılan çeşitli
bilimsel araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Bu nedenlerle Dünya ekonomisine yön veren mahfillerde küçük ve
orta boy işletmelere işaretle “küçük güzeldir” şeklindeki anlayış yerleşmeye ve yaygın olarak kabul görmeye
başlamıştır.
Gelişmekte olan Ülkemizde de istikrarlı, güçlü ve ekonomik kriz, savaş, global durgunluk gibi
olağanüstü şartlara uyum sağlayabilecek bir küçük sanayii temeli bulunmadan, büyük ve gelişmiş bir sanayi
sektörü kurmak mümkün değildir.Emek-yoğun teknoloji ile üretim yapan bu işletmeler, istihdam kapasiteleri
yönünden de hayati bir öneme haizdirler. Çünkü sosyo-ekonomik adaletsizliği çözmede, hızlı nüfus
artışlarına bağlı olarak artan işsizlik oranının azalmasında önemli görevler üslenebilmektedirler.
Ülkemizde plansız, programsız sığ anlayışlarla yürütülen sanayileşme gayretleri kalkınma
sürecimizde önemli zaman israfına neden olmuştur. Boşa giden zamanın telafisi, sanayii tesislerinin münasip
mekanlara kurulması, münasip yerlere kurulan bu tesislere kredi desteği sağlanması, çevre ve tabiat
varlıklarımızın korunması için alt yapı ve arıtma tesislerinin inşaası konularına öncelik verilmesi gibi
çalışmalarda organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri denilen oluşumların müspet neticeler
almaları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın da gayretleriyle yasalaşma sürecinin tamamlanarak Organize
Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 12 Nisan 2000 tarihinde kabul edilmesiyle sonuçlanmıştır.
Bu yazımızda organize sanayi bölgelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin
kurumlar vergisi ve katma değer vergisi açısından durumu değerlendirilmeye çalışılmıştır.
2-OSB’LERDE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ
2.1-Muafiyetin İçeriği ve OSB.lerde Kurumlar Vergisi Muafiyetinin Temel Unsurları
Muafiyet bağışıklık veya dokunulmazlık anlamında olup, gerçek veya tüzel kişilere tanınır. Direk
olarak yükümlüyü vergilendirmemeyi hedef alan bir durumdur. Yani; vergiden muaf olmak, vergiye tabi
olmamak manasındadır. Kurumlar vergiden muaf olan yükümlüler, muafiyetlerinin devamı süresince
kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeyerek kurumlar vergisi beyannamesi vermezler.
15.04.2000 Tarihinde yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun muafiyet
başlıklı 21 inci maddesinde “Organize Sanayi Bölgeleri tüzel kişiliği, bu kanunun uygulanması ile ilgili
işlemlerde her türlü vergi resim ve harçtan muaftır” hükmü mevcuttur.
4264 sayılı Kanunun 2 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen ve 01.01.1997
tarihinden geçerli olmak üzere 11.06.1997 tarihinde yürürlüğe giren şekliyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
7 inci maddesinin 25 numaralı bendinde “Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını
hazırlamak ve buralarda faaliyette bulunanların arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla, kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancının tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında
kullanan iktisadi işletmeler” Kurumlar vergisinden muaf kurumlar arasında sayılmışlardır.
Organize sanayi bölgelerinin yasada belirtilen ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılan iktisadi
işletmelere tanınan muafiyet hükümleri üç temel unsuru içermektedir. Bunlar,
1- İktisadi işletmenin kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerçek ve
tüzel kişilerce birlikte oluşturulması,
2- Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarının hazırlanması ve buralarda
faaliyette bulunanların arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarının karşılanması,

3- İktisadi işletmenin kazancının tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında
kullanılması.
OSB ‘lerin Kurumlar Vergisi karşısındaki durumunun açıklığa kavuşturulması için bu oluşumlarla
ilgili olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun yukarıda belirtilen 7 inci maddesinin 25 numaralı bendi
hükmünde geçen iktisadi işletme kavramının ve muafiyet hükümlerinin dayandığı üç unsurun
açıklanmasında yarar bulunmaktadır.
2.2-İktisadi İşletmenin Kapsamı ve K.V. Kanununa Göre İktisadi İşletme
İktisadi işletme, ticari, sınai ve zirai işletmeyi kapsayan, ticari işletme deyiminden daha geniş bir
anlamı ifade eden bir tariftir. İktisadi işletme “iktisadi (ticari, sınai ve zirai) faaliyetin gerçekleştirildiği ortam
veya organizasyon” olarak tarif edilmektedir. İktisadi bir faaliyet müstakil bir işyerinde
gerçekleştirilebileceği gibi, herhangi bir derneğin, vakfın, kamu kurum veya kuruluşunun, organize sanayi
bölgelerinin kurulması amacıyla oluşturulan müteşebbis heyetlerin bünyeleri içinde de icra edilebilir.
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (D) bendi ile derneklere bağlı iktisadi
işletmeler vergi mükellefiyetine alınmış, ancak dernekler tüzel kişiliği itibariyle mükellefiyet dışında
bırakılmıştır. Aynı Kanunun 4 ve 5 inci maddeleriyle de iktisadi işletme kavramına açıklık getirilmiştir.
Buna göre;
-

İktisadi işletmenin yasada belirtilen kuruluşlara ait veya bağlı olması,
İktisadi işletmenin ticari, sınai veya zirai nitelikte olması,
Faaliyetlerinin devamlı olarak yapılması,
İktisadi işletmelerin sermaye şirketleri veya kooperatif şeklinde kurulmamış olması gereklidir. Bu
şartları taşıyan dernek, vakıf, sendika ve cemaatlere bağlı iktisadi işletmeler;
Kazanç amacı güdüp, gütmemeleri,
Faaliyetin kanunla tevdi edilmiş görevler arasında bulunup, bulunmaması,
Tüzel kişiliklerinin olup, olmaması,
Müstakil muhasebelerinin bulunup, bulunmaması,
Ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin veya işyerlerinin bulunup, bulunmamasına
bakılmaksızın kurumlar vergisine tabi tutulurlar.

2.3-İktisadi İşletmenin Kamu Kurumları Ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları İle
Gerçek Ve Tüzel Kişilerce Birlikte Oluşturulması
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun kuruluş başlıklı 4 üncü maddesinde organize
sanayi bölgesinin tüzel kişilik kazanabilmesi için, OSB nin yerinin kesinleşmesinden sonra; İl özel
idaresinin, OSB nin içinde bulunacağı il, ilçe veya belediyesinin büyük şehirlerde ayrıca Büyükşehir
belediyesinin, il ve ilçelerdeki mevcudiyet durumuna göre sanayi odası, ticaret odası veya ticaret ve sanayi
odasının, sanayici dernek veya kooperatiflerinin biri veya daha fazlasının temsilcilerince imzalı ve Valinin
olumlu görüşünü içeren kuruluş protokolünün Bakanlık tarafından onaylanması ve sicil kaydının yapılması
gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Bu nedenle organize sanayi bölgesinin yasada belirtilen ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla
oluşturulan iktisadi işletmeleri oluşturan heyetin kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ve tüzel kişilerin temsilcileri ile gerçek kişilerce birlikte oluşturulması OSB kanununda da yer
alan bir hüküm olup “olmazsa olmaz” bir mana ifade etmektedir.
2.4-Organize Sanayi Bölgeleri İle Küçük Sanayi Sitelerinin Alt Yapılarının Hazırlanması Ve
Buralarda Faaliyette Bulunanların Arsa, Elektrik, Gaz, Buhar Ve Su Gibi Ortak İhtiyaçlarının
Karşılanması
Organize sanayi bölgelerinin yasada belirtilen ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılan iktisadi
işletmelere tanınan muafiyet hükümlerinin üç temel unsurundan birisi de Organize Sanayi Bölgeleri ile
küçük sanayi sitelerinin alt yapılarının hazırlanması ve buralarda faaliyette bulunanların arsa, elektrik, gaz,
buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarının karşılanması ön şartıdır. Bu unsurun anlaşılır hale gelebilmesi için
öncelikle altyapı kavramının açıklanmasında fayda vardır.

Toplumların sanayi, tarım, ticaret gibi iktisadi faaliyetlerinin fonksiyonlarını ifa edebilmeleri,
sürdürüp gelişebilmeleri için gerekli olan yol, baraj, liman, haberleşme sistemleri, elektrik, su ve doğalgaz
gibi kamu hizmetlerini içeren yatırımlar altyapı yatırımları olarak tanımlanmaktadır. Modern ekonomi
anlayışında belirtilen bu yatırımların dışında insanların eğitim, bilgi, beceri ve sağlık düzeyleri de altyapı
kavramına dahil edilmektedir.
Yukarıda belirtilen ekonomik alt yapıları tamamlanmış toplumlarda ekonomik faaliyetler ve bunlara
bağlı olarak da sosyal-kültürel faaliyetler son derece hızlı gelişebilmektedir. Bu nedenle bütün az gelişmiş
veya gelişmekte olan ülkelerde altyapı yatırımları büyük önem arz etmektedir. Alt yapı yatırımları maliyeti
büyük ve ekonomiye dönüşümü çok uzun süre alan yatırımlar olduğundan genellikle özel sektörün yapım
gücünü aşmaktadırlar. Bu nedenle kamu tarafından yapılması zorunlu yatırımlar olarak karşımıza
çıkmaktadırlar. Kamu yönetimleri yüklerini azaltmak veya paylaşmak adına zaman zaman bir takım vergi ve
diğer kamusal teşvik unsurlarını da kullanarak özel sektörü altyapı yatırımı yapmak için yönlendirmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanununun 7 inci maddesine 4264 Sayılı Kanunla eklenen 25 numaralı bentle
organize sanayi bölgelerinin yasada belirtilen ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılan iktisadi işletmelere
tanınan muafiyet bu amaca yönelik motivasyonu içermektedir.
Bu iktisadi işletmeler kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanmak için organize sanayi bölgeleri ile
küçük sanayi sitelerinin yukarıda belirtilen yol, baraj, liman, haberleşme sistemleri, elektrik, su ve doğalgaz
gibi alt yapılarının hazırlanması ve buralarda faaliyette bulunanların arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak
ihtiyaçlarının karşılanması faaliyetinde bulunması gerekmektedir.
Ancak, organize sanayi bölgelerinin bu faaliyetleri dışındaki faaliyetleri nedeniyle elde edeceği
gelirlerinin kurumlar vergisine tabi olacağı açıktır.
2.5-İktisadi İşletmenin Kazancının Tamamının Organize Sanayi Bölgeleri İle Küçük Sanayi Sitelerin
Ortak İhtiyaçlarının Karşılanmasında Kullanılması
Organize sanayi bölgelerinin yasada belirtilen ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılan iktisadi
işletmelere tanınan muafiyet hükümlerinin üç temel unsurundan birisi de organize sanayi bölgelerinde oluşan
iktisadi işletmenin kazancının tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanması şartıdır.
İktisadi işletmeler, yukarıda da belirtildiği üzere, sermaye şirketi veya kooperatif şeklinde
kurulmamış, organize sanayi bölgeleri veya küçük sanayi sitelerine ait veya bağlı olarak, ticari, zirai veya
sınai nitelikte, devamlı olarak faaliyette bulunan birimlerdir. Ticari, zirai veya sınai nitelikteki faaliyetler
sonuçta kazanç doğuran faaliyetlerdir. Nihai amacı kar elde etmemek olsa bile bu iktisadi işletmeler faaliyet
süreçlerinde kazanç elde edebileceklerdir.
Yasa hükmüne göre organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve
buralarda faaliyette bulunanların arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
oluşturulan iktisadi işletmelerin kurumlar vergisinden muaf olabilmeleri için, sağladıkları kazançlarının
tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanması gereklidir.
3-OSB’LERDE KATMA DEĞER VERGİSİ MUAFİYETİ
3.1-İstisnanın İçeriği ve OSB.lerde KDV İstisnasının Temel Unsurları
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4 maddesi (k) bendi uyarınca organize sanayi
bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelere arsa ve işyeri
teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.Söz konusu organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi
sitelerinin arsa ve işyeri teslimleri dışındaki faaliyetleri dolayısıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri üzerinden
katma değer vergisi hesaplanacaktır.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4 maddesi (k) bendi 4369 sayılı Kanunun 60 ncı
maddesiyle eklenen ve 01.08.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve organize sanayi bölgeleri ile küçük
sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimlerini katma değer
vergisinden istisna tutan yasal hükümlerin gerekçesinde konunun ekonomik ve sosyal boyutu ortaya
konulmuştur. Beş yıllık kalkınma planları ve yıllık icra programları çerçevesinde oluşturulan organize sanayi
siteleri ve küçük sanayi sitelerinde hazırlanan arsalar ve inşa edilen işyerlerinin, kamu kurumları ve kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce oluşturulan iktisadi işletmelerce
tesliminin katma değer vergisinden istisna olması sağlandığı belirtilen gerekçede, sanayi yatırımlarının
özendirilmesi, düzenli, dengeli bir kentleşmenin ve dengeli bir yöresel kalkınmanın sağlanması gayesiyle
oluşturulan bu bölgelerin müteşebbisler için cazip hale getirilmesi amacı da vurgulanmaktadır.

Vergilemede istisna muafiyetten tamamen ayrı bir içerik taşır. Muafiyet, direk olarak yükümlüyü
vergilendirmemeyi hedef alan bir durumdur. Vergiden muaf olmak, vergiye tabi olmamak manasındadır.
İstisna ise; genel kuraldan ayırma amacı taşımaktadır.
4369 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4 üncü
maddesine (k) bendi eklenerek, OSB ‘ler ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi
işletmelerin gelirleri içindeki arsa ve işyeri teslimleri genel kuraldan ayrılarak, sosyo-ekonomik ve çevresel
şartlar dikkate alınarak istisna kapsamına alınmıştır.
3.2-OSB Gelirlerinin Değerlendirilmesi
Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi
işletmelerin gelirleri elbette ki sadece arsa ve işyeri teslimlerinden ibaret değildir.İktisadi işletme süreci
yukarıdaki bölümlerde de belirtildiği üzere geniş kapsamlı içerik taşıyan bir süreçtir. Çünkü iktisadi işletme
“iktisadi (ticari, sınai ve zirai) faaliyetin gerçekleştirildiği ortam veya organizasyon” şeklindeki tarifine de
uygun olarak birçok ekonomik faaliyetin icrasını içermektedir.
Bu manada organize sanayi bölgelerinde oluşturulan iktisadi işletmelerin gelirleri 4562 sayılı
Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun gelirler başlıklı 12 inci maddesinde on iki bent halinde sıralanmıştır.
Belirtilen maddede sıralanan OSB gelirleri şunlardır.
1- Müteşebbis heyete katılan kurum ve kuruluşların verdikleri iştirak payları,
2- Arsa tahsisi yapılan veya satışı yapılan ve OSB ’de faaliyet gösterecek olan ve gösteren
katılımcıların ödedikleri aidatlar ile alt yapı katılım payları ve hizmet karşılıkları,
3- OSB alt yapı ve sosyal tesislerinin ihalesi için hazırlanan dosyaların satış bedelleri ile bölge içinde
kurulacak olan işletmelerin projelerinin tasdik ve vize bedelleri,
4- Yönetim aidatları,
5- Su, elektrik, doğalgaz, sosyal tesis, arıtma ve benzeri işletme gelirleri ile iştirak gelirleri,
6- Arsa satışından sağlanan gelirler,
7- Bağışlar,
8- Bölge ortak mülklerinin kira ve hizmet gelirleri,
9- Banka faizleri,
10- Gecikme cezaları,
11- İlan ve reklam gelirleri,
12- Diğer gelirler.
Yukarıda da belirttiğimiz üzere; 4369 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanununun 17/4 üncü maddesine (k) bendi eklenerek, OSB ‘ler ile küçük sanayi sitelerinin
kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri 01.08.1998 tarihinden itibaren
istisna kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda yapılan kanun değişikliğiyle, oluşturulan organizasyonların
sadece “arsa teslimleri ile işyeri teslimleri” vergiye tabi olmak şeklindeki genel kuralın dışına çıkılarak
istisna kapsamına
alınmıştır. Bu organizasyonların, istisnada belirtilen teslimler dışında yapacakları her türlü hizmetler ile diğer
teslimleri ile site dışındaki arsa ve işyeri teslimleri katma değer vergisine tabi olacaktır.
3.3- OSB ler Tarafından Ödenen KDV.ler İçin Yapılacak İşlemler
3.3.1-Katma Değer Vergisinin Uygulama Esası
KDV indirim sistemine dayalı bir vergidir. Mükellefler, teslim ve hizmetleri üzerinden hesapladıkları
vergiden, alış ve giderleri dolayısıyla ödedikleri vergiyi indirdikten sonra kalan tutarı ödenmesi gereken
katma değer vergisi olarak tespit ederler. Bu mekanizma sonucunda gerçek ve tüzel kişilerin üzerinde sadece
nihai tüketicisi oldukları mal yada hizmetlerin vergi yükü kalmaktadır. Başka bir açıdan da her mükellef
oluşturduğu ilave değer (=katma değer) üzerinden vergi ödemiş olmaktadır.
Yukarıda belirtilen nedenlerle mükelleflerce vergi dairelerine ödenecek katma değer vergilerinin
tespiti, indirilecek katma değer vergilerinin belirlenmesinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle 3065
sayılı KDV yasasında indirim konusuna ayrıntılı yer verilerek bu konuda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
“Vergi İndirimi” başlıklı 29 uncu maddede KDV indirimine ilişkin temel düzenlemeler yer almış ve bir
manada genel sistem burada hükme bağlanmıştır. 30 uncu maddede mükelleflerin vergiye tabi işlemleri

üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indiremeyecek katma değer vergileri 4 bent halinde
sayılmıştır. 32 inci maddede istisna edilmiş işlemler sebebiyle yüklenilen, ancak indirim yoluyla telafi
edilemeyen vergilerin iadesinin esasları, 33 üncü maddede ise konumuzla ilgili olan kısmi vergi indirimine
ait düzenlemeler yer almaktadır.
3.3.2-Kısmi Vergi İndirimi
KDV yasasının “Kısmı Vergi İndirimi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci bendinde “indirim hakkı
tanınan işlemlerle indirim hakkı tanınmayan işlemlerin bir arada yapılması halinde, fatura ve benzeri
vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin ancak indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmı
indirim konusu yapılır.” İkinci bendinde ise “Kısmi vergi indirimine ilişkin usul ve esasları tespite Maliye ve
Gümrük Bakanlığı yetkilidir.” Şeklinde yasal düzenleme yapılmıştır.
Bu hükümlerde de görüldüğü üzere, indirim hakkı tanınan 29. maddedeki işlemlerle, tanınmayan 30.
maddedeki işlemlerin bir arada yapılması halinde, mal ve hizmet alımları dolayısıyla ödenen katma değer
vergilerinin, indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmı indirilebilecektir. Ödenen katma değer
vergisinin, indirim hakkı tanınmayan 30. madde kapsamındaki işlemlere isabet eden kısmı ise işin
mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır.
İndirim hakkı tanınmayan işlemler ifadesi ile, “indirilemeyecek katma değer vergisi”nin
düzenlendiği KDV Kanununun 30 uncu maddesine işaret edilmektedir. Bu maddenin yazımızın konusunu
ilgilendiren birinci bendi hükmüne göre, “vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan
malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri
içinde yer alan katma değer vergisi” mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer
vergisinden indirilmez şeklindedir.
3.3.2-Kısmi Katma Değer Vergisi İndiriminin OSB.lerde Uygulanması
Organize sanayi bölgesi veya küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla, müteşebbis heyet,
kooperatif veya diğer isimler altında oluşturulan iktisadi işletmelerin, sadece arsa teslimleri ile işyeri
teslimleri istisna kapsamına alınmış olup, bu organizasyonların yapacakları her türlü hizmetler ile işyeri
dışındaki teslimlerinin yanı sıra bölge ve site dışındaki arsa ve işyeri teslimleri de genel hükümler
çerçevesinde katma değer vergisine tabi olacağı yukarıdaki bölümlerde açıklanmaya çalışılmıştır.
Görüldüğü üzere, OSB.lerde Katma Değer Vergisi Kanununun “kısmi vergi indirimi” kapsamına
dahil olacak işlemler mevcuttur. Çünkü bu organizasyonların gerçekleştirdiği faaliyetlerde indirim hakkı
tanınan işlemlerle, indirim hakkı tanınmayan işlemlerin bir arada yapılması söz konusudur.
Kısmi vergi indirimi, tam istisna olmayan istisnalarla, vergiye tabi teslimleri birlikte yapan Organize
sanayi bölgesi kurulması amacıyla, müteşebbis heyet adı altında oluşturulan iktisadi işletmeler gibi
mükellefler için de söz konusu olmaktadır.
Tam istisna kapsamındaki istisnalar; ihracat istisnası, deniz, hava ve demiryolu araçları, petrol
aramaları ve teşvik belgeli yatırımlar istisnası, taşımacılık istisnası, diplomatik istisnalar ve dahilde işleme ve
geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin teslimine ilişkin
istisnasıdır. Bu işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, yükümlünün
vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilebilecek, vergiye tabi
işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin, indirilecek vergiden az olması hallerinde
indirilemeyen katma değer vergisi bu işlemleri yapan mükelleflere iade olunacaktır. Bu nedenle tam istisna
kapsamındaki uygulamalarda ödenen katma değer vergisi için indirim yada iade söz konusu olduğundan
kısmi vergi indirimi bulunmamaktadır.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nda istisna olarak sayılmasına rağmen “istisna edilmiş işlemlerde
indirim” başlıklı 32 inci maddede yer verilmeyen ve özellikleri gereği, yüklenilen vergilerin iade edilmesine
imkan verilmediği gibi, indirimine de izin verilmeyen istisnalar kısmi istisnalardır.Vergiye tabi işlemlerle,
kısmi istisna kapsamına giren işlemlerin birlikte yapılması halinde kısmi indirim uygulaması ortaya
çıkmaktadır.
Kısmi istisna kapsamındaki istisnalar; ithalat istisnası, sosyal ve askeri amaçlı istisnalarla diğer
istisnalar, kurumların iştirak hisselerinin veya gayri menkullerinin satışından doğan kazancın sermayeye
ilavesi kapsamındaki teslimlere ilişkin istisna, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri ile
kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan inşaat taahhüt işlerine ilişkin istisna,
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılan teslimlere
ilişkin istisnalardır.

Organize sanayi bölgesi kurulması amacıyla, müteşebbis heyet adı altında oluşturulan iktisadi
işletmelerin arsa teslimleri ile işyeri teslimleri, kısmi istisna olarak sosyal ve askeri amaçlı
istisnalarla diğer istisnalar içinde bulunmaktadır. Bu nedenle söz konusu organizasyonların arsa ve işyeri
teslimleriyle ilgili alış ve giderler dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirimi veya mükellefe iadesi yasal
olarak mümkün değildir. İstisna kapsamındaki teslimleriyle ilgili olarak yüklenilen katma değer vergileri bu
iktisadi işletmelerce gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.
3.3.3-İstisna Kapsamında Olmayan Teslimlere İlişkin Ödenen KDV lere Ait OSB.lerde Yapılacak
Uygulama
Organize sanayi bölgelerinde oluşturulan iktisadi işletmelerin gelirleri 4562 sayılı Organize Sanayi
Bölgeleri Kanununun gelirler başlıklı 12 inci maddesinde on iki bent halinde sıralanmıştır. Belirtilen
maddede sıralanan OSB gelirleri yukarıda belirtilmiştir. Kanun; bu gelirlerden istisna kapsamına sadece arsa
teslimleri ile işyeri teslimlerini almıştır.
Bu organizasyonların yapacakları her türlü hizmetler ile arsa ve işyeri dışındaki teslimlerinin yanı
sıra bölge ve site dışındaki arsa ve işyeri teslimleri de genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine
tabi olacaktır. Katma değer vergisine tabi olan bu teslim ve hizmetlerin sağlanmasında ödenen vergiler ise
genel esaslara göre indirime tabi tutulacaktır.
Ayrıca organize sanayi bölgelerinde oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal ve hizmet
satışlarında genel hükümler çerçevesinde vergi uygulanacağı açıktır.
4-SONUÇ
Organize sanayi bölgelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi
ve katma değer vergisi açısından durumunun irdelendiği bu çalışmamızda söz konusu organizasyonların
kayıt ve belge düzenlerinin sağlam temellere oturtulması hem kurumlar vergisi muafiyetinin devamı hem de
katma değer vergisinin istisnaya ilişkin hükümlerinin sağlıklı uygulanabilmesi için gereklidir.
Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi
işletmelerin yönetimlerinin kurumlar vergisi muafiyetinin devamı için yukarıda açıklanmaya çalışılan temel
unsurları içeren hususlarda gerekli itinayı göstermeleri, özellikle iktisadi işletme bünyesinde oluşan
kazançları bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında sarf edilmesi noktasında gerekli itinayı göstererek
bunu kurumun belge ve kayıtlarıyla da ispatlamaları yasada kendilerine sağlanan vergisel avantajın
sağlanması ve devamı için kaçınılmazdır.
Organize sanayi bölgelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin katma değer
vergisinden istisna edilen arsa ve işyeri teslimleri dışında yapacakları her türlü hizmetlerin yanı sıra bölge ve
site dışındaki arsa ve işyeri teslimleri de genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi
olacağından, bu organizasyonların teslim ve hizmetleriyle ilgili olarak hangilerinin istisna kapsamına giren
işlemlere, hangilerinin vergiye tabi işlemlere ait olduğunu tespit edecek şekilde muhasebe sistemlerini
düzenlemeleri ve beyanlarını buna göre yapmaları gerekmektedir.
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YETKİLİ MÜESSESELER (DÖVİZ BÜROLARI) MEVZUATI
(KURULUŞU - DENETİMİ - VERGİLENDİRİLMESİ)
Talha APAK
Yeminli Mali Müşavir
GİRİŞ:
Yetkili Müesseseler, Hazine Müsteşarlığına bağlı Bakanlıkça tespit edilen usul ve esaslar
çerçevesinde dövize ilişkin işlemler yapmasına izin verilen ve kıymetli maden,taş ve eşyalara ilişkin
işlemler de yapabilen anonim şirketlerdir. Anonim şirket şeklinde kurulan bu yetkili
müesseselere döviz büroları veya döviz büfeleri denmektedir. Özellikle halk dilinde “Döviz
Büroları” kelimesi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Yetkili Müesseselerin faaliyetleri,döviz ile kıymetli maden, taş ve eşyalarla ilgili işlemlerle
sınırlandırılmıştır. Yetkili Müesseseler bunlar dışındaki faaliyetlerde bulunamazlar.
Yetkili Müesseseler kurulduktan sonra döviz ile ilgili faaliyetlerde bulunabilirler. Ancak
Yetkili Müesseselerin kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemlerle ilgili olarak kıymetli maden
Aracı kuruluşu sıfatıyla faaliyette bulunabilmeleri için, kuruluştan sonra bazı şartları yerine
getirmeleri gerekir. Burada incelenen “Yetkili Müesseseler Mevzuatı” ; Kambiyo Mevzuatı, Vergi
Mevzuatı ve Diğer Bazı Kanunlarla ilgili mevzuat ’a ilişkindir.
Yetkili Müesseselerle ilgili Kambiyo Mevzuatı; 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini
Koruma Hakkında (T.P.K.K.H) Kanun ve bu Kanun Hakkında 32 sayılı Karar, söz konusu Karara
İlişkin 07.11.1997 tarih ve 23163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 97-32/21 sayılı Tebliğ,
06.03.1998 tarih ve 23278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 98-32/22 sayılı Tebliğ ve en son
24.04.1999 tarihli ve 23675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 99-32/23 sayılı Tebliğler Yetkili
Müesseseler Mevzuatını düzenlemiştir. Ayrıca bazı T.C. Merkez Bankası genelge ve talimatları
mevcuttur. .
Yetkili Müesseselerle ilgili Vergi Mevzuatı; Kurumlar Vergisi, Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisi, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve Diğer Bazı
Vergi Mevzuatları ile ilişkilidir.
Ayrıca yetkili müesseseler diğer mevzuatlar olan; Harçlar Kanunu, Kara Paranın
Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunlar ile de
ilişkilidir.
1. YETKİLİ MÜESSESELERİN KURULUŞU VE FAALİYETİ :
Yetkili müesseselerin kurulması ve faaliyete geçmesi için Müsteşarlıktan izin alınarak
Yetkili Müessese İzn Belgesi almaları şarttır. “Yetkili Müessese İzin Belgesi” bulunmayan kişi ve
kuruluşların ticari amaçla döviz alım-satım faaliyetinde bulunmaları yasaktır.
Yetkili müesseselerin kuruluş izni alabilmeleri için öncelikle aşağıdaki şartların varlığı
gereklidir. Buna göre kurulmasına izin verilecek yetkili müesseselerin; 1

07.11.1997 tarih ve 23163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 97-32/21sayılı Tebliğ ile faaliyet göstermek üzere
yetkili müesseselerin kurulmasına, şube açmalarına, faaliyet ve denetimlerine dair esasları düzenlemiştir.
1
1

a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

Anonim şirket olması ,
Münhasıran yetkili müesseselerin faaliyet konuları ile iştigal etmek üzere kurulması,
Ödenmiş sermayelerinin 250 Milyar Türk lirasından az olmaması, 2
T.C. Ziraat Bankası’na 150 Bin Alman Markı yatırılması, (Bu dövizler, herhangi bir nedenle
faaliyetin sona ermesi halinde müsteşarlığın talimatı üzerine ilgili şirkete ödenir. Bu hesaptaki
tutarlara faiz ödenmez.) 3
Kurucuların müflis, konkordato ilan etmiş veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış
olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile
istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale, alım ve satımlara
fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına
teşebbüs suçlarından dolaylı hüküm giymiş bulunmaması,
Hisse senetlerinin nama yazılı olması ve nakit karşılığı çıkarılması,
Şirket temsile ve idareye salahiyetli yöneticilerin yüksek öğrenim kurumlarından mezun ve
mali konularda deneyimli olmaları,
Ana sözleşmelerinin , Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında mevzuat hükümlerine uygun
olması şarttır.

Yukarıda yazılı kuruluş ve izin şartlarını yerine getiren yetkili müesseselerin kuruluşu üç aşama
halinde ele alınabilir. Bunlar “ön izin”, ”anonim şirketle ilgili kuruluş işlemleri“ ve “faaliyet
izni”dir.
A. Ön İzin :
Kurucular, yetkili müessese olarak kurulmak üzere ön izin almak amacıyla Müsteşarlığa bir
dilekçe ile başvuruda bulunurlar. Dilekçelerine;
a) Ortaklık ana sözleşme taslağının , 4
b) Her bir kurucu ortak için;
- Müflis olmadıklarına ilişkin Asliye Ticaret Mahkemelerinden ve konkordato ilan etmiş
olmadıklarına ilişkin İcra Tetkik Hakimliklerinden alınacak belgelerin,
- Ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık , sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan
mahkumiyetlerinin bulunmadığına ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs
suçlarından dolayı hüküm giymemiş olduklarına ilişkin ,Adli Sicil ve İstatistik Genel
Müdürlüğü’nden veya Cumhuriyet Savcılıklarından, Hazine Müsteşarlığı’na verilmek üzere
24.04.1999 tarih, 23675 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 99-32/23 sayılı tebliğ ile yukarıda c) bölümünde
belirtilen asgari ödenmiş sermaye 100 milyar Liradan 250 milyar Türk Lirasına çıkarılmış olmakla, bu tebliğin
yayımından önce faaliyette bulunan yetkili müesseseler, sermayelerini yeniden belirlenen tutara tamamlamak zorunda
değildirler. (100 milyar Türk Lirası ödenmiş sermaye ile faaliyetlerine devam ederler) Ancak; daha önce kurulmuş olup
ta bu karar tarihinden sonra müessesenin ortakları tarafından yapılacak hisse devirlerinde, devredilen tutarlar toplamının
şirketin ödenmiş sermayesinin % 50’sine ulaşması ya da aşması ya da doğrudan veya dolaylı olarak yetkili müessesenin
yönetim ve denetiminin el değiştirmesine yol açması halinde, izin tarihinden itibaren en geç 90 gün içerisinde
sermayenin 250 milyar Türk Lirasına tamamlanması zorunludur. Yeni kurulacaklar da ise 250 milyar Türk Lirası
ödenmiş sermaye ile kurulmaları şarttır.
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06.03.1998 tarih, 23278 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 98-32/22 sayılı tebliğ ile T.C. Ziraaat Bankası’na
yatırılacak depozito miktarı 200.000 Alman Markı’ndan 150.000 Alman Markı’na indirilmiştir. Daha önce faaliyette
bulunan ve 200.000 Alman Markı yatırmış bulunan yetkili müesseselere 50 bin Alman markı iade edilir.
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07.11.1997 tarih, 23163 sayılı Resmi Gazte’de yayımlanan 97-32/21 sayılı tebliğ ile Ana Sözleşme ve Kurucu
Beyannamesi örneği tespit edilmiştir.
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örneğe uygun olarak düzenlenecek dilekçe ile talep edilecek arşiv kayıtlarını da içeren adli sicil
belgelerinin ,
- Vergi borcu bulunmadığına dair bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak belgelerin
- Ayrıntılı özgeçmişlerinin ,
- Örneğe uygun şekilde ve noter huzurunda düzenleyip imza edecekleri birer Kurucu
Beyannamenin, 5
c) Müsteşarlıkça gerekli görülecek diğer bilgi ve belgelerin eklenmesi zorunludur.
Başvuruları Müsteşarlıkça uygun görülenlere , Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde
bir Anonim şirket şeklinde kurulmak üzere ön izin verilir .
Ön izin verilen yetkili müesseseler, döviz alım satım faaliyetinde bulunamazlar. Faaliyet
izni almadan bu işlemleri yaptıkları tespit edilenlerin ön izni Müsteşarlıkça iptal edilir.
B. Anonim Şirket İle İlgili Kuruluş İşlemleri :
Yetkili Müesseseler Hazine Müsteşarlığı’ndan ön izin aldıktan sonra anonim şirketle ilgili
kuruluş işlemlerini yapmak zorundadırlar. Yetkili Müesseselerde kuruluş ani kuruluş şeklindedir.
Notere tasdik ettirilen 6 adet şirket ana sözleşmesi kuruluş izni için Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’na
gönderilir.
C. Faaliyet İzni :
Yetkili müesseselerin kuruluş işlemleri ön izin tarihinden itibaren 90 gün içerisinde
tamamlanarak bu süre dahilinde faaliyet izni almak üzere Müsteşarlığa başvuruda bulunulur.
Faaliyet izni almak üzere yapılacak başvuruya;
a) Ana sözleşmenin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin bir nüshası ,
b) Ortaklar tarafından şirket ana sözleşmesinde taahhüt edilen asgari şirket sermayesinin
nakden ve defaten ödendiğini gösterir bankadan alınacak belge ,
c) Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 150 bin Alman Markı’nın şirket adına
T.C. Ziraat Bankası’na yatırıldığını tevsik eden belge,
d) Şirket yönetim kurulunca şirketi idare ve temsil ile görevlendirilen yöneticilerin, öğrenim
durumlarını gösterir belgeler ve özgeçmişleri ,
e) İstihdam edilecek personel sayısı ve teknik donanım durumu ile ilgili bilgiler ,
f) Faaliyette bulunacakları ilin Valiliğince düzenlenen, işyerinin yeterli fiziki güvenlik
önlemlerine sahip olduğunu gösterir belge ,
Eklenir.
Müsteşarlıkça yapılan inceleme neticesinde , durumları uygun görülen yetkili müesseselere
Faaliyette bulunma izni verilerek, şirket adına “Yetkili Müessese İzin Belgesi” düzenlenir.
Şirket adına düzenlenen “Yetkili Müessese İzin Belgesi “ şirketin merkezinde herkesin
görebileceği şekilde asılı bulundurulmak zorundadır.”Yetkili Müessese İzin Belgesi “ faaliyette
bulunmasına izin verilen yetkili müesseselerin merkezleri adına düzenlenen imzalı soğuk damgalı
belgedir.
D- Şube Açma :
Yetkili müesseselerin merkezlerine ilaveten şube açmaları Müsteşarlığın ön iznine tabidir.
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Şube açmak üzere yapılacak başvurulara yönetim kurulu kararı ile birlikte şube açılması nedenlerini
belirtir bir raporun eklenmesi zorunludur. Yapılacak değerlendirme neticesinde durumları uygun
bulunan yetkili müesseselere şube açma izni verilir.
Şube açma iznini müteakip 90 gün içersinde ;
a) Her bir şube için ödenmesi zorunlu olan asgari sermayeye 250 Milyar Türk Lirası ilave
edildiğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ve arttırılan sermayenin tamamının ödendiğini
gösterir, Bankadan alınacak belgenin,
b) 150 bin Alman Markı’nın şirket adına T.C. Ziraat Bankasına yatırıldığını tevsik eden
belgenin ,
c) Faaliyette bulunacakları İlin Valiliklerince düzenlenmiş şubenin yeterli fiziki güvenlik
önlemlerine sahip olduğunu gösterir belgenin ,
d) Şubenin tesciline dair Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshasının ,
e) Şubeyi idare ile görevlendirilen yöneticinin atanmasına dair yönetim kurulu kararı ile bu
kişiye ait öğrenim durumunu gösterir belge ve özgeçmişinin ,
Tevdii halinde, faaliyete geçmesi uygun görülen şubelere “Şube İzin Belgesi”
Müsteşarlıkça verilir.
“Şube İzin Belgesi “ verilmesinden önce faaliyete geçen şubelere ait izinler Müsteşarlıkça
iptal edilir.
“Şube İzin Belgesi” yetkili müesseselerin Müsteşarlıkça açılmasına izin verilen şubeleri
için bulundukları mahallin adı belirtilmek suretiyle düzenlenen imzalı ve soğuk damgalı
belgeyi ifade eder.
E- İşyeri Nakli Ve Unvan Değişikliği :
Yetkili müesseselerin merkez ve şubeleri ,Müsteşarlıkça izin verilen işyerleri dışında
faaliyette bulunamazlar. Yetkili müesseselerin unvan değişikliği ile merkez ve şubelerinin Nakli
Müsteşarlığın iznine tabidir.
F- Hisse Devirleri :
Yetkili müesseselerin ortaklarında değişikliğe neden olan hisse devirleri Müsteşarlığın
iznine tabidir. Hisseleri devralacak kişilerin kurucu ortaklarda aranılan şartları haiz olması ve bu
durumdan ön izin alınmadan önce Müsteşarlığa başvuruda gerekli belgeler ile tevsiki gereklidir.
Yetkili Müesseseler, faaliyet izni verildiği tarihten itibaren 1 yıl geçmedikçe hisse devrinde
bulunamazlar.
2- YETKİLİ MÜESSESELERİN VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ
YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
Yetkili müesseselerin vergi mevzuatı ile ilgili yükümlülükleri; Kurumlar vergisi, Banka
Sigorta Muameleleri Vergisi , Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve Diğer
Vergi Mevzuatı ile ilgili olarak incelenmelidir.
A. Kurumlar Vergisi Açısından Yükümlülük :
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararı’nın 2’nci maddesinin (o) bendi
ve bu Karara ilişkin 97-32/21 Sayılı Tebliği 4’üncü maddesi uyarınca Yetkili Müesseselerin
Anonim Şirket olarak kurulmak zorunluluğu bulunduğundan 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
’nun 1 ve 2’nci Maddeleri gereğince Kurumlar Vergisine tabidirler.
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Anonim Şirket olarak kurulan Yetkili Müesseseler hakkında Kurumlar Vergisi Kanunu ile
özel Kanunlarında her hangi bir muafiyet veya istisna söz konusu olmadığından faaliyetleri
sonucunda elde ettikleri kazançları üzerinden kurumlar vergisi mükellefidirler.
Ancak, Yetkili Müesseselerde Kurumlar Vergisi matrahı açısından tartışılan ve özellik arz
eden iki husus (sorun) bulunmaktadır.
 Birinci Sorun; Yetkili Müesseseler esas faaliyet konuları olan döviz (efektif) alış / satışları ile
iştigal ederler. Tek Düzen Hesap Planı doğrultusunda alış/satışlarını muhasebeleştirirken alışları
için 153 nolu Ticari Mallar Hesabını, satışları için ise 600 nolu Satışlar Hesabını
kullanmaktadırlar. Burada tartışılan sorun, dönem sonlarında elde kalan stokların nasıl
değerlemeye tabi tutulacağıdır. Diğer bir ifade ile dönem sonlarında elde kalan stoklar V.U.K.
274.maddeye göre mi, yoksa V.U.K. 280.maddeye göre mi değerlenmesi sorunudur. Burada da
iki farklı görüş bulunmaktadır. Birinci görüş; Yetkili Müesseselerin döviz alım satımları bir
emtia niteliğindedir ve emtialar V.U.K. 274.maddesine göre maliyet bedeli ile değerlenir. İkinci
görüş; alım satımlar sonucu dönem sonlarında elde kalan stokları “döviz mevcudu” olduğundan
V.U.K.280. maddesine göre değerlemeye tabi tutulması gerektiğidir. *Şahsi görüşüm; bu tür
işletmelerde alınan dövizler ticari mal hükmünde olup 153 nolu hesapta izlenmeli, satılan
dövizler de satılan ticari mallar olduğundan 600 nolu hesapta izlenmeli ve dönem sonlarındaki
stoklar (efektif) V.U.K. 280. maddesine göre değerlenmelidir.
 İkinci Sorun; Yetkili Müesseseler, kuruluş mevzuatları gereği Depozito (Teminat) olarak
Ziraat Bankasına yatırdıkları 150.000 DEM’i Tek Düzen Hesap Planı kapsamında 226 nolu
Verilen Depozito Ve Teminatlar hesabında izlerler. Yabancı paralar ve yabancı para cinsinden
senetli ve senetsiz alacak ve borçlar dönem sonlarında V.U.K. 280.maddesine göre değerlemeye
tabi tutularak oluşan kur farkının gelir/gider yazılması gerekmektedir. Ancak; bu hususta
Danıştay Üçüncü Dairesinin 06.04.2001 tarih, Esas No: 2000/2134 ve Karar No: 2001/3198
sayılı “Döviz Bürolarının Ziraat Bankasında Bloke Olarak Tuttukları Teminat Niteliğinde
Dövizlerinin Değerlemesinin Kur Farkından Ve Kambiyo Gelirinden Bahsedilemez”
denilmektedir. * Şahsi görüşüm; Danıştay kararı yerindedir, ancak V.U.K.da ilgili 280.
maddede herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece aktifte yer alan teminat/depozito
niteliğindeki dövizlerin değerlemeye tabi tutulacağıdır.
B. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Açısından Yükümlülük :
- Genel Olarak (Dövize İlişkin İşlemler) :
Gider Vergileri Kanununun 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında bankerler ve
ikrazatçılar için yapılan düzenlemeler , kıyas yoluyla yetkili müesseselere uygulanmalıdır. Çünkü
söz konusu düzenlemelerle bunların yaptıkları banka işlem ve hizmetleri verginin mevzuu
kapsamına alınmıştır. Yetkili müesseseler bir banka muamelesi olan efektif veya döviz alım
satımını devamlı olarak yaptıklarından Gider Vergileri Kanunu ’nun 28.maddesinin ikinci
fıkrasında sözü edilen banker sayılacaklardır. Banker sayılacakları için de banka ve sigorta
muameleleri vergisinin kanuni mükellefi durumundadırlar. Vergi idaresi de yetkili müesseselerin
kambiyo satışlarına bağlı olarak mükellefiyetlerinin bulunduğu görüşünü taşımaktadır.
“Matrah”a ilişkin hükümlerin yer aldığı 31.Maddede “Banka ve sigorta muameleleri
vergisinin matrahı 28. maddede yazılı paraların tutarıdır. Kambiyo alım ve satım muamelelerinde
kambiyo satışlarının tutarı vergiye matrah olur.” denilmektedir. Kanunun 33.maddesine göre
uygulanan vergi nispeti ise ; banka ve sigorta muamelelerinde %5, bankalar arası mevduat
muamelelerinde %1, kambiyo muamelelerinde ise matrahın binde bir ‘ idir.
Yetkili müesseselerin dövize ilişkin yaptıkları işlemler kambiyo muameleleri olduğundan
burada verginin matrahı döviz satışlarının tutarı , nispeti ise matrahın binde bir ‘idir. Burada
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matrah satış sırasında uygulanan fiili kurun dikkate alınması suretiyle hesaplanacaktır. Örneğin; A
yetkili müessesesi bir müşterisine 10.000 ABD doları satış yapmış olsa , satış kurunun 1.500.000
TL. olduğu kabul edildiğinde ; 10.000 x 1.500.000 = 15.000.000.000 TL. satışın karşılığı olup
kambiyo muamelesi ile ilgili Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisinin matrahını oluşturmaktadır.
Matrahın binde 1’i (15.000.000.000 x %o1)olan 15.000.000 TL bu işlemden dolayı ödenecek vergi
tutarıdır.
Yetkili müesseselerin yaptıkları işlemden ötürü bir komisyon almaları durumunda banka ve
sigorta muameleleri vergisine tabi olurlar, verginin matrahı söz konusu komisyonun tutarı olup,
nispeti % 5 tir.
Gider vergileri, muamele yani işlem vergileri olup bu vergilerin temel özelliği nihai olarak
muameleden faydalanan tarafından ödenmesidir. Bu itibarla yetkili müesseseler ,banka ve sigorta
muameleleri vergisini müşteriden tahsil edeceklerdir. Yetkili müesseselerin 6802 sayılı Gider
Vergileri Kanunu ’nun 47.maddesine göre ,bir ay içindeki söz konusu vergiye tabi muamelelerini
bir beyanname ile ertesi ayın 15.günü akşamına kadar muamelenin yapıldığı yer vergi dairesine
beyan ederek vergisini de aynı sürede ödeyeceklerini hükme bağlamıştır. Şubelerde yapılan döviz
satışlarının merkezde toplanarak vergilendirilmesi mümkün değildir. Döviz satışı hangi döviz
bürosunda (şube) yapılıyor ise o döviz bürosunca bağlı olduğu vergi dairesine banka ve sigorta
muameleleri vergi beyannamesinin beyan edilerek tahakkuk ettirilen verginin ödenmesi gerekir.
- Arbitraj İşlemlerine İlişkin İstisna :
83’nolu Gider Vergileri Kanunu Genel Tebliğine göre ,arbitraj muamelelerinde lehe para
kalsın veya kalmasın arbitraja konu dövizlerin satış tutarları üzerinden %o1 oranında kambiyo
muameleleri vergisi ve ayrıca arbitraj muameleleri sonucu lehe bir para kalması durumunda ise lehe
kalan bu para üzerinden de %5 oranında BSMV ’nin hesaplanıp ödenmesi gerekmekteydi.
Uygulamada mükellefle idare arasında bir çok ihtilaflara yol açan bu işlem, 4008 sayılı Kanunun
35’inci maddesi ile Gider Vergileri Kanunu ’nun 29.’uncu maddesini 1.fıkrasına (p) bendi
eklenmek suretiyle 1.8.1994 tarihinden itibaren istisna kapsamına alınmıştır. Ayrıca, Maliye
Bakanlığı’nın 24.01.2001 tarihli Özelgesinde; “Gerek peşin döviz işlemleri (spot) ve gerekse vadeli
döviz işlemleri (forward) şeklinde meydana gelen iki ayrı arbitraj işlemi ile arbitraj işlemleri sonucu
dövizler arasındaki kur farkından lehe kalan paraların BSMV den istisna edilmesi gerektiği “
belirtilmiştir.
C. Katma Değer Vergisi Açısından Yükümlülük:
- Genel Olarak (Dövize ilişkin işlemler) :
Yetkili müesseselerin dövize ilişkin işlemleri 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ’nun
17.maddesinin 4. fıkrasının “e” ve “g” bentleri ile Katma Değer Vergisi’nden istisna edilmiştir.
Söz konusu istisna ile ilgili “e” bendine göre “Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
kapsamına giren işlemler ile sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin
işlemleri”, “g” bendine göre ise “Külçe altın, döviz, para, damga pulu, harç pulu, değerli kağıtlar,
taşıt pulu, hisse senedi ve tahvil teslimleri” istisna kapsamına alınmıştır.
Buna göre, yetkili müesseselerin dövize ilişkin işlemleri BSMV ye tabi olması ve döviz
teslimi olması nedeniyle KDV’den istisnadır. Kanun koyucu Yetkili Müesseseler için K.D.V. yerine
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu dahilinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisini (BSMV)
ikame etmiştir.
Ayrıca yetkili Müesseseler dövize ilişkin işlemleri ile ilgili olarak ödeme kaydedici cihazları
kullanma mecburiyeti dışında bırakılmışlardır. Bununla ilgili 3100 sayılı Katma Değer Vergisi
Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla ilgili 49
Seri nolu Genel Tebliğ ’de;
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Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Dışında Bırakılanlar:
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca döviz alım- satımına yetkili kılınan müessese ve
kurumlar. Şu kadar ki ,bu mükelleflerin, anılan madde uyarınca mecburiyet dışında bırakılmaları,
“Bakanlığımızca gerek görülen hallerde bilahare mecburiyet kapsamına alınmalarına engel
değildir.” denilmektedir.
Buna göre yetkili müesseseler dövize ilişkin işlemleri nedeniyle Katma Değer Vergisi
tahakkuk ettirmeyecekler, ayrıca bu işlemlerle ilgili olarak ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) da
kullanma zorunda olmayacaklardır.
Maliye Bakanlığının 23.04.1996 tarih ve 25635 sayılı özelgesinde “Katma Değer Vergisi
Kanunu ’nun 17. Maddesinde , kültür ve eğitim amacı taşıyan istisnalar ,askeri amaç taşıyan
istisnalar ile diğer istisnalar sayılmıştır. Bu işlemlerle ilgili olarak alış belgelerinde ödenen vergiler
indirim konusu yapılmayacak, bu vergiler duruma göre maliyete intikal ettirilecek yada gider
yazılacaktır” denilmektedir. Bu itibarla, yetkili müesseseler işletmeleri ile ilgili olarak yaptıkları
masrafları K.D.V ile birlikte gider kaydetmektedirler . Diğer bir deyişle yetkili müesseselerin mal
ve hizmet alımları nedeni ile adlarına düzenlenen belgelerde yer alan K.D.V bir gider veya maliyet
unsuru olarak değerlendirilmektedir.
Ana faaliyet konusu dışında kalan K.D.V‘ ne tabi bir mal veya hizmet teslimi (Sabit Varlık
satışı gibi) söz konusu olursa bu taktirde, K.D.V yönünden vergi dairesi nezdinde geçici olarak
KDV mükellefiyeti tesis edilmekte, alınan KDV vergi dairesine beyan edilmesinden sonra ise KDV
yönünden mükellefiyet sona erdirilmektedir. Ancak, bu dönemdeki mal ve hizmet alımlarıyla ilgili
olarak ödenen KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda bir açıklık yoktur.
Kanımca, bu durumda KDV indirimi yapılması tutarlılık açısından uygun değildir. Çünkü başka
dönemlerde aynı şekilde ödenen KDV’ler gider veya maliyet yazılmaktadır.
D. Damga Vergisi Kanunu Açısından Yükümlülük :
Damga Vergisi Kanunu ’nun “Yabancı Paraların Türk Parasına Çevrilmesi “başlıklı
12.maddesinde ;”Damga vergisine tabi kağıtlarda yazılı yabancı paralar Maliye Bakanlığınca tayin
ve ilan edilecek fiyat üzerinden Türk parasına çevrilerek ona göre Damga Vergisi alınır.”hükmüne
yer vermiştir.
Maliye Bakanlığı bu konu ile ilgili olarak en son 11.11.1980 tarihinde Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 15 seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile Türk Lirası karşılığı
(Döviz satış kuru üzerinden) döviz kurlarını tespit etmiştir.
Sözü edilen Tebliğ ’de döviz kurlarını saptama ve duyurma işlemlerinin sık sık yapılmasının
ve bu işlemlerdeki gecikmelerin uygulamada sakıncalar doğurduğu görülmüş ve tebliğ ekinde yer
alan 16 yabancı paranın Türk Lirasına çevrilmesinde Bakanlığın ikinci bir duyurusuna gerek
olmaksızın T.C Merkez Bankası’nın duyurduğu döviz satış kurlarının esas alınması gerektiği
belirtilmiştir .
Yukarıda bahsi geçen genel tebliğde açık bir şekilde belirtildiği üzere, yabancı para
üzerinden düzenlenmiş bir sözleşmenin damga vergisi alınırken sözleşmenin düzenlendiği tarihteki
döviz satış kuru üzerinden değerleme yapılması gerekmektedir.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere yetkili müesseselerin dövize ilişkin
işlemleri ile ilgili borsa dışı veya borsaya bağlı olarak yapmış oldukları sözleşmeler (spot, forward,
swap, futures ve opsiyon sözleşmeleri) damga vergisine tabidir. Dolayısıyla yetkili müesseseler
yapmış oldukları söz konusu sözleşmelerden ötürü damga vergisi mükellefi durumundadırlar.
Ancak döviz alım satım işlemleri ile ilgili olarak yetkili müesseselerce düzenlenmesi ve
verilmesi zorunlu olan döviz alım ve döviz satım belgeleri damga vergisinden muaftır.
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E. Vergi Usul Kanunu Açısından Yükümlülük :
- Genel Olarak (Dövize İlişkin İşlemler) :
Yetkili müesseselerin dövize ilişkin işlemleri ile ilgili Vergi Usul Kanunu açısından
yükümlülükleri ,”Hesap, Kayıt, Defter ve Belge Düzeni ile İlgili Yükümlülükleri “ ve “Vergi
Kimlik Numarasının Tespit ve Bildirim Zorunluluğu ile İlgili Yükümlülükleri “ olmak üzere iki
kısımda incelenecektir.
- Hesap, Kayıt, Defter Ve Belge Düzeni :
Yetkili Müesseseler; Tek Düzen hesap Planı ve Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri
çerçevesinde muhasebe işlemlerini yaparlar, Bilanço esasına göre defter tutarlar, V.U.K. daki kayıt
nizamına uyarlar. Esas iştigal konuları olan döviz alım ve satım işlemleri karşılığı Merkez Bankası
ve Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslar dahilinde Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi
düzenlerler. Düzenledikleri belgelerin bir suretini ise alıcı ve satıcıya verirler, diğer suretini
işletmede bırakırlar. Döviz alım/satımı dışındaki mal ve hizmet teslimlerinde fatura düzenlerler.
- Vergi Kimlik Numarasının Tespit ve Bildirim Zorunluluğu ile İlgili Yükümlülük:
“Vergi Kimlik Numarası “ kullanımının yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak yapılan
değişiklikler içeren 4358 sayılı kanun 4 Nisan 1998 tarih ve 23307 sayılı Resmi Gazete ‘de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunun amacı “vergiyi doğuran olayların ve
mükelleflerin zamanında tespit edilebilmesi için vergiyi doğuran olayla ilgili işlemlerin yapılması
sırasında gerçek ve tüzel kişilerden , vergi kimlik numarasının aranılması ve düzenlenecek belge ve
tutulacak kayıtlarda vergi kimlik numarasına yer verilmesi suretiyle vergi ziyaının önlenmesidir.
4358 sayılı kanunda yer alan “vergi kimlik numarası “tabiri 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
’nun 8.maddesi uyarınca gerçek ve tüzel kişilere verilen vergi numarasını ifade etmektedir.
4358 sayılı kanunla “Vergi Kimlik Numarası“ aranılarak yapılacak işlemlerin kapsamı
genişletilmiş olup uygulamanın usul ve esaslarını belirlemeye maliye bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Uygulama ile ilgili 18.4.1998 tarih ve 23317 sayılı Resmi Gazete ’de 1 nolu Vergi Kimlik Numarası
Genel Tebliği yayımlanmıştır. Bu tebliğe göre Maliye Bakanlığının yetkisinin 4358 sayılı kanunda
yer alan her bir işlem için ilgili kurumlarla birlikte gerekli alt yapı çalışmalarının
tamamlanmasından sonra kullanılacağı belirtilmektedir.
4358 sayılı kanunla Bankalar Kanununun 52 ve 96. Maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Söz
konusu kanunla 52. Maddenin 2 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bankaların kimliklerini ve vergi kimlik numaralarını belgelemeyen müşterileri adına
mevduat , kredi ve yatırım hesabı açmaları, havale ve diğer bankacılık hizmetleri vermeleri
yasaktır.” Yapılan değişiklikle 96. Maddenin 1 numaralı fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir.
Ancak 52. Madenin 2. Fıkrasında ve 79.maddenin 4. Fıkrasında yer alan hükümler ;2499
sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi kurumlar , 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununa tabi
kurumlar, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa tabi kurumlar, 1567 sayılı Türk Parasının
Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak faaliyetleri
Bakanlar Kurulunca düzenlenen özel finans kurumları ve yetkili müesseseler hakkında da
uygulanır. 52.maddenin 2. fıkrasında ve bu fıkrada yer alan hükümleri uygulama usul ve esasları
Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken
düzenlenir şeklindedir.
19.06.2001 tarih, 24437 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri Nolu Vergi
Kimlik Numarası Genel Tebliği ile 01.09.2001 tarihinde uygulanmak üzere yapılan düzenleme ile
3.000 Amerikan Doları veya muadili efektif/döviz alış ve satış işlemlerini gerçekleştiren;
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a- Yetkili Müesseseler ( Bakanlıkça tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövize ilişkin
işlemler yapmasına izin verilen ve kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemlerde yapabilen
anonim şirketler)
b- Bankalar,
c- Özel Finans Kurumları,
d- Posta Merkezleri
Alış ve Satış işlemlerinde ve müşterileriyle yapacakları sözleşmelerde işlem ve
sözleşmeleri yapmadan önce vergi kimlik numaralarını tespiti ve kullanımı ile ilgili işlemleri de
yapacakları belirtilmiştir.
F. Harçlar Kanunu İle İlgili Yükümlülük :
492 sayılı Harçlar Kanununda finansal kuruluşlarla ilgili olarak yapılan düzenlemeler , bu
Kanun ’a bağlı 8 Sayılı Tarifenin XI. numaralı “Finansal faaliyet izin belgesi harçları” başlığı
taşıyan bölümün 7.bendi yetkili müesseselerle ilgili harçlara ayrılmış bulunmaktadır. Bu bent,
değişikliğin yapıldığı 1995 senesi için belirlenen harçlarla birlikte aşağıda gösterilmiştir.
Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri ) kuruluş izin belgeleri ;
a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri ) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
100.000.000.-TL.
b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler
50.000.000.-TL.
Bilindiği gibi, 3689 sayılı Kanunun 11. Maddesi ile değiştirilen ve 01.01.1991 tarihinde
yürürlüğe giren 492 sayılı Harçlar Kanununun 138. Maddesinde “Her takvim yılı başından geçerli
olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami
miktarlarını belirleyen hadler dahil ) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında
arttırılır. Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz.”hükmüne yer
verilmiştir.
Buna göre , yukarıdaki, ilk defa belirlenmiş olan yetkili müesseselerin kuruluş izin belgeleri
harç miktarları her yıl yukarıda açıklanan kanun hükmü uygulanarak tespit edilir. (2001 yılı merkez
için 5.446.700.000 TL., şube için 2.723.350.000 TL. olarak tespit edilmiştir.) Kuruluş sonrası
faaliyet devam ettiği sürece belirlenen harçlar merkez işyeri adına faaliyet harcı olarak her yıl
olmak üzere en geç Ocak ayı sonuna kadar bağlı bulunan Vergi Dairelerine ödenir. Şube işyerleri
için sadece kuruluş yılı için bir defalık harç ödenir.
3- DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER :
A. Faaliyetlerinin Denetimi :
Bilindiği gibi ,firmalar için iç ve dış denetim olmak üzere iki tür denetim söz konusu olup;
İç denetim; firmaların kendi iç yapılarına dönük olarak gerçekleştirilmekte ; Dış denetim ise ,
firmaların kendi dışındaki denetim organları tarafından yapılmaktadır. Dış denetim kamu otoriteleri
tarafından gerçekleştirebileceği gibi ,bağımsız dış denetim de söz konusu olabilir. Bağımsız dış
denetim ise, çeşitli yasalar nedeniyle zorunlu olarak yada firma yöneticilerinin duyduğu gereksinim
üzerine isteğe bağlı olarak da yapılabilir.
Yetkili Müesseseler iç denetimlerini , kendi kadrolarında bulunan denetimden sorumlu
elemanlarla veya gereksinim duyduklarında özel denetim firmalarından denetim hizmeti satın
almak yoluyla gerçekleştirirler.
Yetkili Müesseselerin faaliyet ve işlemleri, 1567 sayılı Kanuna göre inceleme ve soruşturma
yapmaya yetkili bulunan denetim elemanları ile Kambiyo Müdürlükleri ve ilgili Kanunlarla denetim
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yapmaya yetkili kılınmış elemanlar tarafından denetlenir. Ayrıca, Merkez Bankası da Yetkili
Müesseselerde inceleme yapmaya yetkili kılınmıştır.
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve
Merkez Bankası Yetkili Müesseseleri denetime yetkili kurumlardır.
Yetkili Müesseselerin bağımsız dış denetim yaptırmaları konusunda yasal bir zorunluluk
bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, yetkili müesseseler 3568 sayılı SM, SMMM, ve YMM
Kanunu ve herhangi bir başka kanun ile ilişkili olarak bağımsız dış denetim yaptırma zorunluluğu
olan kuruluşlar içinde bulunmamaktadır. 3568 sayılı kanun, tebliğ ve yönetmelikleri ile getirilen
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURUMLAR VERGİSİ DENETİM VE TAM TASDİK
İŞLEMLERİ ise diğer Kurumlar Vergisi mükelleflerinde olduğu gibi bu kurumlar için de devam
etmektedir.
B. Faaliyetlerinin Sona Ermesi :
Yetkili Müesseselerde faaliyet isteğe bağlı ve istek dışı olarak iki şekilde sona erer. Buna
göre;
a- Faaliyetin İsteğe Bağlı Olarak Sona Ermesi (Şirketin Tasfiyesi) :
Yetkili müesseselerde faaliyet şirket yönetim kurulu tarafından alınan tasfiye kararı ile sona
erer.
b- Faaliyetin İstek Dışı Olarak Sona Ermesi :
Yetkili müesseselerde faaliyet ,Hazine Müsteşarlığı tarafından durdurulmak suretiyle de
sona erebilir.
Faaliyet izin tarihinden itibaren 30 gün içersinde faaliyete geçilmemesi veya faaliyete
sürekli olarak 90 gün veya daha fazla süreyle ara verilmesi halinde , faaliyet izni ve “Yetkili
Müesseseler İzin Belgesi” iptal edilir. İzin belgeleri iptal edilenler yetkili müessese olarak faaliyette
bulunamazlar.
Bir takvim yılı içersinde ,merkez ve şubelerinin her biri için satın aldıkları döviz tutarı en az
3 milyon ABD Doları veya karşılığı dövize ulaşmadığı tespit edilen yetkili müesseselerin faaliyet
izinleri iptal edilir.
Bu Tebliğ ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki mevzuat hükümlerine aykırı işlem
yaptığı tespit edilen yetkili müesseseler hakkında ,1567 sayılı Kanuna istinaden yasal kovuşturmaya
geçilir. Ayrıca anılan Kanuna İlişkin 32 sayılı Kararın 21. Maddesi uyarınca yetkili müesseseler ilk
tespitte uyarılır,mevzuat hükümlerine aykırı işlemlerin bir takvim yılı içersinde ikinci defa
tespitinde 15 gün, üçüncü tespitinde ise 30 gün süreyle geçici veya fiilin mahiyetine göre sürekli
olarak döviz alım-satım faaliyetinden men edilir. Müsteşarlıkça faaliyetleri ikinci kez geçici olarak
veya tespit edilen fiilin mahiyetine göre sürekli olarak durdurulan yetkili müesseselerin “Yetkili
Müessese İzin Belgeleri “ iptal edilir.
Faaliyet izni iptal edilen yetkili müesseselerin ,”Yetkili Müessese İzin Belgesi “ni ve “Şube
İzin Belgesi’ni Müsteşarlıkça verilen süre dahilinde iade etmemeleri veya faaliyetlerine devam
etmeleri halinde haklarında kanuni kavuşturmaya geçilir.
Faaliyet izni bulunmayanlar veya iptal edilenler, yetkili müessese olarak faaliyette
bulunamayacakları gibi ticaret unvanlarında, ilan, reklamlarında ve işyerlerinde faaliyette
bulundukları izlenimini yaratacak hiçbir kelime deyim ve işaret kullanamazlar .
SONUÇ :
Gerek ticari mahiyette ve gerekse tasarruf (yatırım aracı) amaçlı olsun günümüzde döviz ile
işlem yapılmasının çok yaygın olduğu ülkemizde Yetkili Müessese adı altında döviz alım/satımına
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aracılık eden yetkili müesseseler; banka sistemi dışında ticaret konusu yapılan döviz alım/satımının
kontrol altına alınması, bu sektörün vergilendirilmesi ve banka sistemine yardımcı bir mali hizmet
sektörü olarak 32 sayılı karar kapsamında Hazine Müsteşarlığı tarafından organize edilmiştir.
Günümüzde yetkili müesseseler döviz alım/satımına aracılık etmek ile önemli bir pazarı teşkil
ederek serbest döviz piyasasının oluşmasına önemli bir katkıda bulunmakta olup, mali sistemimizin
ayrılmaz bir parçası olarak yerini almıştır.
Ancak, yazımızda da belirtildiği gibi bu sektörün önemli bazı sorunları da devam
etmektedir. Özellikle, bir yıl içerisinde merkez ve şubeleri için ayrı ayrı olmak üzere asgari 3
milyon Amerikan Doları alımının şart koşulması, kuruluş faaliyet izin belgeleri harç miktarlarının
her yıl ve artan oranlar ile alınması, sermayelerinden 150 bin Alman Markı’nın (efektif)
depozito/teminat olarak alınması ve bununda her mali dönem sonlarında değerlemeye tabi tutularak
oluşan olumlu kur farklarının kurum kazancı sayılarak vergilendirilmesi gibi mali külfetlerle karşı
karşıya kalan bu müesseselerin faaliyetlerini sürdürmelerini engelleyici sorunların bir an önce
telafisi için gerekli düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

11

ANAYASA MAHKEMESİ KARARIYLA SOSYAL GÜVENLİK REFORMU
YASALARINDA YAPILAN İPTALLER
Dr. Gülsüm Öksüzömer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Hükümet, işsizlik sigortası, iş güvencesi yasa tasarısı, emeklilik yaşının belirlenmesi, istihdam ve verimlilik
konularında yapısal değişiklikler yapma hususlarında çeşitli çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalardan biri olan
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Yasası ; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 2. maddesinde belirtilen
sigortalılar ile aynı kanunun geçici 20. maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalıları (Geçici 20. madde
kapsamında olmakla birlikte memur veya 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı maddelerinin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanunun Hükmünde Kararnameye Tabi Sözleşmeli Statüde bulunanlar
hariç) ve mütekabiliyet esasına dayalı olarak yapılan anlaşmalara göre çalışan yabancı işçileri kapsamaktadır.
Bu kapsam dahilinde olan sigortalıların emeklilik yaşının ne olacağı Anayasa Mahkemesinin iptal kararını
gerekçeleriyle Resmi Gazete’de yayımlamasından itibaren başlayan süreç içersinde önem kazanacaktır.
57. Cumhuriyet Hükümeti, işsizliğin sonuçlarını giderici, geçici gelir kayıplarını tazmin edici politikalar
uygulaması kapsamında İşsizlik Sigortasının önemli bir konu olduğunu gözler önüne sermiştir.
İşsizlik sigortası, ekonomik büyümenin yanı sıra,gelir dağılımında adaletin sağlanması ve geçici süreli gelir
kayıplarının mas edilmesi ve de sosyal devlet olmanın gerekliliği açısından da son derece önemlidir. İşsizlik
sigortasının işçilerin güvencesi olarak ele alındığında işsiz kalan bireyde ve aile bireylerinde gelir kaybı
nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları kısmi olarak ortadan kaldırdığı görülmektedir.
Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının içinde bulunduğu finansman ağırlıklı kötü durum ve sosyal sigorta
kurumuna bağlı kuruluşların vermiş olduğu sağlık hizmetlerindeki yetersizlik Sosyal Güvenliğe ilişkin
yapısal değişikliğin yeniden yapılanmasına neden olmaktadır.
01.Haziran.2000 tarihinde tüm ülke düzeyinde uygulanmak üzere yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Reformu
Yasası, ülkemizin çalışma hayatını uluslararası standartlar seviyesine çıkarmaya yönelik bir reform yasasıdır.
İşşizlik sigortasından emeklilik haklarına kadar pek çok konuda yeni düzenlemeler getiren bu reform yasaları
üzerinde Anayasa Mahkemesi gerekçelerini de açıklayarak on maddenin iptaline karar vermiştir.
Hükümete göre, Reform Yasasında emeklilik yaşındaki kademeli artış ve yeni işe girecek kadınlar için 58 ve
erkekler için 60 yaş demografik yapıdaki nüfusun yaşlanma eğilimi dikkate alınarak düzenlenmiştir.
Yasanın çıktığı tarihte emekliliğine 2 yıl ve daha az süre kalan sigortalılardan kadınlar 20 yıl ve 5000
prim ödeme gününü tamamladıklarında 38 yaşında, erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5000 prim
ödeme gününü tamamladıklarında 43 yaşında emekli olabileceklerdir.
Reform Yasası, emekliliğine 5 yıl veya daha az süre kalan sigortalıların prim ödeme gün sayılarında
herhangi bir değişiklik yapmamıştır.
Anayasa Mahkemesi halen sigortalıların emeklilik durumlarını düzenleleyen kademeli geçişi iptal kararını
çalışanların aleyhine sonuç doğurmaması için hükümete yeni düzenleme yapılması amacıyla 6 aylık yasal
süreci başlatmıştır.
Bu süreç içinde geçerli olan emeklilik şartları aşağıdaki gibidir :
Kadınlar İçin Emeklilik Şartları
Kanunun Çıktığı
Tarihte
Sigortalılık Süresi
---------------------17-18 yıl arası
16-17 yıl arası

Asgari
Emeklilik
Yaşı
-----------41
43

Asgari
Asgari
Prim
Sigortalılık
Ödeme Süresi
Süresi
--------------------------5000 gün
20 yıl
5000 gün
20 yıl

15-16 yıl arası
14-15 yıl arası
13-14 yıl arası
12-13 yıl arası
11-12 yıl arası
10-11 yıl arası
10 yıldan az

45
47
48
49
50
51
52

5000 gün
5150 gün
5300 gün
5450 gün
5600 gün
5750 gün
6000 gün

20 yıl
20 yıl
20 yıl
20 yıl
20 yıl
20 yıl
20 yıl

*Tablo 1
Erkeler İçin Emeklilik Şartları
Kanunun Çıktığı
Tarihte
Sigortalılık Süresi
---------------------22-23 yıl arası
21-22 yıl arası
20-21 yıl arası
19-20 yıl arası
18-19 yıl arası
17-18 yıl arası
16-17 yıl arası
15-16 yıl arası
15 yıldan az

Asgari
Emeklilik
Yaşı
-----------45
46
48
50
51
52
53
54
56

Asgari
Asgari
Prim
Sigortalılık
Ödeme Süresi
Süresi
--------------------------5000 gün
25 yıl
5000 gün
25 yıl
5000 gün
25 yıl
5150 gün
25 yıl
5300 gün
25 yıl
5450 gün
25 yıl
5600 gün
25 yıl
5750 gün
25 yıl
6000 gün
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*Tablo 2
Anayasa Mahkemesi 23 Kasım 2001 tarih, 24592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçeli kararı ile
Sosyal Güvenlik Reformu Yasasının;
- 17 maddesiyle 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 81. maddenin B bendinin,
- Geçici 81 maddenin C Bendi (b) alt bendinin,
- 22. maddesiyle 2925 sayılı Kanuna eklenen Geçici madde 2. nin (B) bendinin,
- 24. maddesiyle değiştirilen 5434 sayılı Kanunun Ek 9. maddesinin,
- 26. maddesiyle 5434 sayılı Kanuna Eklenen Geçici madde 205’in (b), (c), (d), (e), (f), (g),
(j) bentlerinin,

(h), (i) ve

- Geçici madde 205’in üçüncü fıkrasının ,
- Geçici madde 206’nın,
- 36. maddesiyle 1479 sayılı kanunun Ek 13. maddesinin sonuna eklenen fıkranın,
- 39. maddesiyle 1479 sayılı kanuna eklenen Geçici madde 10’nun ikinci fıkrasının,
- 44. maddesiyle 2926 sayılı kanuna eklenen Geçici madde 7’nin ikinci fıkrasının
iptaline karar vermiştir.
Ana muhalefet partisinin iptal istemiyle başvurduğu Anayasa Mahkemesinin yasanın 17. maddesiyle 506
sayılı yasaya geçici 81. maddenin birinci fıkrasının (B) bendi ile yapılan düzenlemenin iptaline karar vermiş
olması bu incelemenin en önemli konusunu oluşturmaktadır. Bu bent ile, 4447 sayılı Yasa’nın yürürlüğe

girdiği tarihte sigortalı hizmeti bulunan ve emekliliğine 2 yıldan fazla kalanlar için sigortalılık süresine bağlı
olarak emekli olabilecekleri yaş ve prim ödeme süreleri kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı olmak üzere
yeniden düzenlenmiştir. ( Bakınız Tablo 1 - Tablo 2 )
Eski sistemde kadınlar 38, erkekler ise 43 yaşında emekli olabilme hakkına sahipken, kademeli geçiş
sistemine göre kadınlar 52, erkekler ise 56 yaşında emekli olabilme hakkına sahip olabileceklerdir. Bu bentle
yapılan düzenlemede, sigortalılık süresinin esas alınması sonucunda, süreleri aynı diğer koşulları değişik
olan kişiler aynı yaş haddine tabi olmakta ya da tüm koşulları aynı sigortalılık süresi farklı olan kişiler farklı
yaş haddine bağlı tutulmaktadırlar.
Kademeli geçişte yapılan bu adil ve eşit olmayan düzenlemeler Anayasa’nın 5.maddesinde belirtilen,
kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hk ve hürriyetlerini, sosyal hukuk
devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri
kaldırmaya insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak devletin
temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır, esasına uygun görülmediğinden ayrıca makul ve ölçülü
bulunmadığından iptal edilmiştir.
İptal hükmünün gerekçeli kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden altı aylık süre içinde
yapılacak olan düzenlemenin sigortalılar arasında emeklilik şartlarının eşitsiz ve adaletsiz olma tehlikesinden
uzak, çalışma ilişkilerinin taraflarının da görüşlerini kapsayan bir yasal düzenleme olması gerekmektedir.
81. maddenin 1. fıkrasının (C) bendinin (b) alt bendinin incelenmesi sonucunda, yürürlülük tarihinde yaşlılık
aylığına hak kazanmasına gün itibariyle çok az süre kalanların, bu hakkı elde etmelerinin 2 yıl
ertelenmesinin Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda makul, adil ve ölçülü olmadığına karar
verilmiştir.
(b) alt bendinde (a) alt bendinde öngörülen şartları yerine getirmemiş durumda olan kadınların 52, erkeklerin
ise 56 yaşını doldurmaları ve en az 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanmasıyla birlikte en az 3600 gün
malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalıları prim ödemeleri koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilecekleri
belirtilmiştir.
Buna göre (a) alt bendindeki 15 yıllık sigortalılık süresi ile 3600 gün prim ödenmesi koşulları
değiştirilmeyerek kuralın yürürlük tarihinde (a) bendinde öngörülen kadın ise 50 yaşını tamamlamamış
olanların 52, yine aynı tarihte erkek ise 55 yaşını doldurmayanların 56 yaşını tamamlamaları koşulu ile
yaşlılık aylığı bağlanacağı anlaşılmaktadır. Bu haliyle yaş sınırının tamamlanmasına bir gün kalanlarla daha
uzun bekleme süreleri kalanlar arasında bir kademelendirme yapılmaksızın aynı yaş haddine tabi tutulmaları
Anayasa Mahkemesince makul, adil ve ölçülü bulunmayarak yeni düzenleme yapılması yoluna gidilmiştir.
4447 sayılı Yasa’nın 22. maddesiyle 2925 sayılı sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 2’nin (B) Bendinde
sigortalı olanlardan emekliliğine 2 yıldan daha fazla kalmış olanların sigortalılık süresine göre emekli
olabilecekleri yaş ve prim ödeme süreleri gösterilmiştir. 4447 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihteki
sigortalılık süresine göre, kadınlar için 41-52 yaş, erkekler için 45-56 yaş arasındaki bir aralık için de yaşlılık
aylığı bağlanabilecektir. Önceki düzenlemeye göre ,18 yaşında sigortalı olan erkek iştirakçi 15 yıl sigortalılık
süresi ve 3600 gün prim ödemesi koşuluyla 33 yaşında emekliliğe hak kazanabilecek iken, yeni düzenlemeye
göre , emekliliğine 2 yıldan bir gün fazla kalmış aynı iştirakçi 45 yaşında emekli olabileceğinden (45-33) 12
yıl daha beklemek zorunda bırakılmaktadır. Aynı konumda olan kadın iştirakçi ise 41 yaşında emekli
olabileceğinden 8 yıl daha bekleyecektir. Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalılık süresi veya
gerekli olan yaş dilimleri arasındaki geçişin adil olmadığı düşünülerek ilgili yasa maddesinin yeniden
düzenlenmesi gerekli olmuştur.
Anayasa Mahkemesi ,4447 sayılı Yasa’nın 24.maddesi ile 5434 sayılı Yasa’nın Ek9 maddesinin birinci
fıkrasında yer alan ve yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü ile dul
ve yetim aylığı olanların bu aylıkları Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ; Kanunun yürürlüğünden
sonra bağlanacak emekli, adı malullük, vazife malullüğü ile dul ve yetim aylıkları ise bağlandığı tarihten
sonra ki ilk memur maaş artış tarihinden itibaren her aya bir önceki aya ilişkin DİE tarafından açıklanan en
son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksi değişim oranına göre belirlenmesini , hukuk devleti
ilkesine aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle iptal etmiştir.

Geçici Madde 205’in (b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(i) ve (j) bentlerinde, Emekli Sandığı iştirakçilerinden ,
yasanın çıktığı tarihte emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 3,4,5,6,7,8,9,10 yıldan az kalan kadın
iştirakçilere 41-51 yaş, erkek iştirakçilere ise 45-54 yaş dilimleri içinde kadınların 20, erkeklerin ise 25 fiili
hizmet süresini tamamlamaları koşuluyla emekli aylığı bağlanacağı düzenlenmiş ,(j) bendinde ise, emeklilik
hizmet sürelerini doldurmaya 10 yıldan fazla kalan iştirakçilerden kadınların 52, erkeklerin ise 56 yaşını
doldurdukları tarihte kadın iştirakçilerin 20, erkek iştirakçilerin ise 25 yıl fiili hizmet süresini tamamlamış
olmaları koşuluyla istekleri üzerine emekli aylığına hak kazanacağı belirtilmiştir.
Emekli aylığına hak kazanabilmesi için iştirakçilerin hizmet süreleri ve asgari emeklilik yaşı konusunda
öngörülen kademeli geçiş anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bulunmuştur. Çünkü , 10 yıldan fazla hizmet
süreleri kalanlar tek kademede gösterilmiş böylece bir günlük hizmeti olanla 10 yıla yakın hizmeti olanlar
56 yaş koşuluna bağlı tutulmuşlardır. Kademeli dilimler arasında eşit ve adil olmayan geçiş dilimleri uzun
aralıkları kapsamaktadır. Bu nedenle yasanın iştirakçiler açısından oluşturacağı bu olumsuz durumun ortadan
kaldırılması ve yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir.
Geçici Madde 205’in ikinci fıkrasında ,5434 sayılı Yasanın 32.maddesi uyarınca fiili hizmet sürelerine zam
yapılanların bu madde de belirtilen yaş hadlerinden , eklenilen bu sürenin üç yıldan çok olmamak üzere
yarısının indirileceği öngörülmüştür.
4447 sayılı yasa ile önceki kurallara göre emekliliğe hak kazanmasına iki yıl ve daha az süre kalanların bu
hakları korunarak bunların istekleri halinde emekli olabilmeleri esası getirilmiştir. Buna karşılık, fiili hizmet
süresine zam yapılanların bu madde de belirtilen yaş hadlerinden eklenilen bu sürenin üç yıldan çok
olmamak üzere yarısı indirilecektir.
Kademeli geçişte, fiili hizmetlerine zam yapılanlarla yapılmayanlar arasındaki nispi farkın korunması
gerekmektedir. 18 yaşında aynı tarihte memuriyete başlamış olan iki kişiden dört yıl fiili hizmet zammı
alanın 21 yıl sonra 39 yaşında emekli olabilecekken , diğeri 43 yaşında emekli olabilecektir. Bu dört yıllık
fark kademeli geçişte korunmayarak fiili hizmet zammının yarısının sayılmasıyla fark 2 yıla indirilmiş
olmaktadır. 4447 sayılı Yasa’nın 26.maddesiyle 5434 sayılı Yasa’nın 39.maddesine eklenen geçici
205.maddenin ikinci fıkrası Anayasanın 2.ve 60. maddelerine göre hukuk güvenliğini zedeleyici ve adil
olmadığı kararına varılmıştır.
4447 sayılı Yasa’nın Geçici 205.maddesinin üçüncü fıkrasında ise , 5434 sayılı Yasa’nın 39. maddesinin (e)
fıkrasındaki , subay ve askeri memurlarla, gedikli subay ve gedikli erbaşların ahlak noktasından, hüküm ile
veya yetersizlik veya disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askeri mahkemelerce verilecek
kararlar üzerine kurumlarınca re’sen emekli edilenler ile (f), fıkrası kapsamındaki ahlak ve yetersizlik
nedenleriyle yönetmeliğine göre sicilleri üzerine kurumlarınca re’sen emekli edilenlere de 25 fiili hizmet
yılını ve maddede belirlenen yaş sınırlarını doldurmaları durumunda emekli aylığı bağlanacağı kabul
edilmiştir. Bu düzenlenmede de kazanılmış hakların ihlal edilmesi nedeniyle , geçici madde 205’in
(b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(i) ve (j) bentlerinin iptaline karar verilmiştir.
5434 sayılı yasaya eklenen 206.Maddesinde , 4447 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte fiili hizmet
süreleri 8 yıl ve daha fazla olan iştirakçilerin ,61 yaşını doldurmaları nedeniyle istekleri üzerine veya
kurumlarınca haddinden dolayı re’sen emekliye sevk edilmeleri durumunda fiili hizmet süreleri 10 yılı
doldurmamış olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanacakları kabul edilmiştir.
206 sayılı maddeye göre , 4447 sayılı Yasa’nın yürürlük tarihinde 8 yıllık hizmeti olanlar önceki kuralda
olduğu gibi 10 yıl hizmet süresi ve 61 yaşını tamamlamaları koşuluyla emekliliğe hak kazanacaklardır.
Ancak, Yasa’nın yürürlük tarihinde 8 yıldan az hizmeti olanlar , 5434 sayılı Yasa’nın 39.maddesinin (c)
fıkrası ile (k) fıkrasından sonra gelen birinci paragrafındaki değişiklik gereğince 15 yıla çıkarılan hizmet
süresine bağlı olacaktır. Bunların bir günlük farkla 10 yıl yerine 15 yıllık hizmet süresine tabi tutularak
emeklilik için 5 yıl fazla bekletilmeleri ve 8 yıldan daha az hizmeti olanlar için bir kademelendirme
öngörülmemiştir. Diğer tarafta yapılan önceki düzenlemeyle , 10 yıl sonra emekli olabileceği düşüncesiyle
memuriyete girenlerden 50 yaşın üzerinde ve 8 yıldan az hizmeti olan iştirakçiler 65 yaşında zorunlu olarak
görevden ayrılacaklarından bunların emekli olabilme şansları tamamen ortadan kalkmaktadır. Anayasa
Mahkemesi bu nedenlere dayanarak yasanın 206.maddesinin iptalini istemiştir.

4447 sayılı Yasa’nın 36.maddesiyle 1479 sayılı kanunun Ek 13 maddesinin son fıkrasında,Ağız protezleri
hariç, sigortalının be Kanuna tabi sigortalılığının başladığı tarihten önce , sigortalı ve hak sahiplerinde
mevcut olduğu tespit edilen hastalık ve arızalarından dolayı bedeli Kurumca karşılanacak olan artez ve
protezler Ek 18’inci maddeye göre hazırlanacak yönetmelikle belirleneceği öngörülmüştür. Sağlık
hizmetlerinin kullanımının azaltılması Anayasa’ya aykırıdır. Bu nedenle , sağlık yardımlarından kimselerin
yararlanacağının yasada açıkça gösterilmesi gerekirken adı Ek 13. maddenin son fıkrasında esas ve usüllerin
yönetmelikle belirlenmesi, yetki devri niteliğindedir. Bu da Anayasa’ya aykırı bir düzenleme olduğundan
iptali gerekmektedir.
4447 sayılı yasanın 39. maddesiyle 1479 sayılı yasaya eklenen Geçici 10. maddenin ikinci fıkrasında,
Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı olup emeklilerine 2 ila 10 yıldan fazla kalanlardan kadınların 20,
erkeklerin ise 25 tam yıl prim ödemeleri koşuluyla kadınların 41-52, erkeklerin ise 45-56 yaşlarını
doldurduklarında kendilerine yaşlılık aylığı bağlanacağı belirtilmiştir. Bu madde de Anayasa’nın ilgili
maddesinin esasına uygun görülmediğinden ayrıca makul, ölçülü ve adil olmadığından iptal edilmiştir.
4447 sayılı yasanın 44. maddesiyle 2926 sayılı Kanun’a eklenen Geçici madde 7 nin ikinci fıkrasına göre,
sigortalı olup ta 4447 sayılı yasa yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşı itibariyle kadın ise 20, erkek ise
25 tam yıl prim ödeme süresinin dolmasına 2 ila 10 yıl kalanlar kademelendirilmiş, kademesine göre
kadınlar için 41-51, erkekler için 45-54 arası yaş koşulu getirilmiş, 10 yıldan fazla kalanlar ise kadınlarda 52,
erkeklerde 56 yaşını doldurmaları ve kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl prim ödemeleri halinde yaşlılık aylığı
bağlanacağı belirtilmiştir. Bu madde de Sosyal Güvenlik Reformu Yasa’sının özünü teşkil eden kademeli
geçiş esasına uygun ancak Anayasa’nı esasında yer alan eşit ve adil olma esaslarına aykırı olduğundan iptal
edilmiştir.
Sosyal Güvenlik Reformu Yasalarıyla sağlanmaya çalışılan İş güvencesi ve işçilerin güvencesi tarafların
gözardı edemeyeceği ve Uluslararası Çalışma Normları açısından önemle ele alınması gereken bir konudur.
Hangi kurumsal yapı ve finansman sistem üzerine kurulmuş olursa olsun, sosyal güvenlik sisteminin gelir
transferi, taraflar arası dayanışma ve zaman boyutu olmak üzere üç önemli boyutu bulunmaktadır.
Konunun birinci boyutu olan gelir transferi ele alındığında primlerin ödenmesi ön plana çıkmaktadır. Ancak,
işverenin ve işçinin ücret üzerinden devlete yaptığı ödemeler, nispi olarak büyük artış göstermiştir. Net
ücretin işgücü maliyetine ve brüt ücrete olan oranı sürekli azalmaktadır. Ortalama brüt ücretten devlete
yapılan kesintilerin oranı yıllar itibariyle artarak %38 lere çıkmıştır. OECD ülkelerinde bu oran %18, AT’da
ise %17’dir. Bu nedenle işçilik ödemelerini arttırıcı ve net ücreti azaltıcı etkileri olan vergi, sigorta, fon ve
benzeri mali yüklerin hafifletilmesi gerekmektedir.
İkinci olarak tarafların dayanışması ele alındığında, iptal isteminde bulunan veya isteğinde olan sosyal
tarafların alternatif reform yasa taslaklarının bulunması gerekmektedir. Bu taslakların Anayasa
Mahkemesinin gerekçeli kararlarına uyumlu ve sosyal tarafların kabul edebileceği nitelikte olması
gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumlarının sağladıkları hizmetlerden faydalananların ise, bu hakkın ve bu haktan
yasalara uygun bir şekilde yararlanmanın çalışanların yarınının güvencesi olduğu gerçeğini unutmayarak adil
ve eşit davranmaları gerekmektedir.
Son olarak zaman boyutu ele alındığında ; sosyal güvenlik sistemine yapılacak bütün müdahalelerin
tarafların katlanacağı olumlu ya da olumsuz yönleriyle çeşitli sonuçlara neden olacağı görülmüştür. Bu da
kişilerin gelecekle ilgili olan planlarını doğrudan etkilemektedir. Tıpkı emeklilik yaşında yapılan yeni
düzenlemenin sigortalılar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler gibi...
Sonuç olarak, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde tarafların katlandıkları yük ile kurumların sağladıkları fayda
arasındaki dengeyi sağlayacak reform yasalarının oluşturulması gerekmektedir. Bu da, Kuruma ve
dolayısıyla devlete olan güvensizliğin ortadan kaldırılmasına, Genç İşsizlik Oranının düşürülmesine, Kayıtdışı ekonominin önlenmesine, İş Güvencesinin Sağlanmasına ve İstihdam ve verimlilik arasındaki ilişkinin
iyi kurulmasına bağlıdır.

FİNANSMAN HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE MALİ
TABLOLARDA RAPORLANMASI
Arş.Grv.Nazlı KEPÇE
İ.Ü.İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı
1. GİRİŞ
İşletmeler, faaliyet konularına göre içinde bulundukları sektörün gereklerine uygun olarak
mal ve hizmet satın almak veya üretmek için gerekli yatırımları yapmak zorundadırlar. Ancak, söz
konusu yatırımların gerçekleştirilebilmesi yeterli finansal kaynağın sağlanması ile mümkün
olmaktadır. Kimi işletmeler söz konusu kaynak ihtiyaçları için özkaynaklarını kullanırken, kimi
işletmeler de özkaynaklarının yetersiz kalması durumunda borçlanmayı tercih etmektedirler.
Ekonomik koşulların gitgide ağırlaştığı, işletmeler arası rekabetin hızla arttığı günümüz
koşulları, ihtiyaç duyduğu finansal kaynağı özkaynaklarından sağlayan işletmelerin sayısını
azaltırken, yabancı kaynak kullanımına giden işletmelerin sayısını da arttırmakta, bu durum da
işletmeleri ek bir finansal yüke katlanmak zorunda bırakmaktadır.
İşletmelerin ihtiyaç duydukları finansal kaynağı, özkaynakları dışındaki herhangi bir
kaynaktan sağlamaları durumunda katlanmak zorunda oldukları finansal yük genellikle “borçlanma
maliyetleri” ya da “finansman giderleri” başlığı altında ele alınmaktadır. Ancak söz konusu finansal
yükün gider ya da maliyet olarak muhasebeleştirilmesine karar verme aşamasında temel alınacak
kriterler konusunda çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Konu “borçlanma maliyetleri” olarak ele
alınacak olursa ilgili tutarın direkt maliyet olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği, “finansman
giderleri” olarak ele alınacak olursa ilgili tutarın ortaya çıktığı dönemin gideri olarak
muhasebeleştirilmesi gerektiği izlenimini uyandırmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada söz konusu
finansal yük, muhasebeleştirilmesine ilişkin bir hüküm taşımayan “finansman harcamaları” başlığı
altında ele alınmıştır.
Kullanılan kaynaklar karşılığında katlanılmak zorunda olunan “finansman harcamaları”
çeşitlilik göstermektedir. Ancak bu çalışmada hertürlü varlık edinimi için kullanılan kredilerden
kaynaklanan faiz harcamaları ve kur farklarının muhasebeleştirilmesi incelenmiştir.
2. FİNANSMAN HARCAMALARININ MUHASEBE STANDARTLARINA
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ve MALİ TABLOLARDA RAPORLANMASI

GÖRE

Muhasebenin sermaye piyasası ve muhasebe sisteminden edinilen bilgilerin diğer
kullanıcıları için beklenen fonksiyonu yerine getirebilmesi ve işletme faaliyetlerine ilişkin sağlıklı
bilgi aktarabilmesi; benzer olayları benzer şekilde ifade etmesi, ürettiği bilgilerin doğru, güvenilir,
anlamlı, gerçeğe uygun ve karşılaştırılabilir olması, belli standartlara göre hazırlanarak belli
formlardaki finansal tablo ve raporlarla ilgililere ulaştırılması ile mümkündür1. Bu nedenle
öncelikle işletmelerin kullandıkları kaynaklarla ilgili olarak katlanmak zorunda oldukları finansman
harcamalarının muhasebeleştirilmesi konusunda ilgili Uluslararası ve Türkiye Muhasebe
Standartlarının incelenmesi gerekmektedir.
İşletmelerin kullandıkları kaynaklarla ilgili olarak ortaya çıkan finansman harcamalarının
muhasebeleştirilmesine ilişkin uygulamalar 23 no’lu ve “Borrowing Costs” adını taşıyan
Uluslararası Muhasebe Standardında(IAS 23) yer almaktadır. Standartta bu konu borçlanma
Saim ÜSTÜNDAĞ, “Muhasebe Standartları Oluşturulması Süreci”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:1, Sayı:1,
Nisan 2000, s:31
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maliyetleri başlığı altında ele alınmış ve borçlanma maliyetleri “herhangi bir işletme tarafından
borçlanılan fonlarla ilgili olarak katlanılan faiz, kur farkları, komisyon ve benzeri
harcamalar” olarak tanımlanmıştır 2.
Standartta finansman harcamalarının muhasebeleştirilmesine yönelik “Temel Yöntem” ve
“Uygulanabilir Alternatif Yöntem” olmak üzere iki yöntem belirtilmiştir. Bu yöntemlerden “Temel
Yöntem” finansman harcamalarının gerçekleştikleri anda gider olarak muhasebeleştirilmesi ve gelir
tablosunda raporlanması gerektirirken, “Uygulanabilir Alternatif Yöntem” özellikli varlıkların
(qualifying asset) satın alınması, inşası veya üretimi ile doğrudan ilgisi bulunan borçlanma
maliyetlerinin varlığın bir parçası olarak muhasebeleştirilmesini ve bilançonun aktifinde
raporlanmasını mümkün kılmaktadır. Finansman harcamalarının gider ya da maliyet olarak
muhasebeleştirilmesi ancak ilgili varlığın özellikli varlık(qualfying asset) olup olmadığının
bilinmesi ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle standart özellikli varlık (qualifying asset) kavramına
da bir açıklama getirmiştir. Bu açıklamaya göre özellikli varlık (qualifying asset) “amaçlandığı
şekilde kullanıma ya da satışa hazır duruma getirilebilmesi uzun bir süreyi gerektiren
varlıklar” olarak tanımlanmıştır. Satılabilir duruma getirilmesi uzun süreyi gerektiren stoklar,
üretim tesisleri, enerji üretim santralleri, inşa edilmekte olan yer altı ve yerüstü düzenleri ile binalar,
ilgili Standartta özellikli varlıklara örnek olarak verilmiştir. Tüm bunların dışında kalan yatırımlar,
elde edildikleri zaman amaçlandığı şekilde kullanıma ya da satışa hazır halde olan varlıklar, sürekli
olarak veya kısa sürelerde tekrarlanarak üretilen büyük miktarlardaki stoklar özellikli varlık olarak
kabul edilmemektedir.
2 no’lu “Stoklar” adındaki Uluslararası Muhasebe Standardında da özellikli varlık olmayan
stokların aktifleştirilmelerinden sonra ortaya çıkan ve sözkonusu varlıklarla ilgili dövizli
işlemlerden kaynaklanan kur farkları ile, kullanılan kredilerden kaynaklanan borçlanma
maliyetlerinin aktifleştirilemeyeceği belirtilerek standartlar arası uyum sağlanmıştır.
23 no.lu Uluslararası Muhasebe Standardında ayrıca bir özellikli varlığın elde edilmesi,
başka bir ifade ile satın alınması, inşası veya üretimi ile doğrudan ilgisi bulunan finansman
harcamalarının aktifleştirilmesi aşamasında, aktifleştirilecek tutarın belirlenmesinde ortaya
çıkabilecek problemler ve çözüm yolları da belirtilmiştir.
Aktifleştirilecek finansman harcamalarının tutarları hakkında gerekli olan açıklamalar
verildikten sonra Standart; özellikli varlık(qualifying asset) ile ilgili aktifleştirme işlemine ne zaman
başlanılacağı, hangi koşullar altında aktifleştirme işlemine ara verilmesi gerektiği ve aktifleştirme
işlemine ne zaman son verilmesi gerektiğine dair birtakım açıklamaları da içermektedir.
Standart uyarınca aktifleştirme işlemlerinin başlatılabilmesi için, özellikli varlık için
herhangi bir harcama yapılması; finansman harcamalarından birinin tahakkuk etmesi, alınan
kredinin vadesinin dolması; özellikli varlığın amaçlandığı şekilde kullanılabilir ya da satılabilir hale
gelebilmesi için herhangi bir uygulama yapılması; şartlarından en az birinin gerçekleşmesi yeterli
olup aktifleştirme işleminin ise ancak özellikli varlığın doğasından kaynaklanmayan nedenlerden
dolayı söz konusu varlıkla ilgili işlemlere ara verildiği zaman durdurulabileceği belirtilmiştir.
Sonuç olarak finansman harcamalarının muhasebeleştirilmesine ilişkin açıklamaların yer
aldığı 23 no.lu Uluslararası Muhasebe Standardı’nda finansman harcamalarının varlığın özelliğine
göre dönem gideri ya da varlık maliyetinin bir parçası olarak muhasebeleştirileceği belirtilmiştir.

2

IASC, International Accounting Standards2000, International Accounting Standards Comittee,

London, 2000, s.460

2

Ancak bu ayırımın doğru olarak yapılabilmesi için özellikli varlık(qualifying asset) kavramının çok
iyi anlaşılması gerekmektedir.
Dünya ülkelerinin ticari ilişkilerinin gelişmesi, ekonomik blokların ortaya çıkması,
globalleşme, çıkar gruplarının muhasebe bilgilerini değerlendirmeleri ve sonuçlarına göre hareket
etmeleri muhasebenin ulusal bazdaki standartlarının uluslararası standartlara entegre edilmesi
ihtiyacını doğurmuştur. Muhasebenin uyumlaştırılması yanında uluslararası muhasebenin
geliştirilmesi çok uluslu işletmelerin karşılaştıkları farklı muhasebe standartlarından kaynaklanan
sorunların giderilmesi, uluslararası piyasalarda farklı muhasebe standartlarına göre hazırlanmış mali
tabloların karşılaştırılması ve yorumlanması zorunluluğunun giderilmesi ancak ulusal standartların
uluslararası bazda uyumlaştırılması ile mümkündür3. Bu nedenle finansman harcamalarının
muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak yayınlanmış olan 14 no.lu Türkiye Muhasebe Standardı, aynı
konuda yayınlanmış olan 23 no.lu Uluslararası Muhasebe Standardının çevirisi olduğu için her iki
standart arasında içerik yönünden hiçbir farklılık bulunmamaktadır.
3. FİNANSMAN HARCAMALARININ
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
3.1. Finansman Harcamalarının
Muhasebeleştirilmesi

TÜRK

Sermaye

MUHASEBE

Piyasası

Kanunu

HUKUKUNA
Hükümlerine

GÖRE
Göre

Finansman harcamalarının muhasebeleştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye
Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında” XI/1 sayılı Tebliğinin 33/B
ek maddesinde açıklanmıştır. Sözkonusu tebliğin ilgili maddesinde finansman harcamaları
“borçlanma maliyetleri” başlığı altında ele alınmış ve kur farkları dahil tüm finansman giderleri
borçlanma maliyetleri kapsamı içerisinde değerlendirilmiştir.
Söz konusu tebliğin ilgili maddesinde, varlıklar özelliklerine göre sınıflandırılmamış, hem
varlıkların hem de borçlanmanın türü veya yöntemi üzerinde durulmamış, sadece borçlanma ile
varlık edinimi arasında açık bir ilginin kurulabilmesi üzerinde durulmuştur. Varlık edinimi ile açık
ilgisi kurulabilen her türlü finansman harcamasının varlık maliyetine dahil edilerek
muhasebeleştirilmesi, bunun dışında kalan, başka bir deyişle varlık edinimi ile açık ilgisi
kurulamayan diğer finansman harcamalarının gerçekleştikleri dönemin gideri olarak
muhasebeleştirilmesinin ve gelir tablosunda raporlanmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.
Tebliğde hem varlıklar hem de borçlanmalar genel olarak ele alındığı için finansman
harcamalarının muhasebeleştirilmesi konusundaki belirsizliklerin giderilmesi amacıyla Sermaye
Piyasası Kurulu 14.1.1999 tarih ve 7/76 sayılı Kurul İlke Kararını yayınlamış ve kullanılan krediler
ile ilgili olarak ortaya çıkan faiz harcamaları ile dövizli işlemler ile ilgili olarak ortaya çıkan kur
farklarının muhasebeleştirilmesi konusuna bir açıklık getirmiştir. Bu açıklamalara göre varlıkların
edinimi ile ilgili olarak kullanılan hertürlü kredi karşılığında katlanılması gereken finansman
harcamalarının muhasebeleştirilmesi aşağıdaki gibi olmalıdır.
3.1.1. Stokların Yabancı Kaynaklara Finanse Edilmesi
Stoklar işletmelerin dönen varlıkları arasında yer alan ve en fazla bir yıl içerisinde
tüketilmesi ya da elden çıkarılması ya da elden çıkarılarak paraya çevirilmesi düşünülen
Ahmet KIZIL, Finansman Giderlerinin Aktifleştirilmesi ve Mali Tablolarda Açıklanması, Muhasebe
BilimDünyası Dergisi, MÖDAV Yay., Sayı:10, Nisan 1998, s.34-37
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varlıklardır4. Bu varlıklar ilk madde ve malzemeler, yarımamuller, satılmak üzere üretilen
mamuller, satılmak üzere elde edilmiş ticari mallar ve hurdalardan oluşmaktadır 5.
İşletmeler elde etmek istedikleri varlıklar için ihtiyaç duydukları kaynağın temininde ya
banka kredisi kullanmayı ya da ilgili varlığı satın aldıkları işletmeye karşı borçlanmayı tercih
etmektedirler. Ancak, finansal kaynak temininde işletmeler hangi yolu tercih ederlerse etsinler,
kaynağı kullanmalarının karşılığı olarak finansman harcamalarına katlanmak zorundadırlar.
Sermaye Piyasası Kurulunun “Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve
Kurallar Hakkında” XI/1 sayılı Tebliğinin 33/B ek maddesinde ve aynı maddeye ilişkin
açıklamaları içeren 14.1.1999 tarih ve 7/76 sayılı Kurul İlke Kararının hükümlerinde daha önce de
belirtildiği gibi varlıklar genel olarak ele alınmıştır. Bu genel hükümler ışığında stokların edinimi
için kullanılan kredilerden kaynaklanan finansman harcamalarının muhasebeleştirilmesi aşağıdaki
gibi olmalıdır.
-

Stokların aktifleştirildikleri tarihe kadar ortaya çıkan ve ilgili varlıkların edinimi ile ilgili olarak
kullanılan kredilerden kaynaklanan faiz harcamaları, varlık maliyetinin bir parçası olarak
muhasebeleştirilmelidirler.

-

Stokların aktifleştirildikleri tarihten sonra ortaya çıkan, ilgili varlıkların edinimi ile ilgili olarak
kullanılan kredilerden kaynaklanan faiz harcamaları ise ilgili oldukları dönemin gideri olarak
muhasebeleştirilmelidirler.

-

Stokların aktifleştirildikleri tarihe kadar ortaya çıkan ve ilgili varlığın edinimi için kullanılan
dövizli kredilerden kaynaklanan kur farkları varlık maliyetinin bir parçası olarak
muhasebeleştirilmelidirler.

-

Stokların aktifleştirildikleri tarihten sonra ortaya çıkan ve ilgili söz konusu varlığın edinimi için
kullanılan kredilerden kaynaklanan kur farkları ise ilgili oldukları dönemin gideri olarak
muhasebeleştirilmelidirler.

Ancak gerek Türk Lirası, gerekse döviz üzerinden borçlanmadan kaynaklanan finansman
harcamalarının varlık aktifleştirilinceye kadar varlık maliyetinin bir parçası olarak
muhasebeleştirilebilmesi, kredinin alındığı tarihle varlığın aktifleştirildiği tarih arasındaki zaman
diliminin ilgili varlığın doğasından kaynaklanması durumunda mümkün olmaktadır.
3.1.2. Maddi Duran Varlıkların Yabancı Kaynaklarla Finanse Edilmesi
Sermaye Piyasası Kurulunun “Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve
Kurallar Hakkında” XI/1 sayılı tebliğinin 19’ncu maddesinde maddi duran varlıkların elde etme
maliyeti ile değerleneceği belirtilmiştir. Aynı tebliğin 30’ncu maddesinde ise elde etme maliyeti
varlıkların satın alma, üretim veya inşa maliyeti olarak tanımlanmıştır. Söz konusu tebliğin
finansman harcamalarının muhasebeleştirilmesine ilişkin ek 33/B maddesinde varlıklar genel
olarak ele alındığı için duran varlıklar için kullanılan kredilerden kaynaklanan finansman
harcamalarının muhasebeleştirilmesi konusunda ayrıca bir açıklama getirilmemiştir.
Ancak, tebliğin 30’ncu maddesinin son fıkrasında maddi duran varlıkların edinimi için
kullanılan kredilerden kaynaklanan ve ilgili varlığın aktifleştirildiği tarihe kadar ortaya çıkan faiz
4
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harcamalarının varlık maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilerek muhasebeleştirilmesi gerektiği
belirtilmiştir.
Kurul maddi duran varlıkların aktifleştirilmesinden sonra çıkan ve bu varlıkların edinimi
için kullanılan kredilerden kaynaklanan faiz harcamalarının muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak
söz konusu tebliğe ek olarak XI/5 sayılı tebliği yayınlamıştır. Bu tebliğin 4’ncü maddesinde duran
varlıkların edinimi için kullanılan ve ilgili varlıkların aktifleştirilmelerinden sonra ortaya çıkan faiz
harcamalarının ait oldukları dönemin gideri olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Maddi duran varlıkların edinimi için kullanılan dövizli kredilerden kaynaklanan kur
farklarının muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak XI/1 sayılı tebliğin 30’ncu maddesi ile bir
düzenleme getirilmiştir. Bu maddeye göre varlıkların aktifleştirildikleri tarihe kadar ortaya çıkan
kur farkları varlık maliyetinin bir parçası olarak muhasebeleştirilmelidir.
Ancak varlıklar için kullanılan dövizli kredilerden kaynaklanan ve ilgili varlıkların
aktifleştirilmesinden sonra ortaya çıkan kur farklarının muhasebeleştirmesi konusu işletmelerin
kararına bırakılmıştır. Başka bir ifade ile işletmeler söz konusu kur farklarını varlık maliyetinin bir
parçası olarak aktifleştirebilecekleri gibi, ait oldukları dönemin gideri olarak da
muhasebeleştirebilecektir. Ancak varlıkların aktifleştirilme tarihlerinden sonra ortaya çıkan kur
farklarının varlık maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilerek muhasebeleştirilmesi kanaatimce
doğru değildir. Çünkü herhangi bir varlığın aktifleştirilmesinden sonra ortaya çıkan harcamalar
ilgili varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi için gerekli işlem ve
prosedürlerin doğasından kaynaklanmayan finansman harcamalarından ilgili varlığın maliyetine pay
verilmesi doğru değildir. Bu dönemde ortaya çıkan finansman harcamaları ait oldukları dönemin
gideri olarak muhasebeleştirilmesi, bu ilke doğrultusunda daha yararlı olacaktır..
3.1.3. İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Bağlı Menkul Kıymetlerden Oluşan Finansal Duran
Varlıkların Yabancı Kaynaklarla Finanse Edilmesi
Kurulun XI/1 sayılı tebliğinin 29’ncu maddesinde iştirakler, bağlı ortaklıklar ve bağlı
menkul kıymetlerin elde etme maliyeti ile değerleneceği belirtilmiştir.
Söz konusu varlıklar için kullanılan kredilerle ilgili olarak katlanılması gereken finansman
harcamalarının muhasebeleştirilmesi ile ilgili uygulamalar maddi duran varlıklar için belirlenen
kurallar ile aynıdır. Başka bir ifade ile kullanılan kredilerle ilgili olarak katlanılması gereken faiz
harcamaları ve kur farklarının ilgili varlığın işletme aktifleri arasına alındığı tarihe kadar ortaya
çıkan kısmı varlık maliyetinin bir parçası olarak muhasebeleştirilmelidir. Ancak söz konusu
varlıklar aktifleştirildikten sonra ortaya çıkan faiz harcamaları ait oldukları dönemin gideri olarak
muhasebeleştirilirken, bu dönemde ortaya çıkan kur farklarının maliyet ya da gider olarak
muhasebeleştirilmesi konusu tamamı ile işletmelerin kararına bırakılmıştır.
Maddi duran varlıklarda olduğu gibi iştirakler, bağlı ortaklıklar ve bağlı menkul kıymetler
kapsamında yeralan Finansal Duran Varlıkların aktifleştirildikleri tarihten sonra ortaya çıkan ve bu
varlıkların ediniminde kullanılan kredilerden kaynaklanan finansman harcamalarının
aktifleştirilmesi doğru değildir. Bu dönemde ortaya çıkan finansman harcamaları ait oldukları
dönemin gideri olarak muhasebeleştirilmelidir.
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Tablo-1 Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatı Hükümlerine Göre Finansman Harcamalarının
Muhasebeleştirilmesi
FAİZ HARCAMALARI

KUR FARKLARI

İşletme aktifine
alındıkları
tarihe kadar
Maliyet

İşletme aktifine
alındıkları
tarihten sonra
Gider

İşletme aktifine
alındıkları
tarihe kadar
Maliyet

İşletme aktifine
alındıkları
tarihten sonra
Gider

Maddi Duran
Varlıklar

Maliyet

Gider

Maliyet

Maliyet veya
Gider

İştirakler,
Yatırımlar, Bağlı
Ortaklıklar

Maliyet

Gider

Maliyet

Maliyet veya
Gider

VARLIKLAR
Stoklar

3.2. Finansman Harcamalarının Vergi Usul Kanunu Mevzuatına Göre Muhasebeleştirilmesi
İşletmelerin hertürlü varlık edinimi için kullandıkları kredilerle ilgili olarak katlanmak
zorunda oldukları faiz harcamaları ve dövizli işlemlerden kaynaklanan kur farklarının
muhasebeleştirilmesine ilişkin uygulamalar Vergi Usul Kanununun 163 ve 238 sayılı Genel
Tebliğlerince düzenlenmiştir.
3.2.1. Stokların Yabancı Kaynaklarla Finanse Edilmesi
Vergi Usul Kanunun 274’ncü maddesinde “satınalınan veya imal edilen emtia maliyet
bedeli ile değerlenir” ifadesi yeralmaktadır.
Kanunun 275’nci maddesinde ise imal edilen stokların maliyet bedeli içerisinde
değerlendirilmesi gereken hususlar açıklanmıştır. Bu açıklamaya göre;





Mamulün vücuda getirilmesinde sarf olunan iptidai ve hammaddelerin bedeli;
Mamule isabet eden işçilik;
Genel imal giderlerinden mamule düşen hisse;
Ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin
bedelidir.

Yukarıda sıralanan husuların yanısıra işletmelerin istedikleri takdirde genel idare
giderlerinden ürettikleri mamullerin maliyetine pay verebilecekleri de belirtilmiştir.
Stokların edinimi için kullanılan kredilerden kaynaklanan faiz harcamaları ve dövizli
işlemlerden kaynaklanan kur farklarının muhasebeleştirilmesi konusuna Vergi Usul Kanununun
238 sayılı genel tebliğinde yer verilmiştir. Bu tebliğde; “işletmelerin finansman temini
maksadıyla bankalardan veya benzeri kredi müesseselerinden aldıkları krediler için
ödedikleri faiz ve komisyon giderlerinden dönem sonu stoklarına pay vermeleri zorunlu
bulunmamaktadır” ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere dönem sonu
stoklarına finansman harcamalarından pay verilmesi tamamiyle işletmelerin kararına bırakılmıştır.
Stokların aktifleştirildikleri tarihe kadar ortaya çıkan ve ilgili varlıkların edinimi için kullanılan
kredilerden kaynaklanan finansman harcamalarının muhasebeleştirilmesine ilişkin ayrıca bir
açıklama yapılmamıştır.
Ancak aynı kanunun 262’nci maddesinde maliyet bedeli “iktisadi bir kıymetin iktisap
edilmesi veyahut değerinin arttırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri
6

bilimum giderlerin toplamını ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. Bu ifadede kullanılan
“müteferri bilimum giderler” kavramının sözkonusu varlıkların edinimi için kullanılan kredilerle
ilgili finansman harcamalarını kapsaması kaçınılmazdır. Tüm bu açıklamaların ışığında stoklarla
ilgili finansman harcamaları kanaatimce aşağıdaki gibi muhasebeleştirilmelidir;
-

Stokların aktifleştirildiği tarihe kadar ilgili varlığın edinimi için kullanılan kredilerden
kaynaklanan faiz harcamaları ilgili varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilerek
muhasebeleştirilmelidir.

-

Stokların aktifleştirildiği tarihten sonra kullanılan kredilerden kaynaklanan faiz harcamalarının
muhasebeleştirilmesi ise işletmelerin kararına bırakılmaktadır. Buna göre işletmeler bu
dönemde ortaya çıkan faiz harcamalarını ya ait oldukları dönemin gideri olarak ya da sözkonusu
varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilerek muhasebeleştirilmelidir.

Stokların edinimi için kullanılan dövizli kredilerden kaynaklanan kur farklarının
muhasebeleştirilmesi ise aşağıdaki gibi olmalıdır.
-

Stokların edinimi için kullanılan dövizli kredilerden kaynaklanan ve ilgili varlıkların
aktifleştirildikleri tarihe kadar ortaya çıkan kur farkları varlık maliyetinin bir parçası olarak
aktifleştirilerek muhasebeleştirilmelidir.

-

Stokların edinimi için kullanılan dövizli kredilerden kaynaklanan ve ilgili varlıkların
aktifleştirilmelerinden sonra ortaya çıkan kur farklarının muhasebeleştirilmesi tamamiyle
işletmelerin kararına bırakılmaktadır. Başka ifade ile işletmeler sözkonusu kur farklarını varlık
maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirerek muhasebeleştirebilecekleri gibi, ait oldukları
dönemin gideri olarak da muhasebeleştirebileceklerdir.

3.2.2. Duran Varlıkların Yabancı Kaynaklarla Finanse Edilmesi
Duran varlıklar işletmelerin faaliyetlerini eksiz bir biçimde devam ettirebilmeleri için
yatırım amaçlı edinilen, ekonomik ömürleri uzun varlıklardır. İşletmeler söz konusu varlıkları
gerek satın alma gerek imal etme yolu ile edinmektedirler.
Vergi Usul Kanununun 269’ncu maddesinde duran varlıkların maliyet bedeli ile
değerleneceği belirtilmiştir. Aynı Kanunun 271’nci maddesinde ise imal ya da inşa yolu ile edinilen
varlıklar için yapılan harcamaların satınalma bedeli yerine geçtiği belirtilmiştir. Kanunun 270’nci
maddesinde ise duran varlıkların maliyet bedeli dışında ilave edilmesi zorunlu olan giderler
belirtilmiştir. Bu giderler;




İthal edilen makina ve tesisat için ödenmesi zorunlu olan gümrük vergileri,bu varlıkların
nakliyesi ve montajı için katlanılan giderler ile mevcut bir binanın satın alınarak
yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler
Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri
Emlak Alım ve Taşıt Alım Vergileridir.

Ayrıca Kanunun 272’nci maddesinde duran varlıkların işletme aktifleri arasına
alınmalarından sonra, zaman içerisinde çeşitli işlemlere tabi tutularak ekonomik ömürlerinin
arttırılıp, kapasitelerinin genişletilmesi durumunda, yapılan harcamaların ilgili varlığın maliyetinin
bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiği, ancak söz konusu varlıkların periodik bakım ve
tamirleri için katlanılan harcamaların varlık maliyeti ile ilişkilendirilemeyecekleri, gerçekleştikleri
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dönemin gideri olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği, bunların dışında kalan ve varlıkların daha
etkin kullanımını sağlamak amacı ile yapılan harcamaların maliyetle ilişkilendirilebileceği
belirtilmiştir.
İşletmelerin duran varlıkları edinmek için kullandıkları kaynaklarla ilgili olarak katlanmak
zorunda oldukları finansman harcamalarının muhasebeleştirilmesi konusundaki belirsizliklerin
ortadan kaldırılabilmesi için 163 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır.
163 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “yatırımların finansmanında kullanılan
kredilerle ilgili faizlerden kuruluş dönemine ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman
yoluyla itfa edilmek üzerine yatırım maliyetine eklenmesi gerekmekte; işletme dönemine ait
olanların ise, ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal
ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması”nın mümkün olduğu belirtilmiştir.
Tebliğde “kuruluş dönemi” ve “işletme dönemi” kavramları ile ne kastedildiği, bu
dönemleri birbirinden ayıran noktaların ne olduğu açıklanmamıştır. Öncelikle bu konu ile ilgili bir
açıklık getirilmek zorundadır. Çünkü ilgili harcamaların muhasebeleştirilmesi ile ilgili ayırım bu iki
dönem ile belirlenmiş durumdadır.
“Kuruluş dönemi”, esas olarak sözkonusu yatırım için gerekli işlemlerin başlatıldığı tarihle
varlığın amaçlandığı şekilde kullanıma hazır hale geldiği tarih arasındaki dönemi kapsamalıdır.
Tüm bu açıklamaların ışığında, duran varlıkların edinimi için kullanılan kredilerle ilgili faiz
harcamalarının muhasebeleştirilmesi 163 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümleri
uyarınca şu şekilde olmalıdır;
İşletmeler yatırımlarının finansmanında kullandıkları kredilerle ilgili olarak katlanmak
zorunda oldukları faiz harcamalarının kuruluş dönemine ait olan kısmını varlık maliyetinin bir
parçası olarak aktifleştirmeli ve ilgili varlığın ekonomik ömrü boyunca amortisman yolu ile itfa
etmelidirler.
İşletmelerin yatırımlarının finansmanında kullandıkları kredilerle ilgili olarak katlanmak
zorunda oldukları faiz harcamalarının işletme dönemine ait olan kısmının iki şekilde
muhasebeleştirilmesi mümkündür.
Söz konusu faiz harcamaları ya ait oldukları dönemin gideri olarak muhasebeleştirilirler ya
da ilgili varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilirler ve varlığın ekonomik ömrü boyunca
amortisman yolu ile itfa edilirler.
Ancak Maliye Bakanlığınca verilen bir Özelge’de; “sabit kıymet iktisabı için kullanılan
dış kaynaklı kredilerle ilgili faizlerin ve temerrüt faizlerinin yatırımın kuruluş dönemine ait
olanlarının yatırım maliyetine eklenmek suretiyle amortismana tabi tutulması gerektiği,
işletme dönemine ait olanların ise, ilgili bulundukları yıllarda ya doğrudan gider yazılması ya
da maliyete intikal ettirilmesi, işletme dönemindeki finansman giderlerinin ya tamamen gider
veya maliyet olarak değerlendirilmesi mükelleflerin ilk tercihlerini daha sonraki yıllarda
değiştiremeyecekleri”belirtilmiştir 6.
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Aslında doğru olan kuruluş döneminin sözkonusu yatırımın işletmenin aktifleri arasına
alındığı tarihte bitmesi ve işletme döneminin de o tarihte başlamasıdır.
Yatırımların finansmanında kullanılan dövizli işlemlerden kaynaklanan kur farklarının
muhasebeleştirilmesi 163 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde açıklanmıştır. Tebliğde
“Döviz kredisi kullanarak yurt dışından sabit kıymet ithal edilmesi sırasında veya sonradan
bu kıymetlere ilişkin borç taksitlerinin değerlemesi
dolayısıyla ortaya çıkan kur
farklarından, sabit kıymetin iktisap edildiği dönem sonuna kadar olanların, kıymetin
maliyetine eklenmesi zorunlu bulunmakta; aynı kıymetlerle ilgili söz konusu dönemden sonra
ortaya çıkan kur farklarının ise, ait oldukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da
maliyete intikal ettirilerek amortisman konusu yapılması”nın mümkün olduğu açıklanmıştır.
Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili olarak ortaya çıkan faiz
harcamalarının kaydında kuruluş dönemi ve işletme dönemi ayırımlarına gidildiği halde kur
farklarında böyle bir ayırım yapılmamış sabit kıymetin iktisap edildiği dönem sonu kavramı
kullanılmıştır.
Sonuç olarak sabit varlıkların edinimi için kullanılan kredilerden kaynaklanan faiz
harcamaları ile dövizli işlemlerden kaynaklanan kur farklarının muhasebeleştirilmesi hususundaki
uygulamalar birbirine paralel olarak yürütülmektedir. Faiz harcamalarında olduğu gibi kur farkları
da söz konusu varlığın işletme aktifleri arasına alındığı tarihe kadar varlık maliyetinin bir parçası
olarak aktifleştirilerek amortisman yolu ile itfa edilmeli, aktifleştirildiği tarihten sonra ortaya çıkan
kur farkları ise ait oldukları dönemin gideri olarak muhasebeleştirilmelidir.
Tablo- 2 Vergi Usul Kanunu Mevzuatı Hükümlerine Göre Finansman Harcamalarının
Muhasebeleştirilmesi
FAİZ HARCAMALARI
Kuruluş Dönemi

İşletme Dönemi

İşletme aktifine
alındığı tarihe
kadar

İşletme aktifine alındığı
tarihten dönem sonuna
kadar

İşletme aktifine alındığı
dönemden sonraki
dönemlerde

Stoklar

Maliyet veya Gider

Maliyet veya Gider

Maliyet veya Gider

DuranVarlıklar

Maliyet

Maliyet veya Gider

Maliyet veya Gider

VARLIKLAR

KUR FARKLARI
Stoklar

Maliyet

Maliyet veya Gider

Maliyet veya Gider

DuranVarlıklar

Maliyet

Maliyet

Maliyet veya Gider

3.3. Aktifleştirilen Finansman Harcamalarının Yeniden Değerlemesi
Yatırım maliyetine eklenen faiz harcamalarının yeniden değerlemeye tabi tutulup
tutulmayacağı konusu 151 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Tebliğ’de
“İktisadi kıymetlerin aktife girmesinden sonraki yıllarda doğan ve maliyete eklenen giderler,
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aktifleştirildikleri yıllara bakılmak suretiyle yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir”
ifadesi yer almaktadır.
Ancak 4369 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler sonucunda konu ile ilgili olarak
yayınlanan 270 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “iktisadi kıymetlerin maliyet bedeline
ilave edilen kredi faizleri yeniden değerleme kapsamından çıkarılmıştır” ifadesi yer almaktadır.
Yatırım maliyetine eklenen kur farklarının yeniden değerlemeye tabi tutulup tutulmayacağı
konusu ile ilgili 151 no.lu Tebliğde “Yeniden değerleme kapsamına girmeyen kur farklarının
iktisadi kıymetlerin işletmenin aktifine girdiği tarihten sonraki yıllarda tahakkuk etmiş
olması ve maliyet bedeline eklenmiş olması gerekmektedir. Bu kur farklarına isabet eden
amortismanlar da değer artışının tespitinde dikkate alınmayacaktır. Buna göre iktisadi
kıymetlerin işletmenin aktifine girdiği tarihe kadar doğan kur farkları ise esasen maliyet
bedeli içinde olması nedeniyle yeniden değerleme kapsamına girecektir”.
Tebliğ’in birinci cümlesinde, sonraki yıldan söz edilirken, son cümlesinde aktife girdiği
tarihten söz edilmektedir. Tebliğ’de, aktife girme tarihinin yılın son günü veya hesap döneminin son
günü olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır 8.
Tebliğ’den ayıca yeniden değerleme kapsamında olmayan kur farklarının, söz konusu
varlığın işletme aktifleri arasına alındığı tarihten sonra ortaya çıkan ve işlemenin isteği ile varlığın
maliyet bedeline eklenen kur farkları anlaşılmaktadır.
Başka bir ifade ile varlıkların edinimi için kullanılan kredilerle ilgili olarak ortaya çıkan faiz
harcamaları ve kur farklarının varlığın aktifleştirildiği tarihe kadar ortaya çıkan kısmı söz konusu
varlıkla birlikte yeniden değerlemeye tabi olacaktır. Varlığın aktifleştirildiği tarihten içinde
bulunulan dönemin son gününe kadar ortaya çıkan kur farkları yeniden değerlemeye tabi iken, aynı
dönemde ortaya çıkan faiz harcamaları yeniden değerlemeye tabi tutulmamaktadır. Varlığın
aktifleştirildiği tarihi içine alan dönemden sonraki dönemlerde sözkonusu varlıkla ilgili olarak
kullanılan kredilerlerden kaynaklanan faiz harcamaları ve kur farkları yeniden değerlemeye tabi
değildirler.
Tablo-3 Aktifleştirilen Finansman Harcamalarının Yeniden Değerlemesi
Aktifleştirilen
Finansman Harcaması
Faiz Harcaması
Kur Farkı

Aktifleştirme Tarihine
Kadar
Yeniden Değerlemeye
Tabi
Yeniden Değerlemeye
Tabi

Aktifleştirme Tarihinden İlk Sonraki Dönemler
Dönem Sonuna Kadar
Yeniden Değerlemeye Tabi Yeniden Değerlemeye
Değil
Tabi Değil
Yeniden Değerlemeye Tabi
Yeniden Değerlemeye
Tabi Değil

3.4. Aktifleştirilen Finansman Harcamalarının Amortismanı
Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerden kaynaklanan finansman harcamalarının
başka bir ifade ile faiz harcamaları ve kur farklarının aktifleştirilmesi durumunda aktifleştirildiği
varlıkla birlikte amortisman konusu olup olmayacağı konusu 270 ve 234 sayılı Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile düzenlenmiştir.
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Vergi Usul Kanununun 270 sayılı Genel Tebliği’nde kredi faizlerinin maliyet bedelinden
ayrı olarak aktifleştirildikleri değer üzerinden amortismana tabi tutulması gerektiği belirtilmektedir.
Kredi faizleri için yapılan uygulamanın kur farkları içine yapılması gerekmektedir.
Maliyet bedeline ihtiyari olarak eklenen ve yeniden değerleme kapsamı dışında bırakılan kur
farkı ve faiz giderleri, iktisadi kıymetin gerçek değerini arttırmadığı gibi ömrünü de uzatıcı
mahiyette değildir. Bu nedenle bunlar normal amortisman süresi içinde değil, ilgili bulunulan
iktisadi kıymetin kalan amortisman süresi içinde itfa edilmelidirler 9.
3.5. Aktifleştirilen Finansman Harcamaları ve Yatırım İndirimi
Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili olarak işletmelerin katlanmak zorunda
oldukları kredi faizleri ve kur farklarının yatırım indirimi konusuna girip girmediği konusu 187
no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Tebliğde “ Yatırım indirimi konusuna giren
aktif değerlerin finansmanında kullanılan krediler nedeniyle doğan kur farkları ve faizler,
yatırıma konu olan iktisadi kıymetlerin maliyet unsuru olduğundan, yatırım indirimi
kapsamına girmektedir. Buna göre, yatırımın konusu iktisadi kıymetin aktife alındığı dönem
sonuna kadar ortaya çıkan ve maliyete intikal ettirilen kur farkları ve faize yatırım indirimi
uygulanır. Ancak, yatırım konusu iktisadi kıymetlerin aktifleştirilerek üzerinden amortisman
ayrılabilir hale geldiği dönemi izleyen dönemden itibaren, bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan
kur farkları ve faizlere yatırım indirimi uygulanması mümkün değildir” ifadesi yer almaktadır.
Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı gibi yatırımların finansmanında kullanılan faiz
harcamaları ve kur farkları varlık maliyetinin unsurları olarak kabul edilmektedirler. Söz konusu
varlıkların aktifleştirildikleri tarihin içinde bulunduğu dönemin sonuna kadar ortaya çıkan ve
aktifleştirilen kur farkları ve faizlerin yatırım indirimini kapsamına girdiği, ancak bu dönemden
sonraki dönemlerde ortaya çıkan ve isteğe bağlı olarak aktifleştirilen faiz ve kur farklarının yatırım
indirimi kapsamına girmediği belirtilmektedir.
4. SONUÇ
İşletmelerin faaliyetlerinin finansmanında kullandıkları kredilerle ilgili olarak katlanmak
zorunda oldukları finansman harcamalarının ait oldukları dönemin gideri olarak
muhasebeleştirilmesi esastır. Ancak varlık edinimi için kullanılan kredilerle ilgili finansman
harcamalarının muhasebeleştirilmesi konusundaki uygulamalarda birtakım problemlerle
karşılaşılmaktadır.
Türkiye’de hemen hemen her konuda olduğu gibi finansman harcamalarının
muhasebeleştirilmesi konusunda da birden fazla uygulamayı mümkün kılan bir muhasebe sistemi
mevcuttur. Bunun nedeni devlet tarafından farklı kamu mercilerine muhasebe uygulamalarını
yönlendirecek mevzuatı oluşturma hakkının verilmesidir. Dolayısıyla her yetkili kamu merciinin
kendi çıkarını düşünerek hazırlamış olduğu mevzuatın hükümlerinin ortak noktaları da oldukça
azdır. Bu nedenle her bir uygulama kendi içinde doğru olmasına karşın birbirinden oldukça farklı
sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu da işletmelerin finansal tabloları arasında sağlıklı
bir karşılaştırma yapılabilmesini engellemektedir.
Türkiye’deki muhasebe uygulamalarına yön veren Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Usul
Kanunu konu ile ilgili hükümleri incelendiğinde Vergi Usul Kanunu hükümlerinin Sermaye
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Piyasası Kanunu hükümlerine oranla daha esnek olduğu, hemen hemen her durum için yapılacak
uygulamanın işletme yöneticilerinin kararına bağlı olduğu tespit edilmiştir. Bu durum da aynı
mevzuata tabi işletmelerin dahi finansal tabloları arasında seçilen uygulamaların farklı olabilme
olasılığı nedeniyle sağlıklı bir karşılaştırma yapılabilmesini engellemektedir. Aynı zamanda
Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatının konu ile ilgili hükümlerinin aynı konuyla ilgili Uluslararası
ve Türkiye Muhasebebe Standartları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile birkaç ayrıntı
dışında hemen hemen aynı olduğu da belirlenmiştir..
Sonuç olarak yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili olarak ortaya çıkan
finansman harcamalarının muhasebeleştirilmesi konusunda Uluslararası Muhasebe Standartların
konu ile ilgili hükümleri temel alınarak tek ve doğru bir uygulamanın oluşturulması gerekmektedir.

Kaynaklar:
IASC;

International Accounting Standards 2000,
London, 2000, s.460

Kızılot, Şükrü

Danıştay Kararları ve Özelgeler, C.2, S.2584

Kepçe,Nazlı

Finansman Harcamalarının Muhasebeleştirilmesine İlişkin
Uluslararası Muhasebe Standartları ile Türkiye’deki
Muhasebe Uygulamalarının Karşılaştırılması ”, İ.Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2001

Kıeso & Weygandt;

Intermediate Accounting, Sixth Edition, John
Sons Publications, 1989, s.175

Kızıl, Ahmet;

“Finansman Giderlerinin Aktifleştirilmesi ve
Mali Tablolarda Açıklanması”, Muhasebe
Bilim Dünyası Dergisi, MÖDAV Yay.,
Sayı:10, Nisan 1998, s.34

Şeker, Sakıp;

“Kur Farkları ve Kredi Faizlerinin Yeniden
Değerleme Karşısındaki Durumu”,Yaklaşım,
Yıl:7, Sayı:76, Nisan 1999, s.131

Üstündağ, Saim;

“Muhasebe Standartlarının Oluşturulması
Süreci”,
Muhasebe veDenetime Bakış, Yıl:1, Sayı:1, Nisan 2000 s.31

Willey &
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Türk Muhasebe Hukukuna İlişkin Kaynaklar:
Maliye ve Gümrük Bakanlığı:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:163,
R.Gazete No.18648, R.G.Tarihi:27.1.1985
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:238,
R.Gazete No.22218, R.G.Tarihi:2.3.1995
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:151,
R.Gazete No.17988, R.G.Tarihi:15.3.1983
Vergi Usul Kanunu Genele Tebliği Sıra No:270, R.Gazete
No.23566, R.G.Tarihi:27.12.1998

Sermaye Piyasası Kurulu:

“Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara
İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ”,
Seri:XI, No:1, Madde:22,30,33/B), R.Gazete
No:20064, R.Gazete Tarihi: 29.1.1989
“Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve
Kurallar Hakkında Tebliğ”, Seri:XI, No:45, R.Gazete
No.20387, R.G.Tarihi:29.12.1989
“Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve
Kurallar Hakkında Tebliğ”,Seri: XI, No:1’e İlişkin Kurul İlke
Kararı, 14.1.1999, 7/76 sayılı karar

Gelir Vergisi Kanunu

187 no.lu Genel Tebliği
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BİRLEŞMELER (II)
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN İŞLETMELERDE VERGİSİZ BİRLEŞMELER
İsmail Hakkı GÜNEŞ
İstanbul Kültür Ünv.İkt.İd.Bil.Fak.Öğr.Gör.
Ali Arslan AKBIYIK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir)
1.GİRİŞ
Dünyada yaşanan hızlı teknolojik gelişme ve değişimler işletme yönetimleri açısından da dikkatli takip
edilmekte ve planlamalar buna göre yapılmaktadır. İşletmelerde Füzyon veya Merger ihtiyacı; finansman
kolaylığı sağlamak ,teknolojik gelişmelerden faydalanmak ,rekabet edebilirlik şartlarını oluşturmak,vergisel
avantajlardan yararlanmak, güçlü sermaye yapısına sahip olmak,pazar payını korumak yada artırmak v.b
ihtiyaçlar açısından son derece önemlidir. Kurumlar vergisi kanunu açısından işletmelerde birleşme
işlemlerine göz attığımızda;şekil ve içerik olarak birleşmelerin
a)Vergili birleşmeler 1
b)Vergisiz birleşmeler
olarak sınıflandığını görebiliriz.
Çalışmamızda birleşme işlemlerini Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre Vergisiz birleşmeler açısından
inceleyeceğiz. Burada adı geçen “vergisiz birleşme “ konusu ;vergiden kaçma,
Kamu ’yu vergisel yönden zarara uğratma olarak değil,bir vergi erteleme müessesesi olarak dikkate
alınmalıdır.
Birleşmenin özel bir şekli de devirdir. Devirde devralan kurumun tüzel kişiliği devam eder ve buna bir veya
birden daha çok kurum infisahı nedeniyle katılır. İnfisah eden kurumun ortak ve sahipleri devralan
kurumunda ortak ve sahibi olurlar. 2
Kurumlar vergisi kanununun 37, 38 ve 39. maddelerinde öngörülen şartlarda yapılan birleşmeler ise
“Devir”olarak nitelendirilmiştir. Devir halinde bütün aktif ve pasif değerler bir değerlenmeye tabi
tutulmaksızın aynen devralan şirkete intikal ettiğinden ,bu tip birleşmelerde birleşme karı doğmamakta
dolayısıyla bu vergilendirme de olmamaktadır. Bu durumda yalnız devralınan anonim şirketin devir tarihine
kadar elde ettiği dönem kazancı kurumlar vergisine konu olmaktadır. 3
2.VERGİSİZ BİRLEŞMENİN(DEVRİN)ŞARTLARI
Vergisiz birleşmenin şartları,öze ve şekle ilişkin şartlar olmak üzere iki bölümde incelenebilir. Vergisiz
birleşmenin öze ilişkin şartları K.V.K’ nun 37. maddesinde hüküm altına alınmış iken,şekle ilişkin şartları
K.V.K’ nın 38.maddesinde hüküm altına alınmıştır. 4
2.1. VERGİSİZ BİRLEŞMENİN(DEVRİN)ÖZE İLİŞKİN ŞARTLARI
1- İnfisah Eden Kurum ile Birleşen Kurum Tam mükellef Kurum Olmalıdır.
K.V.K’ nun 37/1 maddesi hükmüne göre “Birleşme neticesinde infisah eden kurum ile birleşilen kurumun
kanuni ve iş merkezleri Türkiye’de bulunacaktır. ”
Bir kurumun kanuni ve iş merkezinin Türkiye ’de bulunması demek onun tam mükellef kurum olduğunu
gösterir.(K.V.K.Md.9)


Füzyon – Merger : Bir firma yada şirketin diğeriyle birleşmesi
İsmail Hakkı GÜNEŞ –Ali Arslan AKBIYIK; “ Kurumlar Vergisi kanunu açısından işletmelerde vergili
birleşmeler” Mali Çözüm,Sayı:56, Eylül.2001 Sayfa.180
2
Yılmaz ÖZER –Ali İYİBİL- İsmail CAN; ”Anonim ve Limited Şirketlerin Rehberi “GAYE Matbaacılık,
ANKARA 1987,Sayfa:840
3
Vedat KONOR; ”Anonim Şirketlerde Birleşme ve Devir “Mükellefin dergisi, Sayı:54, Haziran 1997, Sayfa:51
4
Hüseyin AKAY; “ İşletme Birleşmesi Ve Muhasebesi “ Yaylım Matbaası,İstanbul .1997 Sayfa.80
1

Birleşmenin devir kabul edilebilmesi için,her iki kurumunda tam mükellef olmasının bir şart olarak ileri
sürülmesi devir olayının mahiyetinden kaynaklanmalıdır. Şöyle ki;Birleşme karı, devrolan kurumun
bilançosundaki aktif kıymetlerin cari değeriyle dikkate alınmasından doğmaktadır. Bir diğer
ifadeyle,birleşme halinde gizili yedeklerin realize edildiği anlayışından kaynaklanmaktadır. Devir halinde
karın hesaplanması,bu değerlemenin yapılmaması yani aktif kıymetlerin değer artışından oluşan gizli
yedeklerin vergilendirilmesinin birleşilen kurum bünyesinde gerçekleşeceği tarihte yapılmak üzere
ertelenmesi anlamına gelir. Ertelenen bu verginin ileride birleşilen kurum bünyesinde kavranıp
vergilendirilmesi tam mükellef kurum olmasını gerektirmektedir.
2-Münfesih Kurumun Bilanço Değerlerinin Kül Halinde Devrolunması
K.V.K’ nun 37/2’ nci maddesi hükmü;”Münfesih kurumun devri tarihideki bilanço değerlerini birleşilen
kurum,kül halinde devralacak ve aynen bilançosuna geçirecektir.”şeklindedir.
Bu hükümdeki şart ile sağlanmak istenen ,devrolan kurumun aktif kıymetlerinin,kayıtlı değerleriyle
devralan kuruma intikal etmesidir. Böylece,bu kıymetlerin cari değerler ile kayıtlı değerler arasındaki farka
eşit olan gizili yedekler (diğer bir adla birleşme karı) Devrolan kurum tarafından realize edilmemiş kabul
edilmektedir. Bu kıymetler,devralan kurum tarafından elden çıkarıldığında içerdikleri gizli yedekler,onun
kurum kazancına intikal edeceğinden vergiye tabi tutulacaktır. Görüldüğü üzere K.V.K.’nun 37/2 maddesi
hükmüyle,devir sırasında devrelan kurumun bünyesinde oluşturulmayan birleşme karı tutarında bir,
meblağın,ilerde devrelan kurum nezrinde kar olarak ortaya çıkması garanti altına alınmaktadır. İşte bu durum
K.V.K.’nun 37.maddesindeki müessesenin bir muafiyet veya istisna müessesi olmayıp vergi erteleme
mahiyetinde olduğun açık ca göstermektedir. 5
2.2. VERGİSİZ BİRLEŞMENİN(DEVRİN)ŞEKLE İLİŞKİN ŞARTLARI
Kurumlar vergisi kanununun 38. maddesine göre ayrıca bazı şekli şartların yerine getirilmesi gerekir. Şartlar
şunlardır. Birleşilen kurum,münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek borçlarını ödeyeceğini ve diğer
vecibelerini yerine getireceğini devir beyannamesine bağlı bir taahhütname ile taahhüt edecektir. Mahallin
en büyük mal memuru bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca teminat isteyebilir.
1- Devir Beyannamesi,Devir Bilançosu
Birinci şart,birleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde devir beyannamesi ve devir bilançosunun verilmesidir.
a) Devir beyannamesinin ne olduğu hususunda,ilgili hükümlerde belirleme yapılmış değildir.Bunun birleşen
ve birleşilen kurumlarca müştereken imzalanacak bir yazılı beyan olacağı anlaşılmaktadır.Hükümde açıklık
olmamakla beraber,bu beyannameye,devir sözleşmesi,devrin birleşen kurumların yetkili organlarca
onaylanmasına ilişkin karar örneklerinin eklenmesi uygun olur.
Ancak,bize göre 38.madde uyarınca yapılacak beyanda ,münfesih kurumun devir tarihi itibariyle çıkarılan
bilançosu ile birlikte, birleşilen kurumun bilançosunun da alınmasında yarar vardır. Çünkü,izlenmek istenen
husus münfesih kurum bilanço değerlerinin birleşilen kurum,bilançosuna aynen intikal edip etmediği olmak
gerekir .Bunun için ise,sadece münfesih kurumun değil,fakat birleşilen kurumun devir öncesi ve sonrasındaki
bilançolarının da alınması gereği vardır.
2-Taahhütname
Devrin,vergileme dışında kalması için uyulması gereken ikinci şart,devir olan kurumun,devir beyannamesine
ekli olarak,münfesih kurumun bağlı olduğu vergi dairesine bir taahhütname vermesi ve bununla münfesih
kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarının ödeneceği ve vergileme ile ilgili diğer görevlerinin
yerine getireceğini üstlenmesidir.
Bu tasfiye ve birleşme halinde ,tasfiye memurları ve birleşilen kuruma yüklenen sorumluluktan farklı nitelik
taşır görünmektedir.Bunun nedeni birleşme ve tasfiyede,birleşme ve tasfiye kazancının vergilendirilmesi
yapıldığı halde,devirde birleşmeye bağlı olarak vergileme yapılmaması olmak gerekir.Birleşme de birleşme
kazancının vergilendirilmesi yapılır.
5

Hızır TARAKÇI ; “ Mükellefiyetin Sona Ermesi Ve Kurumlaşma” Değişim Yayınları İstanbul.1995,Sayfa.473-474

Tasfiye dönemi sonunda ise nihai tasfiye Tasfiye Karı Veya Zararı çıkmakta önceki tasfiye
Dönemlerinde verilen beyannameler düzeltilmektedir. 6
Dolayısı ile birleşme kazancının vergilendirilmesine bağlı olan kısmı dışında birleşme halinde birleşilen
kuruma düşen sorumlulukların devirde ve devir olan kurum yönünden geçerli olması icap eder.
Örneğin 39.maddeye göre,devir öncesi kısa dönem cari kararı ile ilgili kurumlar vergisi beyannamesi devir
tarihinden itibaren 15 gün içinde münfesih kurum tarafından verilecektir.Bu beyannamenin zamanında
verilmemesi nedeni ile bir ceza uygulamasına gidildiğinde bu cezanın da devir alan kurumdan aranması
gerekir.Devrin geçmiş normal hesap dönemi beyannamesinin verilme süresinden önce gerçekleştiği hallerde
de ,bu dönem beyannamesinin geç verilmesi veya hiç verilmemesinden doğacak cezalar yönünden de ,ayın
yolda işlem yapılmak icap eder. 7
3- Devrin Tekemmül Ettiği Tarih
Devir birleşmenin belli bir türüdür.Birleşme ile ilgili olarak,daha önce açıklamış olduğumuz seyir içinde
gerçekleşir.Dolayısı ile,devir,birleşme sözleşmenin ilgili kurumların organlarında
Onaylandığı tarihte ,tekemmül etmiş sayılmak gerekir.
Devir beyannamesi ve taahütname için öngörülen 15 günlük sürenin bu tarihten itibaren işlemeye
başlayacağının kabulü gerekir. 8
4- Şartlara Uymama Halinde Durum
Kurumlar vergisi 38.maddesinde yer alan yukarıda açıklanan şartlar devir halinde vergileme yapılmamanın
şekli şartlarıdır. Uygulanmadığında,vergisiz birleşme imkanı ortadan kalkar. Birleşmeden doğan kazanç
başka şekilde ifadeyle,devir alınan kurumda birleşme tarihine kadar oluşmuş gizli değer fazlaları
hesaplanarak vergiye tabi tutulur.
Birleşme kazancı zamanında tespit ve beyan edilmemiş olacağı için re’sen takdir suretiyle belli edilir.
Münfesih kurum adına re’sen tarhiyat yapılır. Muhatap devir alan kurumdur. Sorumluluğu 36.maddesinin
son fıkra hükmü ile 34 ve 35.maddelere göre belirlenir. 9
3. SONUÇ
Birleşmenin özel bir şekli devirdir. K.V.K. açısından 37-38 ve 39.maddelerine göre gerçekleştirilen
birleşmeler “Devir”olarak nitelenmiştir. Devir halinde Devrolan işletmenin aktif ve pasif kalemlerin bir
değerlenmeye tabi tutulmaksızın devralan işletmeye intikal etmesi birleşme karını doğurmamakta dolayısıyla
birleşme karı olmadığından vergide tahakkuk etmemektedir. Yalnız devralan kurumca devrolan işletmenin
değerlemeye tabi tutmadığı aktif ve pasif kalemleri elden çıkardığında;bu kalemlerin içerdikleri gizli
yedekler devralan kuruma kazanç doğuracağından elde edilen bu kazanç vergiye tabi olacaktır. Bu durum
kurumlar vergisi kanunu açısından işletmelerde vergisiz birleşmelerin bir vergi erteleme müessesi olduğunu
açıkça göstermektedir. Nitekim K.V.K.’nun 37. maddesi işletmelerde vergisiz birleşmelerin öze ilişkin
şartlarını,K:V:K:’nun 38.maddesi de şekle ilişkin şartlarını hüküm altına almıştır.
Bu nedenle K.V.K.’ nun 37. ve 38.maddelerine uyulmadan gerçekleştirilicek bir birleşme , vergisiz
birleşme olarak kabul edilemez. Bu maddelere uyulmadığı taktirde birleşme karı zamanında tespit ve beyan
edilmemiş sayılacağı için devrolan işletmeye re’sen tarhiyat yapılır. Birleşme karı re’sen takdir suretiyle
belli edilir. Birleşmeye muhatap olacak kurumlar vergisel yönden cezalı işlemlerle karşı karşıya kalmaması
için ; işletme birleşmeleri konusunda uzmanlığa sahip meslek mensuplarıyla birlikte hareket etmelidirler.

İsmail Hakkı GÜNEŞ ; “ Anonim Şirketlerde Tasfiye Ve Tekdüzen hesap Planı Uygulaması” Marmara Üniversitesi
Muhasebe Finansman Bilim Dalı Yüksel Lisans Tezi,
İstanbul.1998.Sayfa.80
7
Yılmaz ÖZBALCI ; “ Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum Ve Açıklamaları ” Özbalcı Yayınları, Ankara.1997
Sayfa,627-628
8
Yılmaz ÖZBALCI ; a.g.e Sayfa.628
9
Yılmaz ÖZBALCI ; a.g.e Sayfa.629
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VERGİ ALACAĞI
Sabri ODAK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
1-GİRİŞ
Vergi alacağı, 3946 sayılı kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun 75 inci maddesine eklenen 13 numaralı bent ile
menkul sermaye iradı kapsamına alınmıştır. Vergi alacağı kavramı ise GVK.nun Mükerrer 75 inci
maddesinde tanımlanmıştır.
Buna göre;
Tam mükellefiyete tabi kurumlarca:
1.Tam mükellefiyete tabi gerçek kişilere dağıtılan kar paylarının,
2.Adi ortaklıklara, kollektif ve adi komandit şirketlere dağıtılan kar paylarının,
3.Eshamlı komandit şirketlere dağıtılan kar paylarından bu şirketlerin komandite ortaklarına isabet eden
kısmın,
1/5’i bunların vergi alacağını teşkil eder.
1/3 olan bu ibare 4369 sayılı kanunla 01.01.2000 tarihinden sonra elde edilen kar paylarına uygulanmak
üzere 1/5 olarak değiştirilmiştir.
Vergi alacağı, 3946 sayılı kanunun 17’inci maddesi ile eklenen ve 01.01.1995 tarihinden itibaren tam
mükellefiyete tabi kurumlar için yürürlüğe girmiştir.
Menkul sermaye iradının Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde tanımlaması yapılmıştır. “Sahibinin
ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil
sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.” Bu
tanımlamaya göre menkul sermaye iradı; sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerin dışında elde edilen
kazançlardan oluşmaktadır. Başka bir değişle gelir, maddi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden
kaynaklanmış olmalıdır.
Vergi alacağının doğması için ekonomik tasarrufun meydana gelmesi gerekmektedir. Bu tasarruflar, tam
mükellefiyetlerden elde edilen kar paylarından meydana gelmektedir.
2-VERGİ ALACAĞININ ESASLARI
2.1-Kar Payını Dağıtan Kurum Tam Mükellef Olmalıdır.
Vergi alacağı sadece tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları için hesaplanacaktır.
Tam Mükellef: Kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan kurumlardır.(KVK.Md.9)
Kanuni veya iş merkezinin her ikisi birden Türkiye dışında olan veya Türkiye’de dar mükellefiyet esasında
vergilendirilen kurumlardan elde edilen kar payları için vergi alacağı hesaplanmayacaktır.
Dar Mükellef: Kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayan kurumlardır.
(KVK.Md.11)
Yukarıda açıklandığı gibi vergi alacağı, tam mükellef kurumların dağıtacakları kar paylarından
kaynaklanmaktadır

2.2-Vergi Alacağı Gelir Vergisi Kanunun 75 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının 1,2 ve 3 Numaralı
Bentlerinde Yazılı Kar Payları İçin Hesaplanacaktır.
Vergi alacağına, genel olarak Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3
numaralı bentlerinde yazılı kar payları konu olacaktır. Yatırım fonları katılma belgeleri ile yatırım
ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar payları vergi alacağı sayılmakla beraber GVK’nun mükerrer
75 inci maddesinde yer almadığı için vergi alacağı hesaplanmayacaktır.
Aynı şekilde, adi komandit şirketlerin komanditer ortaklarına dağıtılan kazançlar kar payı sayılmakla
birlikte, adi komandit şirketler “kurum” olmadığı için bu kar payları üzerinden vergi alacağı
hesaplanmayacaktır. Ancak, komanditer ortaklar tarafından elde edilen bu kar payları bir menkul sermaye
iradı olarak GVK’nun 85’inci maddesi gereğince beyan edilmesi gerekmektedir.
Buna göre, vergi alacağı hesaplanacak kar payları şunlardır:
a. Anonim şirket hisse senetlerinin kar payları; (GVK Md.75/1)
b. Eshamlı komandit şirketlerin hisse senetlerinin kar payları; (GVK Md.75/2)
c. Limited şirket iştirak hisselerinden doğan kar payları; (GVK Md.75/2)7
d. Kooperatiflerin ortaklarına dağıttıkları kazançlar (kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden
doğan gelir-gider farkından ortaklara, kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde dağıtılan risturnlar
hariç); (GVK Md. 75/2)
e. İş ortaklıklarının ortaklarına dağıttıkları kar payları; (GVK Md.75/2)
f.

Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları; (GVK Md.75/3)

2.3-Kar Paylarının Kurum Bünyesinde Vergilendirilmemiş olması Vergi Alacağının Hesaplanmasına
Etki Etmemektedir:
Kurum kazancının vergiden istisna edilmiş kazançlardan oluşması, dolayısıyla kurumlar vergisine tabi
tutulmamış olması veya kurum kazancının yurt dışı kazançlardan oluşması veya kurum kazancının Gelir
Vergisi Kanunun 75/2-4 maddesi uyarınca menkul sermaye iradı sayılan kısmı üzerinden aynı kanunun 94
üncü maddesi uyarınca vergi tevkifatı yapılıp yapılmaması ve kısmen yapılması dağıtılan kar payları
üzerinden vergi alacağı hesaplanmasına etki etmemektedir.
Kar payının, 01.01.1994 tarihinden önceki dönemlerde dağıtılmayıp şirket bünyesinde bırakılan kar ve
ihtiyatlardan oluşması, vergi alacağının hesaplanmasına engel teşkil etmez.
2.4-Vergi Alacağı Hesaplayacak Olan Kişiler
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 75’inci maddesi uyarınca:
- Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler;
- Adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit şirketler;
- Eshamlı komandit şirketler (komandite ortağa isabet eden kısım için);
Elde ettikleri kar payları için kar payı tutarının 1/5’i oranında vergi alacağı hesaplamak zorundadırlar.
Bunların dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler vergi alacağı hesaplamayacaktır.
3-VERGİ ALACAĞININ HESAPLANMASI, BEYANI VE MAHSUBU
3.1- Ticari Faaliyete Tabi Gerçek Kişilerce Vergi Alacağının Hesaplanması, Beyanı ve Mahsubu
3.1.1- Ticari Faaliyete Bağlı Olarak Elde Edilen Kar Payı ve Vergi Alacağı:

Gelir Vergisi Kanunun 75’inci maddesinin son fıkrası hükmüne göre elde edilen menkul sermaye iratları,
bunları sağlayan sermaye sahibinin ticari faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde, ticari kazancının tespitinde
dikkate alınır. Başka bir değişle, ticari varlığa dahil bulunan nakdi veya para ile temsil edilen sermaye
dolayısıyla elde edilen iratlar ticari kazancın bir unsuru olarak ticari kazanca ilişkin hükümler çerçevesinde
tespit edilir ve vergilendirilir.
Konularla ile ilgili örneklerde geçici vergi ve hayat standardı hesaplamalarına yer verilmemiştir.
ÖRNEK:
Küçükbaş hayvan bağırsak ticareti ile iştigal eden (A), 2001 yılında ticari faaliyetinin sonucunda
15.000.000.000.- TL kar elde etmiştir.
Mükellef (A), aynı yıl içinde (E) Anonim Şirketinde 8.000.000.000.- TL kar payı elde etmiş ve ticari
kazancına ilave ederek beyanda bulunmuştur.
Faaliyet karı..............................................................
Kar payı....................................................................
Vergi Alacağı (8.000.000.000.- / 5).........................
Vergi Tabi Gelir.......................................................
Hesaplanan Gelir Vergisi.........................................
Mahsup Edilecek Vergi Alacağı..............................
Ödenecek Gelir Vergisi...........................................
Hesaplanan Fon payı...............................................
Mahsup edilecek Fon Payı......................................
(1.600.000.000.- x % 10)
Ödenecek Fon Payı..................................................

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

15.000.000.000.8.000.000.000.1.600.000.000.24.600.000.000.7.420.000.000.1.600.000.000.- (-)
5.820.000.000.742.000.000.160.000.000.582.000.000.-

3.2-Ticari Faaliyete Bağlı Olmaksızın Elde Edilen Kar Payı ve Vergi Alacağı:
Gerçek kişilerin kurumlardan aldıkları kar payları ve bu kar payları üzerinden hesaplanan vergi alacağı
menkul sermaye iradı olarak sayılmıştır. Kar payı elde eden gerçek kişinin bir ticari kazancı mevcut değilse,
ilgili kar payı; menkul sermaye iratlarına ilişkin hükümler çerçevesinde beyan edilerek vergilendirilecektir.
Ancak kar payı vergi alacağı ile birlikte GVK’nun 86’ ıncı maddesindeki haddi aşmadığı taktirde beyan
edilmeyecektir.
Örnek:
Mükellef (B), (Y) Limited Şirketinden 2001 yılında 9.000.000.000.- kar payı almıştır. Mükellefin başka bir
geliri bulunmamaktadır.
Kar payı..............................................
Vergi Alacağı (9.000.000.000.- / 5)....
Vergiye Tabi Gelir..............................
Hesaplanan Gelir Vergisi...................
Mahsup Edilecek Vergi Alacağı.........
Ödenecek Gelir Vergisi......................:
Hesaplanan Fon Payı..........................
Mahsup edilecek Fon Payı..................
(1.800.000.000.- x % 10)
Ödenecek Fon Payı.............................

:
:
:
:
:
:
:
:

9.000.000.000.1.800.000.000.10.800.000.000.2.750.000.000.1.800.000.000.- (-)
950.000.000.275.000.000.180.000.000.95.000.000.-

Mükellef (B), toplam geliri 10.800.000.000.-TL.dır. 2001 takvim yılı gelirleri için öngörülen 4.900.000.000.liralık haddin üstünde olduğundan mükellef (B). beyanname verecektir. Beyan sınırının aşıldığı durumlarda
,aşan kısım değil tamamı beyan edilecek.

3.3-Anonim Şirketlerde Kar Dağıtımı:
T.T.K.’nun 469’uncu maddesinde hükmolunduğu üzere yasal ve ihtiyari (isteğe bağlı) yedek akçelerle esas
sözleşme hükmünce ayrılması gerekli paralar safi kardan ayrılmadığı sürece kar payı dağıtılamaz.
Anonim şirketlerde kar dağıtım kararını şirket genel kurulu vermektedir. Genel kurul kar dağıtım kararını
vermiş ve kar dağıtım tarihini belirlemiş ise, kar dağıtım tarihinde; genel kurul tarafından kar dağıtım
tarihinin tespitinin şirketin yönetim kuruluna bırakıldığı durumda ise, yönetim kurulunun tespit ettiği dağıtım
tarihinde kar payı elde edilmiş kabul edilecektir. Ancak bu tarihte kurum tarafından çeşitli nedenlerle kar
dağıtımına fiilen başlanmaması halinde, kar paylarının, fiilen dağıtımına başlandığı tarihte elde edileceği
tabiidir. Kar dağıtımına başlandığı halde, ortağın kar payını tahsil etmemiş olması, hukuki ve ekonomik
tasarruf gerçekleştiğinden kar payının elde edilmesine tesir etmemektedir.
Diğer taraftan, şirket yetkili organlarınca kar dağıtımına ilişkin hukuki prosedür tamamlanmamakla birlikte,
kar payının fiilen dağıtıldığı ve ortak tarafından tahsil edildiği durumda da fiili tasarruf gerçekleşeceğinden,
kar payı elde edilmiş olacaktır.
Anonim şirketler, iştiraklerden elde ettiği kar paylarını kurum kazancına ilave ederler. Ancak kurumlar
vergisi beyannamesi verilirken iştirak kazançları ticari bilanço karından düşülür. Başka bir değişle
“kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar
(Yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları
hariç), kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisna, limited şirketler için de geçerlidir.
3.4-Limited Şirketlerde Kar Dağıtımı:
Limited şirketlerde kar dağıtım şekli ve zamanına ortaklar genel kurulu karar verir. Ortaklar genel kurulunun
bu yetkisini başka bir organa devretmesi mümkün değildir.
Limited şirketlerde kar dağıtım kararı, şirketin ortak sayısının 20’den fazla olduğu durumlarda şirket genel
kurulu tarafından verilir. Ortak sayısının 20 veya daha az olduğu durumda bu karar ortakların yazılı oyları ile
alınır.
Her iki halde de, kar dağıtımına karar verilmiş ve kar dağıtım tarihi saptanmış ise, kar dağıtım tarihinde kar
payı ortaklar tarafından elde edilmiş kabul edilir. Ancak, bu tarihte kurum tarafından çeşitli nedenlerle kar
dağıtımına başlanmaması halinde, kar payları, fiilen dağıtımına başlandığı tarihte elde edilecektir. Anonim
şirketlerde olduğu gibi kar payının bu tarihten sonra tahsil edilmemiş olması elde etme açısından önem arz
etmemektedir. Aynı şekilde, kar dağıtımına ilişkin hukuki prosedür yerine getirilmemekle birlikte, karın
ortaklara fiilen dağıtıldığı durumda da kar payının elde edilmesi gerçekleşmiş olacaktır.
Limited şirketler de anonim şirketler gibi iştirak kazançlarını kurum kazancına hasılat olarak ilave ederler.
Kurumlar vergisi beyannamesi verilirken iştirak kazancını ticari bilanço karından düşerek kalan tutar
üzerinden Kurumlar Vergisi hesaplanır.
3.5-Eshamlı Komandit Şirketlerde Kar Dağıtımı:
Eshamlı komandit şirket TTK’nun 475’inci maddesinde, “sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket,
sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklarına karşı bir kollektif şirket,
diğerleri bir anonim şirket ortağı gibi mesul olan şirket” olarak tanımı yapılmıştır.
Bilindiği gibi, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde bir ya da birkaçı
Şirket alacaklarına karşı kollektif şirket ortakları gibi sınırsız “komandite”, diğerleri de anonim şirket
ortakları gibi sınırlı “komanditer” olarak sorumlu olan ortaklardan oluşan bir şirkettir.
Eshamlı komandit ortaklıklarda komandite ortakların ortaklık karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç
hükmündedir.(GVK.Md.37)

Eshamlı komandit şirketlerin kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında, komandite ortağın kar payı
düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanır.
Eshamlı komandit şirketlerde kar dağıtımına ilişkin kararlar komanditerler genel kurulu tarafından anonim
şirketlerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde verilir. Eshamlı komandit şirketlerde, anonim şirketlerin
yönetim kurullarına ilişkin görev ve sorumluluklar komandite ortaklar tarafından yerine getirilir.
Buna göre, komanditerler genel kurulu tarafından kar dağıtımına karar verildiği ve kar dağıtım tarihinin
genel kurul veya şirketi idare ve temsile yetkili komandite ortaklarca belirlendiği durumda, kar payı
komanditer ortaklarca kar dağıtım tarihinde elde edilmiş sayılacaktır. Kar payının ortaklarca tahsiline ilişkin
olarak anonim ve limited şirket ortakları için yapılan açıklamalar bunlar için de geçerlidir.
ÖRNEK:
(A) Eshamlı Komandit şirketi, 2001 yılında 25.000.000.000.- kar elde etmiştir.
Ayrıca şirket, (B) Limited şirketinden iştiraki dolayısıyla 15.000.000.000.-kar payı elde etmiştir. Bu şirketin
3’ü komanditer, 2’si komandite olmak üzere toplam 5 ortağı bulunmaktadır. Her ortak % 20 eşit paya
sahiptirler.
Komandite Ortakların Beyanları:
Ticari Kar......................................................
İştirak Kazancı..............................................

:
:

25.000.000.000.15.000.000.000.-

TOPLAM KAZANÇ.....................................
Komandite ortaklarının kar payı ...................
(40.000.000.000 x %40)

:
:

40.000.000.000.16.000.000.000.-

Komandite ortaklar ticari kazanç ve iştirak kazancından elde ettiği kar payları üzerinden şahsi ticari kazancı
olarak beyanda bulunacaklar.
Komandite Ortakların Beyan Durumu:
Faaliyet karından..........................................
(25.000.000.000X0.20)
Kar payından (15.000.000.000X%20)..........
Vergi alacağı (3.000.000.000 / 5).................
Toplan Ticari kazanç.....................................
Hesaplanan gelir vergisi...............................
Mahsup edilecek vergi alacağı......................
Ödenecek gelir vergisi..................................
Hesaplanan fon payı.....................................
Mahsup edilecek fon payı.............................
(600.000.000.- x % 10)
Ödenmesi gereken fon payı..........................

:

5.000,000,000.-

:
:
:
:
:
:
:
:

3.000.000.000.600.000.000.8.600.000.000.2.090.000.000.600.000.000.1.490.000.000.209.000.000.60.000.000.-

:

149.000.000.-

Eshamlı komandit şirketlerin diğer kurumların sermayesine iştirak etmeleri dolayısıyla aldıkları kar payları
üzerinden sadece şirketin komandite ortakları için vergi alacağı hesaplanacak, komanditer ortaklar için vergi
alacağı hesap edilmeyecektir.
Ancak, eshamlı komandit şirketlerin kar dağıtım yapması halinde komanditer ortaklar hisseleri oranında
aldıkları kar payı üzerinden vergi alacağı hesaplayacaklardır.
Eshamlı komandit şirketlerde komandite ortaklar, hisselerine düşen faaliyet dönem karı için yıllık gelir
vergisi beyannamesinde ticari kazanç olarak beyan edeceklerdir. Komandite ortaklar gelir vergisi mükellefi,
komanditer ortaklar ise kurumlar vergisi mükellefi sayılmıştır.

3.6-Adi Ortaklıklar ve Kollektif Şirketlerce Vergi Alacağının Hesaplanması, beyan ve Mahsubu:
Koperatifin Tanımı: Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle
meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak
amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler
tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllere kooperatif denir. Bu tanım, 1163 sayılı
Kooperatifler Kanunu’nun 1’nci maddesinin hükmüdür.
1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 38’inci maddesi hükmüne göre ortaklarla yapılan muamelelerden bir
yıllık faaliyet sonunda elde edilen gelir-gider farkının ortaklar arasında, kooperatifin ortaklarla olan
muameleleri nispetinde bölüştürülmesi esastır. Ancak ortaklara dağıtılan gelir-gider farkları menkul sermaye
iradı olarak kabul edilmemiştir.
GVK mük.75’inci maddesinde, kooperatiflerce ortaklara dağıtılan gelir-gider farkları vergi alacağı
müessesine dahil edilmemiştir.
Kooperatiflerde , gerek ortaklarla yapılan işlemlerden doğan kazancın ortaklara kooperatif ile yaptıkları
işlemler nispeti dışında dağıtılması, gerekse ortak dışı faaliyetlerden doğan gelir-gider farkının ortaklara
dağıtılması durumunda ortaklarca elde edilen kazançlar kar payı olarak nitelendirilmektedir.
Kooperatiflerin genel kurullarınca kazancın dağıtılmasına karar verildiği ve gelir-gider farkı dağıtım tarihinin
tespit edildiği durumda, kooperatif ortaklarınca gelir-gider farkının dağıtımına başlandığı tarihte elde edildiği
kabul edilecektir.
Ortak dışı işlemlerden elde edilen hasılanın ortaklara sermaye payları 0ranında dağıtılabileceği ana
sözleşmede hükme bağlanabilir. Dağıtılmadığı takdirde, bunlar kooperatifin gelişmesine yarayacak işlerde
kullanılmak üzere özel bir fonda toplanır.
Kooperatiflerde yıllık faaliyet neticeleri menfi olduğu takdirde açık, yedek akçelerden ve bunların kafi
gelmemesi halinde ek ödemelerle (payları oranında) karşılanır.
Menfi neticeler ortadan kaldırılmadıkça gelir gider farkı ve faiz dağıtımı yapılamaz.
Gelir Vergisi Kanununa 3946 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 75’inci maddenin birinci fikrasının 2
numaralı bendi hükmüne göre, tam mükellefiyete tabi kurumlarca adi ortaklıklara ve kollektif şirketlere
dağıtılan kar paylarının 1/5’ü, banların vergi alacağını oluşturmaktadır. Adi ortaklıklar ve kollektif şirketler
elde ettikleri bu kar paylarını ve bunlara ilişkin vergi alacağını kar paylarını elde ettikleri yılda hasılat
yazacaklardır.
Adi ortaklıklar ve kollektif şirketlerde ortakların ortaklık veya şirket karından aldıkları pay şahsi ticari
kazanç hükmündedir.
Adi ortaklıklar ve kollektif şirketlerin ortakları gelir vergisi mükellefidirler. Dolayısıyla cari yıl kazançları
nedeniyle her ortak ertesi yıl Mart ayında hisseleri oranında ticari kazancını “yıllık gelir vergisi
beyannamesinde” beyan ederek tahakkuk edilen vergilerini GVK’nun 117’inci maddesinin hükmüne göre
öderler.
ÖRNEK:
(E) Kollektif Şirketin 2001 takvim yılı faaliyetleri 13.000.000.000.-TL. kar ile sonuçlanmıştır. Şirket aynı
yıl içinde aktifinde kayıtlı (K) Limited Şirketi’ne iştiraki dolayısıyla 12.500.000.000.-TL kar payı elde
etmiştir. E) Kollektif Şirketi’nin (A) ve (B) olmak üzere iki ortağı bulunmaktadır. (A) ortak %50 ve (B) ortak
%50 eşit hisselere sahiptirler.

Olağan faaliyet karı......................................
Kar payı .......................................................
Vergi alacağı (12.500.000.000 / 5)...............
Toplam kazanç............................................

:
:
:
:

13.000.000.000.-TL
12.500.000.000.-TL
2.500.000.000.-TL
28.000.000.000.-TL

Mükellef (A)’nın Beyanı:
Faaliyet karı (13.000.000.000 x % 50)......
Kar payı (12.500.000.000 x % 50)..............
Vergi alacağı (6.250.000.000 / 5)................
Toplam........................................................

:
:
:
:

6.500.000.000..-TL
6.250.000.000.-TL
1.250.000.000.-TL
14.000.000.000.-TL

Hesaplanan gelir vergisi................................
Mahsup edilecek vergi alacağı......................
(6.250.000.000 / 5)
Ödenecek gelir vergisi .................................
Hesaplanan fon payı.....................................
Mahsup edilecek fon payı.............................
(1.250.000.000.- x % 10)
Ödenecek fon payı........................................

:
:

3.710.000.000.-TL
1.250.000.000.-TL

:
:
:

2.460.000.000.-TL
371.000.000.-TL
125.000.000.-TL

:

246.000.000.-TL

Mükellef (B)’nin Beyanı:
Mükellef (B) %50 hisseye sahip olduğundan, mükellef (A)’nın vereceği bayanın aynısı olacaktır.
Kollektif şirketler gelir vergisi mükellefi olduğundan, ortaklar hisseleri oranında gelirlerini ayrı ayrı olarak
yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edeceklerdir.
3.7-İş Ortaklarında Kar Dağıtımı:
İş ortakların kazancı, KVK’nun 1’inci maddesindeki hükme göre Kurumlar Vergisi’ne tabidir. Dolayısıyla iş
ortaklıkları Kurumlar Vergisi mükellefidir.
İş ortaklıkları,belirli bir süre içinde belirli bir işi sonuçlandırmak üzere kurulur, işin betiminde yasal
yükümlülükler yerine getirildikten sonra mükellefiyeti sona erdirilir. İşin bitiminde ortaya çıkan kazanç, işin
bittiği yılın kazancı olarak beyan edilerek vergilendirilir.
İş ortaklıkları, birinci maddenin A,B,C ve D bentlerinde yazılı kurumların kendi aralarında, şahıs ortaklıkları
veya gerçek kişilerle belli bir işin birlikte yapılmasını müştereken taahhüt etmek ve kazancını paylaşmak
amacıyla kurulan ortaklarlardır.(KVK Mük.Md.6)
Bu kazançlar kurumlar vergisi beyanname verme süresi içinde ortaklara dağıtıldığı kabul edilir.
Ortakların, iş ortaklığından elde ettiği kar payları gerçek kişiler yönünden menkul sermaye iradı, sermaye
şirketleri yönünden ise iştirak kazancı olarak nitelendirilmiştir.
İş ortaklıklarında işin bitiminde vergiler hesaplanır ve kurum kazancından düşüldükten sonra kalan tutar
üzerinden kazanç paylaşımı yapılır. Başka bir değişle vergiler hesaplanmadan kar payları dağıtılmaz.
Kurumlar vergisi mükellefi olan iş ortaklıkları, mükellefiyet açısından ortaklığının ortakları değil, iş
ortaklığın kendisidir. İş ortaklıklarında, kurumlar vergisi mükelleflerinde olduğu gibi, elde edilen kazanç iş
ortaklığı tarafından kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilir ve Kurumlar Vergisi Kanununun 40’inci
maddesinde belirtilen sürelerde ödemeler yapılır.

3.8-Adi Komandit Şirketlerde Vergi Alacağının Hesaplanması, Beyanı ve Mahsubu:
Adi komandit şirketin tanımı TTK’nun 243’inci maddesinde yapılmıştır. Bu maddeye göre, “ticari bir
işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadiyle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir
veya bir kaçının mesuliyeti tahdit edilmemiş ve diğer ortak veya ortakların mesuliyeti muayyen bir sermaye
ile tahdit edilmiş olan şirket komandit şirkettir.”
Komandit şirketlerde iki çeşit ortak bulunmaktadır. Sorumlulukları sınırlı olan ortaklara “komandite”,
sorumlulukları sınırsız olan ortaklara da “komanditer” ortak denir.
Adi komandit şirketler, adi ortaklıklar ve kollektif şirketlerde olduğu gibi elde ettikleri bu kar paylarını ve
vergi alacağını kar paylarını aldıkları yıl hasılat yazacaklardır. Bu vergi alacağı ortaklarca verilecek yıllık
gelir vergisi beyannamelerinde, hesaplanan gelir vergisinden hisseleri oranında mahsup edilecektir.
Komandit şirketlerde komandite ortakların , GVK’nun 37’inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre,
ortaklık karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmündedir. Ayni kanunun 75’inci maddesinin ikinci
fikrasının 2 numaralı bendi hükmüne göre, komanditer ortakların adi komandit şirketlerin karından elde
ettikleri kar paylarları menkul sermaye iradı olarak kabul edilmiştir.
ÖRNEK:
Pertek Adi Komandit Şirketinin 2001 takvim yılı faaliyetleri sonucunda 18.000.000.000.- TL. kar etmiştir.
Şirket aynı yılda Çakırbahçe Gıda Ürünleri Limited Şirketi’ne iştiraki dolayısıyla 14.500.000.000.-TL. kar
payı elde etmiştir.
Pertek Adi Komandit Şirketi’nin iki ortağı bulunmaktadır. Bunlardan komanditer (A) ortak %52 hisseye ,
komandite (B) ortak ise %48 hisseye sahiptir.
Dönem karı.........................................
Kar payı..............................................
Vergi Alacağı......................................
(14.500.000.000./5)
TOPLAM DÖNEM KARI.......

:
:
:

18.000.000.000.14.500.000.000.2.900.000.000.-

:

35.400.000.000.-TL

:

18.408.000.000.-TL

:
:

5.252.800.000.-TL
1.508.000.000.-TL

:
:
:

3.744.800.000.-TL
525.280.000.-TL
150.800.000.-TL

:

374.480.000.-TL

Komanditer Ortak (A)’nın Beyanı:
Menkul sermaye iradı.........................
(35.400.000.000 x % 52)
Hesaplanan gelir vergisi.....................
Mahsubu gereken vergi alacağı .........
(2.900.000.000 x % 52)
Ödenecek gelir vergisi .......................
Hesaplanan fon payı...........................
Mahsup edilecek fon payı...................
(1.508.000.000.- x % 10)
Ödenecek fon payı..............................

Komanditer ortak (A), şirket karından payına düşen 18.408.000.000.- TL.kısmı 2002 yılı Mart ayında
vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesinde menkul sermaye iradı olarak beyan edecektir.
Komandite Ortak (B)’nin Beyanı:
Ticari kazanç.........................................:
(35.400.000.000 x % 48)
Hesaplanan gelir vergisi ........................:
Mahsubu gereken vergi alacağı..............:
(2.900.000.000 x % 48)
Ödenecek gelir vergisi............................:

16.992.000.000.-TL
4.757.200.000.-TL
1.392.000.000.-TL
3.365.200.000.-TL

Hesaplanan fon payı...............................:
Mahsup edilecek fon payı.......................:
(1.392.000.000.- x % 10)
Ödenecek fon payı..................................:

475.720.000.-TL
139.200.000.-TL
336.520.000.-TL

Komandite ortak (B), şirket karından hissesine düşen 16.992.000.000.-TL’lik kısmı şahsi ticari kazanç
olarak beyan edecektir.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
1- Gelir Vergisi Genel Tebliği 191-194
2- Şükrü Kızılot-Saygın Eyüpgiller.Şirketler Muhasebesi Vergilendirilmesi Hukuku ve Mevzuatı .Yaklaşım
Yayınları Kavaklıdere/Ankara-1995. Sayfa 286 (Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde
Gelir ve Kurumlar Vergisi)
3- 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
4- 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
5- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
6- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu

ENFLASYONUN FİRMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ( I )
Bilal TOPLUK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
GİRİŞ
Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli artmasına neden olmaktadır. Fiyatlar genel düzeyinin sürekli
artması tüm birimlerin ve firmaların çeşitli açılardan enflasyonun olumsuzluklarına maruz kalmalarına neden
olmaktadır. Kimi zaman firmalar bu olumsuzlukları algılayamamakta ya da enflasyon etkilerini yeteri kadar
ciddiye alamadıkları için ekonomik hayattan çekilmek zorunda kalmaktadırlar.
Enflasyonun hüküm sürdüğü bir ekonomide firmaların fiktif karlarında önemli oranlarda artışlar
olabilmektedir. Çünkü, firmalar geçmişte daha düşük fiyatlarla satın aldıkları malları daha ileri bir tarihte
enflasyon nedeniyle yükselmiş bulunan nominal fiyatlardan satmaktadırlar. Dolayısıyla firmaların alış
fiyatları ile satış fiyatları arasında önemli ölçüde farklar olmakta ve bu farklar dönem sonundaki finansal
tablolarda fiktif karların doğmasına neden olmaktadır. Böylece firmalar yapay karlar üzerinden vergi
ödemekte ve ortaklarına kar payı dağıtmak zorunda kalmaktadırlar. Sonuç olarak enflasyon ortamında
vergisini tam olarak ödeyen firmaların karları değil sermayeleri vergilendirilmektedir.
Firmaların finansal tablolarının gerçeği yansıtmaması; firma ile ilgili karar birimini, ortakları, yatırımcıyı,
kamuyu ve diğer ilgilileri yanıltır. Finansal bilgilerin düzeltilmeden kullanılması durumu ise, ilgililerin
yanlış karar almalarına, geleceğe yönelik verilecek kararlarda yanılmalara, yanlış bir kar dağıtım
politikasının uygulanmasına ve fiktif karlardan alınan vergiler yolu ile işletme sermayesinin aşınmasına ve
böylece firmanın üretim ve satın alma gücünün azalmasına neden olmaktadır.
Firmaların yaşamını verimli ve karlı bir biçimde sürdürebilmesi, ancak fiyat hareketlerinin faaliyet sonuçları
üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi ve finansal tabloların fiktif karlardan arındırılması ile mümkün
olabilecektir. Bunun için finansal tabloların, fiyat hareketlerine göre yeniden düzenlenmesi gerekir. Aksi
halde tarihi maliyet esasına göre kazançları tespit edilen firmaların finansal tablolarındaki veriler, firmaların
finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun olarak yansıtmazlar.
Enflasyonist dönemlerde firmaların öz sermayelerinin vergilendirilmesini engellemek amacıyla enflasyon
muhasebesinin uygulanması, finansal tabloların enflasyondan arındırılmasına ve gerçekleri yansıtmasına
neden olabilecektir. Ancak enflasyonist dönemlerde böyle bir uygulamanın yapılması zaten gelir yetersizliği
içinde bulunan hükümetleri yeni arayışlara zorlayacağından, enflasyon muhasebesi uygulaması yerine kısmi
vergisel düzenlemelerin yapılması tercih edilmektedir. Türkiye’deki uygulama da bu şekildedir.
Enflasyonun firmaların vergilendirilmesi üzerindeki etkilerinin incelenmesine yönelik olarak 1999 yılında
vergi dairesine beyanda bulunan 64 firmanın finansal tabloları üzerinde uygulamalı olarak yapılan bu
çalışma; enflasyon nedeniyle 46 firmanın sermaye kaybına uğradığını ve 18 firmanın ise sermaye kazancı
sağladığını ortaya koymaktadır.
Bu makalenin 2 bölümünde yer alan konular Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat
Anabilim dalında “Enflasyonun Firmaların Vergilendirilmeleri Üzerindeki Etkileri” konulu yüksek lisans
tezinden alınmıştır.
1- ENFLASYONUN FİRMALARIN VERGİLENDİRİLMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Enflasyonun firmalar üzerindeki etkilerini görebilmek için aşağıda açıklamalı örneklere yer verilmiştir.
Birinci örnekte enflasyonun olduğu bir ekonomide ve enflasyona karşı hiçbir tedbirin alınmaması halinde
firma kazançlarının enflasyondan ötürü yapay karlar içerdiğini göstermektedir. İkinci örnekte ise
enflasyonun firma finansal tabloları üzerindeki etkisini giderilerek firma kazancı hesaplanmıştır. Üçüncü
örnekte artan oranlı vergilerde vergi dilimlerindeki artışın enflasyondaki artışın gerisinde kalması halinde,
vergi yükümlüsü, eski duruma göre daha çok vergi ödemek zorunda kaldığını göstermektedir.
İşlemlere ilişkin örnekler:
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Firma 01 Ocak 2000 tarihinde tanesi 100,000,000 TL’ndan 30 adet (b) malını peşin almış, Haziran 2000
tarihinde tanesini 125,000,000 TL’ndan 20 tanesini peşin satmıştır. 2000 yılı döneminde başka işlem
olmadığı varsayılarak enflasyonun firmalar üzerindeki etkilerini görelim.
01 Ocak 2000 tarihinde Toptan Eşya Fiyat İndeksi 1979.5, Haziran 2000 tarihinde 1496.5 ve Aralık 2000
sonunda ise 2626.0’dır.
2000 yılı dönem sonu indeksi : 2626.0 / 1979. 5 = 1.32
Haziran 2000 indeksi
: 2626.0 / 2346 = 1.1
Örnek 1: Enflasyon ortamında firma kazancının tespiti.
2000 YILI GELİR TABLOSU (TL)
BRÜT SATIŞLAR

2,500,000,000
125,000,000 x 20 Adet = 2,500,000,000

SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

(2,000,000,000)
100,000,000 x 20 Adet = 2,000,000,000
500,000,000
500,000,000

FAALİYET KARI
Örnek 2: Firma kazançlarının enflasyondan arındırılması.

Bir nolu örnekte, enflasyonun firma üzerideki etkisine karşın bir tedbir alınmaması halinde 2000 yılında
firma 500 milyon kar elde etmiş gözükmektedir.
Aynı firmaya ait kazançların enflasyondan arındırılması halinde ise yıl sonu işlemleri ve sonuçları aşağıdaki
gibi olacaktır.
2000 YILI GELİR TABLOSU (TL)
BRÜT SATIŞLAR
125,000,000 x 20 Adet = 2,500,000,000
2,500,000,000 x 1.1 = 2,750,000,000
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
100,000,000 x 20 Adet = 2,000,000,000
2,000,000,000 x 1.32
= 2,640,000,000
BRÜT SATIŞ KARI
PARASAL KAYIPLAR
100,000,000 x 20 Adet
= 2,000,000,000
2,000,000,000 x 1.32
= 2,640,000,000
2,640,000,000 – 2,000,000,000 = 640,000,000
FAALİYET ZARARI

2,750,000,000

(2,640,000,000)

110,000,000
(640,000,000)

(530,000,000)

1 ve 2 nolu örnek enflasyonun firmaların kazançları üzerindeki etkileri açık görülebilmektedir. 1 nolu
örnekte firma, 2000 yılında kar etmediği halde fiyatları enflasyon nedeniyle yapay olarak artmış ve bunun
sonucunda firma 500,000,000 TL kar etmiş gözükmektedir.
Oysa ikinci örnekte görüldüğü gibi firmanın, finansal tabloları enflasyondan arındırıldıktan sonra kar yerine
530,000,000 TL zarar ettiği görülmektedir.
Örnek 3: Vergi dilimlerindeki artışın enflasyondaki artışın gerisinde kalması halinde, vergi yükümlüsü eski
durumuna göre daha çok vergi ödemek zorunda kalmaktadır. Bilindiği 2000 yılındaki her bir vergi dilimi
1999 yılına göre yüzde 25 arttırılmıştır. Oysa 1999 yılında Toptan Eşya Fiyat İndeksi yüzde 62.9 olarak
gerçekleşmiştir. Bu durumun bir mükellefin üzerinde ne tür sonuçlar yaratabileceği aşağıdaki örnekte
gösterilmiştir.
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Yıllar
Nominal Gelir
İndirim
Vergi Tutarı
Gerçek Vergi
Ortalama Oran

1999
2,000,000,000
300,000,000
300,000,000
% 15

2000
3,258,000,000
527,000,000
320,000,000
% 16

Örnekte görüldüğü gibi yükümlünün 1999 yılı için ödediği vergi tutarı 2,000,000,000 x 0.15 = 300,000,000
TL ve vergi oranı da 300,000,000 / 2,000,000,000 = 0.15 olarak gerçekleşmiştir. Halbuki aynı yükümlünün
reel gelirlerinde artış olmamasına rağmen 1999 yılındaki geliri 2000 yılında enflasyon oranı kadar (0.629)
kadar artmış ve 3,258,000,000 TL [ 2,000,000,000 + ( 2,000,000,000 x 0.629 ) ] yükselmiştir. Yükümlünün
nominal olarak artan geliri 2000 yılındaki artan oranlı tarife üzerinden vergisi şöyle hesaplanacaktır.
İlk vergi dilimi için 2,500,000,000 x 0.15 = 375,000,000
İkinci vergi dilimi için 758,000,000 x 0.20 = 51,600,000
Toplam
= 527,000,000
Böylece yükümlünün enflasyon nedeniyle hesap edilen verginin gelire oranı 527,000,000 / 3,258,000,000 =
0.16’ya yükselmiştir. Bu olayı 1999 yılındaki gelir ile ifade edildiğinde yükümlünün 2,000,000,000 x 0.16 =
320,000,000 TL vergi ödemek zorunda kalmıştır.
Eğer enflasyon olmasaydı yükümlünün 2000 yılındaki reel geliri de 1999 yılındaki gelir kadar yani
2,000,000,000 TL olacak ve bu tutar üzerinden 300,000,000 TL vergi ödemek durumunda kalacaktı. Oysa
2000 yılındaki gelir, enflasyon nedeniyle nominal artmış ve bu artış üzerinden yükümlü daha çok vergi
ödemek zorunda kalmıştır. Sonuç olarak vergi dilimlerindeki artışın enflasyondaki artışın gerisinde kalması
nedeniyle mükellef 320,000,000 – 300,000,000 = 20,000,000 TL daha çok vergi ödemek zorunda kalmıştır.
2. 64 FİRMA ÜZERİNDE YAPILAN UYGULAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1. İŞLETMELERİN ÖLÇEKLERİNE GÖRE HUKUKİ DURUMLARI
Bu araştırma kapsamında incelenen işletmelerin ölçeklerine göre hukuki durumları Tablo 2.1.’de
gösterilmiştir. Tablo 2.1.’de yer alan işletmelerin hukuki yapılarına göre gruplama yapılırken gerçek kişiler
ve tüzel kişiler şeklinde bir ayrıma gidilmiştir. Bilindiği gibi Türk Vergi Kanunlarında gerçek ve tüzel
kişilerin kimler olduğu tanımlanmamıştır. Bu konuda Medeni Kanuna başvurmak gerekmektedir. Gerçek
kişilik insanın insan olduğu için ve tek başına sahip olduğu kişiliktir. Diğer taraftan Medeni Kanunumuz da,
her şahıs medeni haklardan istifade eder. Binaenaleyh kanun dairesinde haklara ve borçlara ehil olmakla
herkes müsavidir 1 demek suretiyle gerçek kişiliği tanımlamıştır. Tablo 2.1.’de ferdi işletme grubu altında yer
alanlar gerçek şahıslar tarafından bir ticaret unvanı altında işletilen işletmelerdir. Uygulamada bu işletmelere
şahıs işletmesi adı da verilmektedir.
Diğer taraftan limited ve anonim şirketler ise tüzel kişiler grubunda yer almaktadır. Buna göre tüzel kişiler,
kendilerine hukuk düzeninde kişilik tanınan, üyelerinden ayrı bir kişiliği olan ve ortak bir amacı
gerçekleştirmek üzere örgütlenmiş kişi topluluklarıdır. 2 Ayrıca bu çalışmada yer almadığı için gerek Türk
Ticaret Kanununda ve gerekse Türk Vergi Kanunlarında yer alan diğer kişiliklere yer verilmemiştir.

İşletmenin
Hukuki
Durumu
Ferdi İşletme

Tablo 2.1.
İşletmelerin Ölçeklerine Göre Hukuki Durumları (Adet)
Küçük Boy
Orta Boy
İşletme
İşletme
Toplam
İşletme
İşletme
Sayısı
%
Sayısı
%
İşletme
3
10
1
3
4

1

Medeni Kanun, mad. 8

2

Medeni Kanun, mad. 46

%
6

4
Limited Şirketi
Anonim Şirketi
Toplam

24
4
31

77
13
100

18
14
33

55
42
100

42
18
64

66
28
100

Tablo 2.1.’de 1999 yılı sonuna göre finansal tabloları incelenen firmaların hukuki durumları bir tablo halinde
gösterilmiştir. Bu çizelgedeki işletmeler gruplandırılırken, 1999 yılı sonu satış hasılatları esas alınmıştır.
Buna göre satış hasılatları 100 milyar ve bunun altında kalan işletmeler küçük boy işletmeler olarak kabul
edilirken, satış hasılatları 100 milyardan daha fazla olanlar ise orta boy işletmeler olarak esas alınmışlardır.
Diğer yandan Tablo 2.1.’de her firma dahil olduğu kategori içinde değerlendirilmiştir. Örneğin küçük boy
işletmelerin toplam sayısı 31’dir ve ferdi işletmelerin küçük boy işletmeler içindeki payı ( 3 / 31 = 0.10)
yüzde 10 dır. Yine küçük boy ferdi işletme ile orta boy ferdi işletme sayısı ( 3 + 1 = 4) 4’tür. Bu durumda
toplam ferdi işletmelerin toplam işletmeler içindeki payı da ( 4 / 64 = 0.06) yaklaşık olarak yüzde 6’dır.
2.2. TARİHİ DEĞER ESASINA GÖRE KAZANÇLARI TESPİT EDİLEN FİRMA SONUÇLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
Tablo 2.2.’deki veriler küçük boy işletmelerin vergi yükü açısından orta boy işletmelere göre daha avantajlı
oldukları görülmektedir. Bu tabloda yer alan küçük boy işletmeler içinde en büyük avantaja sahip işletmeler
ise hizmet sektöründe yer almaktadırlar. Tablodan da görüleceği gibi bu sektörde hesaplanan cari verginin
aynı dönemdeki cari kara oranı yüzde 9 dır. Oysa bu oranlar imalat sektöründe yüzde 55 ve ticaret
sektöründe ise yüzde 22 olmuştur. Bunun nedeni hizmet sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin enflasyon
ve diğer ekonomik krizler karşısında korunma ve karşı tedbir alma şansları diğer sektördeki işletmelere göre
daha yüksektir. Bu nedenle bu tür işletmeler olumsuz ekonomik durumların mevcudiyeti halinde,
kendilerince uygun olan çeşitli korunma tedbirlerine başvurabilmektedirler. Örneğin, maliyetlerini düşürmek
için personel sayısında azaltmaya gitmek, işletme giderlerinin bir kısmını azaltmak gibi.
Tablo 2.2.
Tarihi Değer Esasına Göre Kazançları Tespit Edilen Firma Sonuçlarının Karşılaştırılması
(1,000,000 TL)
Küçük Boy
Orta Boy
İşletmeler
İşletmeler
Cari
Cari
Sektörler
Cari
Cari Vergi Vergi/ Kar
Cari
Cari
Vergi/
Kar
(%)
Kar
Vergi
Kar (%)
(a)
(b)
(b/a)
(c)
(d)
(d/c)
Diğer
Hizmetler
64,668
6,097
9
9,554
3,297
35
İmalat
Sektörü
5,027
2,785
55
1,402,188
284,913
20
Ticaret
Sektörü
29,385
6,349
22
464,868
133,419
29
Toplam
99,080
15,231
15
1,876,610
421,629
22
Yine Tablo 2.2.’deki sonuçlara göre küçük boy işletmeler grubu altında incelenen firmaların vergi yüklerinin
toplamının net kazançları toplamı içindeki payı yüzde 15 gibi makul bir düzeydedir. Bunun nedeni bu grup
içinde yer alan ve küçük işletme diye tabir edilen firmaların küçük olma avantajlarını kullanmak olabilir.
Küçük firmalar genellikle denetim mekanizmalarındaki yetersizlik ve yasal boşluklardan yarararlanarak
kamu yükümlülüklerini yerine getirmeme yolunu tercih ederler. Bu çerçevede en çok başvurulan yöntem,
faaliyetlerin kayıt dışı tutulmasıdır. İşçilerin deklare edilmeden sigortasız çalıştırılması, satışların ve
alımların faturasız yapılması, işçi sayısının sınırlı tutularak küçük işletme muafiyetlerinden yararlanılması,
sık sık adres değişikliğinin yapılması, denetim elemanlarına rüşvet verilmesi gibi yöntemlerle kamu
yükümlülüklerinden kaçınılması sıkça rastlanan durumlardır. Bazen müeyyidelerin yetersiz olması nedeniyle
ceza ödeyerek kamu yükümlülüklerinden kaçınma yolunu da denemektedirler.3
3

Erdal Türkkan, Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı, Ankara: Turhan Kitapevi, 2000, s. 446
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Diğer yandan, Tablo 2.2. görüldüğü gibi orta ölçekli firma grubu altında değerlendirilen işletmelerin
enflasyon nedeniyle daha çok vergi ödemek zorunda kaldıkları görülmektedir. Bunun nedeni, hizmet
sektöründe yer alan orta boy işletmelerin duran varlıklarının azlığından kaynaklanmıştır. Çünkü duran
varlıkların az olması amortisman giderlerinin az yazılmasına ve sonuç olarak veri matrahının artmasına
neden olmaktadır.
Diğer taraftan imalat sektöründe küçük boy işletmelerin cari vergi/karın yüzde 55 ve orta boy işletmelerde
ise yüzde 20 olarak gerçekleşmiştir. Bunun nedeni de duran varlıklardan kaynaklanmış olabilir. Çünkü
imalat sektöründe küçük işletmelerin duran varlıkları orta boy işletmelere göre daha azdır. Böylece orta boy
işletmeler daha çok amortisman gideri işleyebildikleri için vergi matrahları ve buna bağlı olarak vergileri de
daha az gerçekleşmiş olabilir. Ticaret sektöründe ise küçük işletmelerin cari vergi/cari kar oranı yüzde 22,
orta boy işletmelerde yüzde 29 olarak gerçekleşmiştir. Bunun nedeni küçük işletmelerin dönem sonundaki
stoklarında oynamak suretiyle satılan malların maliyetini yükselterek satış karını azaltmış olabilirler.
Genellikle orta boy işletmeler dönem sonundaki finansal tablolarının gerçeği yansıtmasını istemektedirler.
Bu nedenle dönem sonu karları enflasyon sonuçlarını içermektedir.
2.3. FİRMALARIN DÜZELTİLMİŞ DEĞERLERİNE GÖRE TESPİT EDİLEN KAR VE
VERGİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Bu bölümde yer alan ve Tablo 2.3.’de gösterilen firmaların 1999 yılındaki finansal tabloları enflasyondan
arındırma işlemi uygulanmak sureti ile yeni değerleri tespit edilmiştir.
Tablo 2.3.
Firmaların Düzeltilmiş Değerlerine Göre Tespit Edilen Kazançlarının Karşılaştırılması
(1,000,000 TL)

Sektörler

Diğer
Hizmetler
İmalat
Sektörü
Ticaret
Sektörü
Toplam

Küçük Boy İşletmeler
Düzeltilmiş
Değerler
Düzeltilmiş
Düzeltilmiş
Vergisi/
Değerler
Değerler
Düzeltilmiş
Karı
Vergisi
Değerler
Karı (%)
(a)
(b)
(b/a)

Orta Boy İşletmeler
Düzeltilmiş
Değerler
Düzeltilmiş Düzeltilmiş
Vergisi/
Değerler
Değerler
Düzeltilmiş
Karı
Vergisi
Değerler
Karı (%)
(c)
(d)
(d/c)

186,811

126,509

68

119,699

23,506

20

43,169

2,879

7

1,290,957

498,027

39

23,068

5,289

23

248,842

98,960

40

253,048

134,677

53

1,659,498

620,493

37

Tablo 2.3.’te görüldüğü gibi firmaların 1999 yılına ait ve enflasyondan arındırılmış değerlerinden sonraki
durumları bir önceki tablodaki (Tablo 2.2.) sonuçlarla birlikte irdelendiğinde gerek küçük boy işletmeler
bazında ve gerekse orta boy işletmeler bazında verginin kara olan oranlarında değişmeler olduğu
görülmektedir.
Tablo 2.2.’deki sonuçlardan görüleceği gibi tarihi değer esasına göre kazançları tespit edilen küçük boy
işletmelerde toplam cari verginin toplam cari kara oranı yüzde 15 iken düzeltmeden sonra (Tablo 2.3.) bu
oran yüzde 53’e yükselmiştir. Diğer taraftan orta boy işletmelerin düzeltmeden önceki toplam cari
vergilerinin toplam cari kara oranları yüzde 22 iken (Tablo 2.2.), bu oran düzeltmeden sonra yüzde 37 olarak
gerçekleşmiştir.
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Diğer taraftan düzeltmeden sonra, hizmet sektöründe yer alan firmaların kazançları üzerinden hesaplanan
verginin dönem kazancına oranı yüzde 68 gibi yüksek bir düzeye çıkmıştır. Bunun nedeni bu sektörde yer
alan firmaların yıl içindeki hasılatlarını azaltacak gider belgelerini temin etmelerinin güçlüğünden
kaynaklanmış olabilir. Ayrıca üzerinden amortisman ayırabilecek sabit sermaye yatırımları da fazla değildir.
Dolaysıyla indirilecek amortismanları da azdır. Bu nedenle hizmet sektöründe bulunan firmalar rakiplerine
göre daha dezavantajlı bir durumda bulunmaktadırlar. Bu araştırma kapsamında yapılan çalışmada hizmet
sektöründeki firmaların bu dezavantajlarını asgariye indirecek çıkış yolu bulduklarını tespit ettik. Şöyle ki,
hizmet firmaları kazançlarını gizlemek için hizmet verdikleri kişi ya da kişilerle ödeme aşamasında fiyat
indirmek suretiyle anlaştıkları ve bu şekilde daha az kazanç elde edilmiş göstererek daha az vergi verdikleri
tespit edilmiştir. Enflasyon nedeniyle oluşan yapay karlar üzerinden vergi verilmesi halinde kısa bir süre
sonra varlıkları vergi yolu ile kamuya transfer olacağı korkusu yüzünden; hizmet sektöründeki firmaların bir
kısmı bu şekilde hareket ederek ayakta kalabilmeyi ve rakipleri ile rekabet edebilmeyi başara-bilmektedir.
Tablo 2.2. ve Tablo 2.3. sonuçları birlikte değerlendirildiğinde firmaların enflasyonist ortamda hesaplanan
vergilerinin, enflasyondan arındırılmış değerler üzeriden hesaplanan vergilerden miktar itibari ile daha az
olduğu görülmektedir. İlk bakışta bunun böyle olmaması gerektiği düşünülebilir. Çünkü, enflasyon nedeniyle
firmaların fiktif karlar üzeriden vergi ödedikleri herkesçe bilinmektedir.
Ancak bu çalışmada inceleme konusu yapılan firmaların tamamına yakınının, enflasyon nedeniyle sağlanan
vergisel avantajları kullandıkları görülmüştür. Bu nedenle firmalar enflasyon nedeniyle sahip bulundukları
vergisel avantajları kullandıkları gibi, vergi yasaları boşluklarından da yararlanmış olabilirler. Örneğin
dönem kazancının hesaplanmasında önemli bir etkiye sahip bulunan dönem sonu stoklarını, L.İ.F.O. yöntemi
uygulayarak değerlemesi halinde satılan malların maliyeti daha yüksek olacağından firmanın karı
azalacaktır. Diğer taraftan satış hasılatlarını gizlemek ya da giderlerini olduğundan daha fazla göstermek
gibi. Bu iddiamızın doğruluğunu Tablo 2.3.’te görmek mümkündür. Bu tablodaki verilere göre, enflasyondan
arındırılmış hizmet sektöründeki küçük boy firmaların vergisinin dönem karına oranı yüzde 68’e yükselmiş,
buna karşın imalat sektöründe bu oran yüzde 7 ve ticaret sektöründe de yüzde 23 olarak gerçekleşmiştir.
Diğer hizmetler sektöründe dönem sonunda stokların az olması ya da bazen hiç olmaması bu sektörde yer
alan firmaların dönem karlarını ayarlamada zorlandıklarını göstermektedir.
Diğer taraftan imalat ve ticaret sektöründe yer alan firmaların hem dönem sonunda stok bulundurmaları hem
de hasılatlarının bir kısmını gizleyebilme şansına sahip olmaları nedeniyle dönem karları azalmıştır.
Satışlarını belgelemek zorunda kalan işletmeler alışlarını da belgelemek zorunda kalmaktadırlar. Çünkü, satış
işletme için bir hasılat unsuru olurken alış ise aynı işletme için bir gider unsuru olmaktadır. Hasılat ile
maliyet arasındaki olumlu fark işletmenin karı olacağından maliyetlerin yani alışların belgeye
dayandırılması; işletmenin dönem kazancının azalmasına ve böylece işletmenin daha az vergi vermesine ve
daha az temettü dağıtmasına yol açmaktadır. Bu nedenle satışlarını belgelendiren firmaların daha az vergi
ödemek ve temettü dağıtmak için giderlerini de belgeye dayandırdıkları görülmektedir.
2.4. DÖNEM VERGİSİNİN İŞLETME ÖZ SERMAYESİ İÇİNDEKİ PAYI
Dönem sonunda işletmelerin satış hasılatları ile satış maliyetleri arasındaki fark işletmenin satış karını
verecektir. Satış karından dönem giderlerinin indirilmesi net dönem karını verecektir. Gelir Vergisi Kanuna
göre ise ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler arasındaki müspet farktır.
4
Bilindiği gibi ticari kazanç aynı zamanda vergi matrahını da oluşturmaktadır. Vergi matrahından kanunun
öngördüğü indirim ve istisnalar düşüldükten sonra kalan tutarlara ilgili vergi tarifesinin uygulanmasıyla gelir
ya da kurumlar vergisi hesap edilir. Tablo 2.4.’te hesaplanan gelir ya da kurumlar vergisinin işletmenin öz
sermayesine oranları verilmiştir.
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Sektör

Diğer
Hizmetler
İmalat
Sektörü
Ticaret
Sektörü
Toplam

Tablo 2.4.
Verginin Öz Sermaye İçindeki Payı (1,000,000 TL)
Cari Dönem
Düzeltmeden Sonraki
Verileri
Veriler
Vergi/Öz
Vergi/Öz
Öz Sermaye
Vergi
Sermaye Öz Sermaye
Vergi
Sermaye
(%)
(%)
(a)
(b)
(b/a)
(c)
(d)
(d/c)
281,989

9,394

3

1,997,518

150,011

8

26,613,901

287,698

1

226,628,475

500,906

0.2

1,426,808
28,322,698

139,768
436,860

10
2

4,935,057
233,561,050

104,249
755,166

2
0.3

Tablo 2.4.’te görüldüğü gibi firmalar iki grup altında incelenmiştir. Tablonun sol tarafında cari dönem,
tablonun sağ tarafında ise enflasyondan arındırılmış firma sonuçları yer almaktadır. Verilere bakıldığında
cari dönemdeki vergi yükünün daha fazla olduğu görülmektedir.
Diğer taraftan Tablo 2.4.’nin sağ tarafında yer alan ve enflasyondan arındırılmış değerlerin, cari döneme göre
önemli bir oranda değiştikleri görülmektedir. Tabloya göre diğer hizmet sektörünün cari dönemde vergi
tutarının öz sermaye içindeki payı yüzde 3 iken bu oran enflasyondan sonra ise yüzde 8 olmuştur. Cari
dönemde imalat sektöründe vergi tutarının öz sermaye içindeki payı yüzde 1 iken bu oran düzeltilmiş
değerlerden sonra binde 2’dir. Yine cari dönemde ticaret sektöründeki vergi tutarının öz sermayeye oranı
yüzde 10 iken bu oran düzeltilmiş değerlerden sonra yüzde 2 olmuştur. Cari dönemde hesaplanan verginin öz
sermayeye oranının düzeltilmiş değerlerinkinden daha yüksek olması amortismanlardan kaynaklanmıştır.
Tablo 2.11.’den de görüleceği gibi enflasyon döneminde tespit edilmiş ve gider olarak işletme kayıtlarına
intikal ettirilen amortismanlar toplamı 35,3 milyar iken bu tutar enflasyondan arındırılmış değerlerden sonra
yaklaşık beş kat fazlası olan 175,8 milyara yükselmiştir. Söz konusu iki dönem arasındaki amortisman farkı
işletme giderlerine intikal edileceği için ve enflasyondan arındırılmış işletme karları da bu fark kadar daha az
olacaktır. Böylece işletmelerin karları azalacak ve bu karlar üzerinden hesaplanan vergi de daha az olacaktır.
Diğer taraftan enflasyondan arındırma işlemleri yapılırken öz sermaye kalemleri de 1999 yılı sonuna göre
ifade edilmiştir.
Tablonun son satırında ise, cari dönemde tüm firmaların 1999 yılındaki vergi tutarının öz sermayeye oranı
yüzde 2’dir. Ancak bu oran düzeltilmiş değerler için binde 3 olmuştur.
2.5. FİRMALAR ÜZERİNDE ENFLASYON
HESAPLANAN VERGİLERİN İRDELENMESİ

ETKİSİNİN

GİDERİLMESİNDEN

SONRA

Bu bölümde enflasyonun firmalar üzerindeki etkilerinin giderildikten sonra oluşan vergi matrahı üzerinden
vergiler hesaplanmış ve bunların sonuçları birlikte değerlendirilmiştir.

Sektördeki
Firmalar
Diğer
Hizmetler
İmalat
Ticaret
Toplam

Tablo 2.5.
Değerleme Sonrasında Firmaların Vergisel Açıdan Durumu (Adet)
Daha Çok Vergi
Daha Az Vergi Ödemek
Ödemek Durumunda
Durumunda Kalan
Durumu Değişmeyen
Kalan Firmalar
Firmalar
(Etkisiz)
İşletme
%
İşletme
%
İşletme
%
6
4
7
17

9
6
11
27

6
6
26
38

9
9
41
59

3
3
3
9

5
5
5
14
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Tablo 2.5.’deki veriler enflasyondan arındırılmış 64 firmaya ilişkin sonuçları topluca göstermektedir. Bu
verilerin incelenmesinden aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.
Hizmet sektöründe 15 tane firma vardır. Eğer enflasyon olmamış olsaydı 15 firmanın 6 tanesi eski
durumundan (enflasyon ortamında) daha çok vergi ödeyeceklerdi. 6 firma daha az vergi ödemek durumunda
kalacaktı ve geriye kalan 3 firmanın vergi durumunda bir değişiklik olmayacaktı.
İmalat sektöründe bulunan toplam 13 firmadan 4 tanesinin vergi yükü artmışken, 6 tanesinin vergi yükü
azalmış ve 3 tanesinin durumu değişmemiştir.
Ticaret sektöründe bulunan toplam 36 firmadan 7 tanesin vergi yükü artarken, 26 tanesinin vergi yükü
azalmış ve 3 tanesinin durumu değişmemiştir.
Tablo 2.5.’deki yüzdeler sütununda bulunan oranlar ise, firmaların vergisel sonuçlara göre firma sayısının
toplam firma sayısı içindeki payını göstermektedir. Örneğin hizmetler satırını soldan sağa doğru
okuduğumuzda 6 / 64 = 9 yani 64 firmanın yüzde 9’unun cari döneme göre daha az vergi ödediklerini ortaya
koymaktadır.
Bu tabloda yer alan toplam 64 firmanın yüzde 27’sinin cari döneme göre vergileri artmıştır, yüzde 59’nun
vergisi azalmış ve yüzde 14’nün ise vergilerinde bir değişme olmamıştır.
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TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTI-9
AMORTİSMAN MUHASEBESİ

Ertan Ayhan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Giriş:
İSMMO çalışma komitelerinden Muhasebe Standartları Komitesi çalışmaları çerçevesinde, Türkiye
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe
Standartlarının (TMS) uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, bu çalışmada TMS-9 Amortisman
Muhasebesi ele alınmaktadır.
Standardın Özeti:
Söz konusu standart amortisman muhasebesini ele almaktadır. Amortismana tabi varlıklar, işletmelerin
varlıklarının önemli bir kısmını oluşturması dolayısıyla, işletmelerin mali durumlarının belirlenmesinde
amortisman giderleri önemli bir etkiye sahiptir.
TMS 8 “maddi, maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar” standardındaki temel
amortisman esaslarına ilişkin bilgiler de bu standart ile birlikte geçerlidir.
Sıkça Sorulan Sorular ve Açıklayıcı Örnekler:
1. Artık değer hesaplaması nasıl yapılmalıdır?
Bu standart, amortismana tabi değeri, amortismana tabi varlığın tarihi maliyetinden veya mali tablolarda
tarihi maliyet değeri yerine kullanılan değerden tahmini artık değer düşülerek elde edilen tutar olarak
tanımlamaktadır. Bu, cari mevzuat uygulamalarına önemli bir farklılık getirmektedir.
TMS 9 Madde 10 uyarınca artık değer eğer önemli ise varlığın satın alındığı tarihte veya bunu izleyen
herhangi bir tarihteki yeniden değerleme tarihinde bu değer tahmini olarak hesaplanır. Artık değerin
hesaplanmasında hizmet sürelerinin sonuna gelmiş bulunan benzer varlıkların elde edilebilir değerlerinden
yararlanılır. Brüt artık değerden, ilgili varlığın hizmet süresi sonunda tahmini elden çıkarma maliyeti
düşülür.
Örnek:
40,000 milyon TL karşılığında bir sabit kıymet alınmıştır ve sabit kıymetin 6 yıl kullanılması, hurda
değerinin ise 10,000 milyon TL olması tahmin edilmektedir. Normal amortisman oranı kullanıldığını var
sayarsak, her 6 yıl için gider rakamları ve bilanço değerleri aşağıdaki gibidir:

A
Amortisman
(milyon TL)

Maliyet
1. yıl
2. yıl
3. yıl
4. yıl
5. yıl
6. yıl

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

Bakiye net
defter degeri
(milyon TL)
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000

2. Maddi, maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıkların amortismana tabi tutulacakları
süre nasıl hesaplanmalıdır?
TMS 8 Madde 22,23 ve 24 de de açıklandığı üzere amortismana tabi maddi, maddi olmayan duran varlıklar
ile özel tükenmeye tabi varlıklar hizmet süresi boyunca sistemli bir şekilde amortismana tabi tutulurlar.
Uygulanan amortisman yöntemi işletme tarafından kullanılan varlığın ekonomik yararlarının kullanılma
biçimini yansıtmalıdır. TMS 9 Madde 6 uyarınca amortismana tabi bir varlığın hizmet süresi aşağıdaki
unsurlar göz önüne alınarak hesaplanır.
 Beklenen fiziki aşınma ve yıpranma,
 Demode olma ve teknolojik yıpranma,
 Varlığın kullanımındaki yasal ve diğer sınırlamalar.
Varlığın hizmet süresini bulmak için aşağıdaki hususların da ayrıca gözönüne alınması gerekmektedir:
 Varlığın işletme tarafından beklenen kullanım süresi. Kullanım, varlığın beklenen
kapasitesine ya da üretim miktarına göre belirlenir.
 Varlığın kullanılacağı vardiya sayısı, işletmenin bakım ve onarım programı gibi faaliyete
ilişkin faktörlere bağlı olarak meydana gelen ve varlığın kullanılmadığı dönemde oluşması
beklenen eskime ve yıpranma.
 Üretimdeki değişiklik ve gelişmelerden kaynaklanan teknik eskime, ürün ya da hizmete olan
piyasa talebindeki değişiklik.
3. Yukarıda da bahsedildiği üzere, TMS 9 amortisman sürelerinin vergi mevzuatı tarafından izin verilen
oranlardan bağımsız olarak işletmeler tarafından saptanmasını öngörmektedir.
İkinci bir farklılık da, bu standartta amortisman süresinin varlığın kullanıma hazır olduğu tarihte başladığının
belirtilmiş olmasıdır. Buradan anlaşılması gereken her tür varlık için (binek otomobillere ilaveten) kıst-elyevm esasına göre amortisman ayrılması gerektiğidir.
Buna göre işletmelerin, yürürlükteki vergi mevzuatının amortisman muhasebesi konusundaki emredici
hükümlerine de uyabilmelerini teminen, faydalı ömre göre tespit ettikleri amortismanları, düzeltme
kayıtlarıyla ya da çift-kayıt sistemiyle yansıtmaları beklenebilir.
Bu farkların etkilerini bir örnekle açıklayalım:
ABC firması zehirli atıkları işlemek amacıyla 1 Temmuz 1995 tarihinde bir makine satın almıştır.
Makinenin maliyet bedeli 150.000 TL olup, şirket yöneticileri, sektörel tecrübelerine dayanarak,
makinenin faydalı ömrünün en az 10 yıl olacağını öngörmektedirler.
Bu bilgilere göre, vergi mevzuatı ve TMS 9'a göre hazırlanacak olan amortisman tabloları aşağıdaki gibi
olacaktır.

VERGİ MEVZUATINA GÖRE AMORTİSMAN TABLOSU
Yeniden
Maliyetteki
Değerleme
Devreden Yeniden Değerleme
Oranı
Yıl Maliyet
Artışı
1995 1
1,000
%50
1996 2
1,000
500
%50
1997 3
1,500
750
%50
1998 4
2,250
1,125
%50
1999 5
3,375
1,688
2000 6
5,063
2001 7
5,063
2002 8
5,063
2003 9
5,063
2004 10
5,063
2005 11
5,063
TMS 9' A GÖRE AMORTİSMAN TABLOSU
Yeniden
Maliyetteki
Değerleme
Devreden Yeniden Değerleme
Oranı
Yıl Maliyet
Artışı
1995 1
1,000
%50
1996 2
1,000
500
%50
1997 3
1,500
750
%50
1998 4
2,250
1,125
%50
1999 5
3,375
1,688
2000 6
5,063
2001 7
5,063
2002 8
5,063
2003 9
5,063
2004 10
5,063
2005 11
5,063

Yeniden
Devreden
Birikmiş
Yeniden Değerlenmiş
Değerlenmiş Birikmiş
Amortisman Amortismandaki
Birikmiş
Net Defter
Maliyet
Amortisman Gideri
Değerleme Artışı Amortisman
Değeri
1,000
200
200
800
1,500
200
300
100
600
900
2,250
600
450
300
1,350
900
3,375
1,350
675
675
2,700
675
5,063
2,700
1,013
1,350
5,063
5,063
5,063
5,063
5,063
5,063
5,063
5,063
5,063
5,063
5,063
5,063
5,063
5,063
5,063
5,063
5,063
5,063
5,063
Yeniden
Devreden
Birikmiş
Yeniden Değerlenmiş
Değerlenmiş Birikmiş
Amortisman Amortismandaki
Birikmiş
Net Defter
Maliyet
Amortisman Gideri
Değerleme Artışı Amortisman
Değeri
1,000
50
50
950
1,500
50
142
100
292
1,208
2,250
292
195
300
787
1,463
3,375
787
255
675
1,717
1,658
5,063
1,717
307
1,350
3,374
1,688
5,063
3,374
307
3,681
1,381
5,063
3,681
307
3,988
1,074
5,063
3,988
307
4,295
767
5,063
4,295
307
4,602
460
5,063
4,602
307
4,909
153
5,063
4,909
153
5,062 -

Örnek soru ve problemler:
1.

Şirket, 1 Ocak 1997 tarihinde 160 milyon TL değerinde bir makine satın almıştır. Makinenin ekonomik
ömrünün 8 yıl olacağı ve bu sürenin sonunda artık değerinin oluşmayacağı tahmin edilmiştir. Şirket
sabit kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutmamaktadır. 1 Ocak 1999 tarihinde, doğan ihtiyaca
uygun olarak, makineye 90 milyon TL tutarında ilaveler yapılmıştır. Bu ilaveler, makinenin
ekonomik ömrünü ve artık değerini değiştirmezken, kapasitesinde önemli bir artış yaratmıştır. Normal
amortisman yöntemine göre, bu makineye ait, 1999 yılı amortisman tutarını hesaplayınız?
Cevap:
İlk alım bedeli üzerinden
İlaveler Üzerinden
Toplam

Tutar
160 milyon TL
1999 yılı için ayrılması
gereken amortisman
20 Milyon TL

90 milyon TL

250 Milyon TL

15 Milyon TL

35 Milyon TL

2. 3 yıllığına kiralanan bir büro için 240 milyon TL özel maliyet harcaması yapılmıştır. Büro 2. yılın
sonunda boşaltılmıştır. Her iki yıl sonunda yapılması gereken muhasebe kayıtlarını gösteriniz.
Cevap:
1. yılın başında yapılan harcama:
--------------/--------------Borç Özel maliyetler
Alacak
Kasa
--------------/---------------

240

1. yılın sonunda amortisman ayrılması:
--------------/--------------Borç Genel Yönetim giderleri
80
Alacak
Birikmiş amortisman – özel maliyet
--------------/--------------2. yılın sonunda – amortisman ayrılması ve hesabın kapatılması:
--------------/--------------Borç Genel Yönetim giderleri
80
Alacak
Birikmiş amortisman – özel maliyet
--------------/----------------------------/--------------Borç Birikmiş amortisman hesabı –
özel maliyet
160
Diğer gider ve zararlar
80
Alacak
Özel maliyetler
--------------/---------------

240

80

80

240

3. ABC Firması, 100,000,000 TL tutarındaki makineyi 1996 senesinde vadeli olarak satın almıştır. (KDV
15%). Amortisman metodu normal amortisman olup, makinenin ekonomik ömrü 10 senedir. 1997 senesi
yeniden değerleme oranı 80% olup, ilgili makine 1998 senesinde KDV hariç 90,000,000 TL ‘ye
satılmıştır. İlgili muhasebe kayıtlarını yapınız.

Cevap:
Makine alımı:
--------------/--------------Tesis, makine ve cihazlar
İndirilecek KDV
Satıcılar
--------------/---------------

100,000,000
15,000,000
115,000,000

Makinenin ilk yıl sonunda amortismanının (%10 normal amortisman) ayrılması:
--------------/--------------Genel üretim giderleri
10,000,000
Birikmiş amortismanlar
10,000,000
--------------/--------------İkinci yıl sonunda makinenin yeniden değerlenmesi (yeniden değerleme oranı %80):
--------------/--------------Tesis, makine ve cihazlar
80,000,000
Birikmiş amortismanlar
8,000,000
MDV yeniden değerleme artışları
72,000,000
--------------/--------------İkinci yıl sonunda amortisman ayrılması:
--------------/--------------Genel üretim giderleri
18,000,000
Birikmiş amortismanlar
18,000,000
--------------/--------------Üçüncü yılda makinenin satışı (KDV hariç 90 milyon TL’ye):
--------------/--------------Kasa
103,500,000
Birikmiş amortismanlar
36,000,000
MDV yeniden değerleme artışları
72,000,000
Tesis, makine ve cihazlar
Diğer olağandışı gelir ve karlar
Hesaplanan KDV
--------------/---------------

180,000,000
18,000,000
13,500,000

Eğer yeniden değerleme fonu sermayeye ilave edilmişse, ters çevrilecek fon olmadığı için 18 milyon TL kar
yerine 54 milyon TL zarar olur.

SORU - 1
Biz 25.12.2001 tarihinde Turizm işi yapan bir Limited Şirketiz.Şirketimiz işlerini takip edebilmek için
bir araca ihtiyacımız vardır. Ancak henüz bu finansmanı karşılayacak durumda değiliz. Şirket
Ortaklarından birisinin kendi özel otomobili vardır.Bu otomobili şirket Olarak biz kullanabilir miyiz.
Kullandığımız araçla ilgili masrafları(benzin-bakım onarım) faturalarını şirkete masraf yazabilir
miyiz. Bu konuda yol gösterebilirseniz çok seviniriz. Şimdiden vereceğiniz yanıt için teşekkür ederiz.

CEVAP –1
Şirket ortağına ait aracı şirket olarak kullanabilir ve sözleşmede belirtilen giderlere ait faturalarınızı (benzinbakım onarım v.b)şirkete gider olarak yazabilirsiniz. Ancak bunun için şirket ortağınızdan şirket olarak aracı
kiralamanız gerekmektedir. Kira bedeli emsaline göre daha düşük veya daha yüksek olamaz. Kira
sözleşmesini noterden yapabileceğiniz gibi kendi aranızda da yapabilirsiniz. Gelir vergisi Kanunu 94.madde
5a bendine göre(G.V.K 5a bendi: 70.maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan
ödemelerden 99/1346 sayılı B.K.K. ile %20, Yürürlük: 01.12.1999) Sözleşmedeki aylık kira bedeli
üzerinden %20 oranında Stopaj ve %10 oranında Fon payı kesintisi yapılacaktır. Ayrıca aracı kiralayan kişi
adına Sorumlu sıfatıyla KDV beyannamesi düzenlenecek (9 ncu maddenin birinci bendi uyarınca ) ve 2 no’lu
KDV beyannamesi ile KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine verilecektir.(Uygulanacak KDV oranı
%18’dir.)
SORU – 2
Limited Şirketimiz 3 ortaklı olup ortaklarımız aynı zamanda şirket müdürüdür..Ancak şirket
müdürlerimizden birinin hataları nedeniyle oldukça büyük zararlara maruz kaldık.Şirket
müdürünün bu görevinden ayrılmasını veya görevlerinin sınırlandırılmasını istemekteyiz..Bu konuda
nasıl bir yol izlememiz gerektiğini kanunlar çerçevesinde açıklamanızı rica ederiz.
CEVAP – 2
Bilindiği gibi TTK tarafından düzenlenen şirketler,tüzel kişiliğe sahiptir ve “Ticaret Şirketleri” olarak
adlandırılmaktadır. Ticaret şirketleri tüzel kişiliğe sahip olduklarından,hak ve yetkilerini TTK belirtilen
yetkili organları eliyle kullanırlar. Limited şirketlerde temsil Şirket müdürlerine aittir. (TTK Md.540/541)
Limited şirketlerde temsil yetkisiyle ilgili kurallar TTK 540 ve devamındaki maddelerde düzenlenmiştir.
Kanun Limited şirket bakımından esas olarak Anonim Şirketlere ilişkin kurallara gönderme yapmakta ve
müdürlerin temsil yetkisinin kapsamı ve sınırlandırılması konusunda Anonim Şirket Yönetim Kuruluna
ilişkin hükümlerin uygulanacağını hükme bağlamaktadır. Bununla beraber TTK,Limited Şirketlerde
müdürlerin temsil yetkisinin tamamen kaldırılması ya da başka bir ifadeyle müdürlük görevinin sona
erdirilmesi konusunda Kollektif Şirketlere ilişkin kuralları n uygulanacağını hükme bağlamaktadır.
(TTK Mad:542) yetki sınırlandırılmasına ilişkin kurallar,hangi işlemlerin şirketi bağlayacağının tespiti
Açısından son derece önemlidir. Çünkü eğer bir yetki sınırlandırılması geçerli biçimde yapılamamışsa sonuç
ifade etmez ve yapılan işlem şirket açısından hukuken bağlayıcı ve geçerli olmaya devam eder.
Kanunun 321.maddesinin ikinci fıkrasına göre,temsil yetkisinin sınırlandırılması iyi niyetli üçüncü kişiler
açısından kural olarak geçerli değildir. Yetkinin merkezin ya da bir şubenin işleri ile sınırlandırılması ya da
birlikte temsil kaydıyla sınırlandırılması biçimindeki tescil ve ilanlar geçerlidir. Şirketlerde yapılabilecek
geçerli yetki sınırlandırmalarını yukarıda belirttiğimiz kural ve genel hukuk ilkeleri çerçevesinde ikiye
ayırarak değerlendirmek mümkündür.
1- TESCİL VE İLAN ŞARTIYLA GEÇERLİ OLABİLECEK YETKİ SINIRLANDIRMALARI
Temsil yetkisiyle ilgili bir takım sınırlandırmalar ticaret siciline tescil ve ilan ettirildiğinde geçerli olup
üçüncü kişiler hakkında hüküm ifade ederler. Kanun bu gibi geçerli yetki sınırlandırmalarını ikiye ayırmıştır.
1 Temsilcinin yetkisi merkez ya da şubenin işleri ile sınırlandırılmış olabilir. Bu durumda ticaret sicilinde
tescil ettirildiği takdirde herkes için bağlayıcı ve geçerli olur. 2 birden fazla temsilcinin yetkileri birlikte
temsil kaydıyla sınırlandırılmış olabilir. Bu gibi sınırlandırmalar tescil ve ilan şartıyla geçerli olup hüküm
ifade eder.

2- İLGİLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İSPATLANIRSA GEÇERLİ OLAN YETKİ
SINIRLANDIRMALARI
1.Madde deki 2 bent halinde belirtilen yetki sınırlandırmaları dışındaki yetki sınırlandırmaları,tescil ve ilan
edilmiş olsa bile üçüncü kişiler tarafından bilindiği ispatlanmadıkça geçerliliği yoktur. Özellikle konu ve
miktar açısından yapılan sınırlandırmaların geçerliliği,bunların ilgili kişi tarafından bilinmesi şartına bağlıdır.
Müdürlerin yukarıda belirtilen yetki sınırlandırmaları durumu dışında görevden azledilmeleri söz konusudur
ki dışarıdan şirket müdürü olan kişiler umumi heyet kararıyla her zaman azllonulabilirler. Azlolunan
müdürün mukaveleden doğan hakları mahfuzdur. Limited Şirketlerde Ortaklara ait idare ve temsil
selahiyetinin kaldırılması hakkında Kollektif Şirketlere ait 161 ve 162 nci maddelere ait hükümler tatbik
olunur denmektedir.
Kollektif Şirketlere ait TTK Madde 161 Mukavelename ile tayin halinde azil ile ilgilidir. Bu maddeye göre
idare işleri şirket mukavelaname ile bir ortağa verilmiş ise,onun idare hak ve vazifesi diğer ortaklar
tarafından tahdit olunamayacağı gibi kendisi azil dahi olunamaz. Ancak muhik sebepler mevcutsa,
ortaklardan birinin talebi üzerine Mahkeme kararı ile idare hak ve vazifesi tahdit veya nez’olunabilir.
Vazifenin yerine getirilmesinde basiretsizlik,ağır ihmal veya idarede iktidarsızlık gibi haller,muhik sebep
sayılır.
Kollektif Şirketlere ait TTK madde 162 Ortaklar kurulu ile kararı ile azil halini açıklamaktadır. İdare
işleri,şirket mukavelanamesi yapıldıktan sonra ittihaz edilen bir kararla bir ortağa verilmişse o ortak,
ortakların ekseriyeti ile azledilebilir. Ekseriyet hasıl olmadığı takdirde,idare işlerine bakan ortağın şirket
mukavelesi hükümlerini ihlal ettiği iddiası ile her bir ortak azil için mahkemeye müracaat edebilir.

MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGESİ
TARİH
SAYI

: 28.06.2000
: B.07.0.GEL.0.29/2908-183-3441/31229

KANUNİ DEFTERLERİN BELLİ BİR VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE KULLANILMASI
Mükellefler manuel olarak tutmaya başladıkları defterlerin dönem içinde sayfalarının bitmesi
halinde, bu defterlerin bitiminden önce tasdik ettirmek şartıyla müteharrik yapraklı defterleri
kullanabilirler.
İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, iliniz .......... Vergi Dairesinin .......... vergi
numarasında kayıtlı .......... Ltd. Şti’nin 1999/11-12 dönemleriyle ilgili katma değer vergisi iadesi
talebinde bulunduğu, adı geçen şirketin ilgili dönemlere ait YMM .......... tarafından tanzim olunan
katma değer vergisi iadesi tasdik sözleşmesinin bulunduğu belirtildiği, iade işleminin yapılması için
yapılan yoklamada, 31.05.1999 tarihine kadar yevmiye kayıtlarının elle (manuel) yapıldığı halde o
tarihten sonra noterde tasdik ettirilen müteharrik yapraklı defterde takip edildiği tespit edildiği
belirtilerek, yapılmış olan bu işlemin vergi kanunları karşısındaki durumunun sorulduğu anlaşılmıştır.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 183. maddesinde “Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi icap eden
muamelelerin tarih sırasıyla ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir. Yevmiye defterleri
ciltli ve sahifeleri müteselsil sıra numaralı olur. Mükellefler diledikleri takdirde yevmiye defteri ve
tutulması zorunlu diğer defterlerini müteharrik yapraklı olarak kullanabilirler.” hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanunun 220. maddesindeki tasdik ettirilmesi gereken defterlerden biri olarak sayılan yevmiye
defterleri, Kanun’un 221. maddesinde belirtilen tasdik zamanlarında yetkili tasdik makamlarında
tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
Mükelleflerin tutmaları gereken kanuni defterleri hesap dönemi itibariyle tutmalarında maksat,
mükelleflerin hesap dönemi içinde yapmış oldukları işlemleri (=kayıtları) içermesi, hesap dönemi
geçtikten sonraki veya önceki işlemleri (=kayıtları) içermemesi, yani hesap bütünlüğünün
sağlanmasıdır. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden dönemsellik ilkesinin, vergi hukuku –
alanında bir uygulaması olan, tasdik ettirilmiş kanuni defterlerin belli bir vergilendirme döneminde
kullanılması ve diğer vergilendirme dönemleri ile ilişkilendirilmemesi, her dönem ayrı ayrı defterlerin
kullanılmasını ve diğer dönemlerle ilişkilendirilmemesini amaçlamıştır.
Bu hükümlere göre;
a-

Ciltli kanuni defterlerini usulüne uygun olarak tasdik ettirdikten sonra, kayıtlarını manuel olarak yapan
mükelleflerin kullandıkları ciltli defterlerin sayfalarının dönem içinde bitmesi halinde, süresi içinde tasdik
ettirmek şartıyla, yeni defterlerini müteharrik yapraklı olarak kullanmaları mümkündür.
Diğer bir anlatımla, mükellefler manuel olarak tutmaya başladıkları defterlerin dönem içinde sayfalarının
bitmesi halinde, bu defterlerin bitiminden önce tasdik ettirmek şartıyla müteharrik yapraklı defterleri
kullanabilirler.

b- Ciltli kanuni defterlerini usulüne uygun olarak tasdik ettirdikten sonra, kayıtlarını manuel veya bilgisayarla
yapan mükelleflerin kullandıkları ciltli defterlerin sayfaları dönem içinde bitmemesine karşın kayıt
usullerini değiştirmek amacıyla yeni defter kullanmak istemeleri halinde, kullandıkları ciltli defterlerin son
sayfalarının Türk Ticaret Kanunu ve Noterlik Kanunu uyarınca kapanış onaylama usulü çerçevesinde notere
tasdik ettirmek suretiyle kapatılmasının sağlanmasını müteakiben yeni defterlerin müteharrik yapraklı olarak
kullanılması mümkündür. Diğer bir anlatımla, manuel olarak kullanılmaya başlanılan ciltli defterlerin
sayfaları bitmediği halde, bilgisayarlı kayda geçmek için müteharrik yapraklı defter kullanılmak istenilmesi
halinde, ciltli defterlerin kullanılan son sayfalarının notere kapanış onayı yaptırıldıktan sonra yeni defterleri
müteharrik yapraklı olarak kullanabilirler.

MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGESİ
TARİH
SAYI

: 18.07.2000
: B.07.0.GEL.0.28/2857-115-920/33804

YANGIN NEDENİYLE VERGİ BORÇLARININ TERKİNİ
İşyerlerinde çıkan yangın sonucu varlıklarında meydana gelen zararlar nedeniyle, vergi
borçlarını ödeyemeyen mükellefin borçlarının terkin edilip edilemeyeceği hk.
İliniz .......... Vergi Dairesi mükelleflerinden .......... Ltd.Şti.’nin işyerinde 16.06.1996 tarihinde çıkan
yangın sonucu varlıklarında meydana gelen zarar derecesi yazınız eki terkin belgelerinin tetkiki
sonucu % 84 (yüzde seksen dört) olarak hesaplanmıştır.
Bu nedenle, afetin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan ve ilişik terkin fişlerinde gösterilen
1995 vergilendirme dönemine ait 207.744.000.-TL kurumlar vergisi borcunun zarar derecesi ile
orantılı olarak (% 84) 174.504.000.- lirası ve 33.408.000.-TL fon payı borcunun 28.062.000.-lirası ile
20.000.000.-TL vergi cezası borcunun 16.800.000.-lirasının afet tarihine kadar tahsil edilmemiş olması
şartı ile terkini 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 115.maddesi hükmü gereğince uygun görülmüştür.
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 115. maddesi ve bu maddenin uygulanması ile
ilgili olarak yayımlanan 1 Seri No.lu genel Tebliğde açıklandığı üzere; yangın, yer sarsıntısı, yer
kayması ve su basması gibi tabi afetlere maruz kalan mükelleflerin bu afetler nedeniyle varlıklarının
en az üçte birini (1/3) kaybettikleri takdirde (varlıktan maksat mükellefin sahip olduğu menkul ve
gayrimenkul bütün malların hak ve menfaatleridir.) gelir kaynakları ile ilgili vergi borçları ve vergi
cezalarının zararla mütenasip olarak terkin edileceği, zarar derecesinin ve ilgili gelir kaynağının
mahalli idare heyetlerinin yaptıracağı tahkikat üzerine tespit edileceği hükme bağlanmıştır.
Bu genel Tebliğ’in 2 numaralı bendinde de terkin edilecek vergilerin afetin zarar verdiği gelir
kaynakları ile ilgili bulunan ve afetin vuku bulunduğu tarihe kadar geçen mükellefiyet devrelerine
taalluk edip bu tarihe kadar tahsil edilmiş vergi borçları ve vergi cezalarından ibaret olduğu açıklanmış
bulunmaktadır.
Diğer bir ifade ile afet tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ait olup afet tarihine kadar
ödenmiş vergi borçları ve vergi cezalarını terkin kapsamına girmemekte, ancak afet tarihinden önce
tahakkuk edip henüz ödenmemiş veya ödeme süresi gelmemiş vergiler terkin kapsamına girmektedir.
Bu açıklamalara göre, adı geçen mükellefe ait işyeri 16.06.1996 tarihinde yandığına göre, 01.01.1995
– 31.12.1995 vergilendirme dönemi ile daha önceki vergilendirme dönemlerine ait olup ve yangın
tarihine kadar (16.06.1996) ödenmemiş vergi borçlarının terkin kapsamında değerlendirilmesi
mümkün bulunmakta olup, yangın tarihi itibarıyla hesap dönemi henüz kapanmamış olan 1996
vergilendirme dönemine ait vergi borçlarının terkini mümkün bulunmamaktadır.
Öte yandan, nihai bir vergi olmayıp hesap dönemi henüz kapanmayan cari yıl sonunda doğacak matrah
üzerinden hesaplanacak olan vergiden mahsup edilmek üzere hesaplanan 1996 yılı geçici vergisinin de
terkini mümkün değildir. Ancak, 01.01.1995 – 31.12.1995 vergilendirme dönemi ile daha önceki
vergilendirme dönemlerine ilişkin geçici verginin terkini mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan mükellefin terkin edilmesini talep ettiği stopaj vergisi, vergi sorumluları tarafından
istihkak sahiplerinin gelir vergisine mahsuben tevkifat yapılmak suretiyle vergi dairesine
ödendiğinden afetten zarar gören .......... Tic.Ltd.Şti.’nin gelir kaynağı ile ilgili bulunmayan gelir
(stopaj) vergisi tevkifatının terkini mümkün değildir.
Bu nedenle terkin kapsamına girmeyen vergilerin tahsil yoluna gidilmesi gerekmektedir.

MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGESİ
TARİH
SAYI

: 03.07.2000
: B.07.0.GEL.0.30/3044-371-683/25047

MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE UZAYAN SÜRE GEÇTİKTEN SONRA, PİŞMANLIKLA
BEYANNAMELERİN VERİLMESİ
Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, beyannamelerini mücbir sebep hali sona erdikten ve
mücbir sebep nedeniyle uzayan süre geçtikten sonra vermeleri halinde ziyaa uğratılan bu vergiler için
pişmanlık talebiyle verilen beyannamelerin kabul edilmesi gerekmektedir.
Yazınız ekinde anılan ve 1888 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca
Defterdarlığınızca tayin edilen özelge incelenmiş aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek
duyulmuştur.
Bilindiği üzere, pişmanlık ve ıslah hükümleri Vergi Usul Kanunu’nun 371.maddesinde düzenlenmiş
olup bu maddede; beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı
hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere maddede 5 bent
halinde sayılan kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Maddenin 5
numaralı bendinde de; mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin
geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesinde belirtilen nispette uygulanacak
gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde
ödenmesinin gerektiği hükme bağlanmıştır.
Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere pişmanlık, temelinde vergi ziyaı yatan ve vergi dairesinin
ıttılaına girmemiş bir olayın kendiliğinden ilgili makamlara haber verilmesi üzerine uygulanan bir
müessesedir.
Bu hüküm uyarınca, mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, beyannamelerini mücbir sebep hali
sona erdikten ve mücbir sebep nedeniyle uzayan süre geçtikten sonra vermeleri halinde ziyaa uğratılan
bu vergiler için pişmanlık talebiyle verilen beyannamelerin kabul edilmesi gerekmektedir.
Ancak, özelgenizde belirtilen vergilerin ödeme süreleri henüz belirlenmediğinden, pişmanlık talebiyle
verilen beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergiler için pişmanlık zammının aranılması icap
etmektedir. Ayrıca ek veya düzeltme beyannameleri hariç olmak üzere pişmanlık talebiyle verilen
beyannameler için Vergi Usul Kanunu’nun 352-I/1. maddesi uyarınca birinci derece bir kat usulsüzlük
cezası kesileceği ve bu vergilerin belirlenen ödeme süreleri içerisinde ödenmemeleri halinde 6183
sayılı Kanuna göre tahsili yoluna gidileceği tabiidir.

MALİYE BAKANLIĞI TAHSİLAT İÇ GENELGESİ
TARİH
SAYI
SERİ NO

: 18.05.2001
: B.07.0.GEL.0.37/3776-8/027504
: 2001/3

İFLAS HALİNDE GECİKME ZAMMININ TATBİK MÜDDETİ
İflasın açılması ile gecikme zammı uygulamasının durdurulması ve iflas devam ettiği sürece borçlunun
borçlarını bunların doğuş ve tahakkuk tarihlerine bakılmaksızın gecikme zammı uygulanmaması
gerekir.
Bilindiği üzere; 6183 sayılı Kanun’un 52. maddesinde “Gecikme zammının tatbik müddeti, amme
alacağının tecilinde tecilin yapıldığı, iflas halinde iflasın açıldığı, aciz halinde bu durumun sabit
olduğu güne kadar olan müddettir.
Gecikme zammının önceden borçluya bildirilmesi gerekmez.
Aslın öndenmiş olması gecikme zammının takip ve tahsiline mani değildir.” hükmü yer almaktadır.
Bu madde iflasın açılması ile gecikme zammının son bulacağını belirttiğinden, bugüne kadar ki
Bakanlığımız uygulamalarında madde hükmünün iflasın açılmasından önce doğmuş bulunan
alacakları kapsadığı, iflas tarihinden sonra doğan kamu alacaklarını ise kapsamadığı şeklinde
yorumlanmış ve iflasın açılmasından sonra doğan, süresinde ödenmeyen kamu alacaklarına 6183 sayılı
Kanun’un 51. maddesi uyarınca gecikme zammı tatbik edilmesi uygun görülmüştü.
Bu uygulamayı müteakip Bakanlığımıza yapılan başvurularda; 6183 sayılı Kanun’un 52. maddesinin
konuluş amacının kusuru olmaksızın amme alacağını ödeyemeyecek duruma düşen, bütün malvarlığı
üzerindeki tasarruf hakkı elinden alınarak mücbir sebep hali ile karşı karşıya kalan yükümlülerin bu
duruma düştüğü andan itibaren gecikme zammı ödemesini önlemeye yönelik olduğu gerekçesiyle iflas
açıldıktan sonra doğan ve ödenmesi gereken amme alacaklarına da gecikme zammı uygulanmaması
talep edilmiştir.
Konu Bakanlığımızca yeniden değerlendirilmiş, 6183 sayılı Kanun’un 52. maddesinin amme
alacağının türü, vadesi yada dönemine bağlı olarak düzenlenmediği, dolayısıyla da alacağın
mahiyetine değil borçlunun durumuna işaret edildiği kanaatine varılmıştır.
Bu çerçevede, iflas eden borçlunun iflas süresince kamu alacağının tahsilinin gecikmesinde kusurunun
bulunmadığı, iflas açılması ile inisiyatifi sona eren borçlunun bu aşamadaki gecikmelerden sorumlu
tutulamayacağı görüşü ile iflasın açılması ile gecikme zammı uygulamasının durdurulması ve iflas
devam ettiği sürece borçlunun borçlarına bunların doğuş ve tahakkuk tarihlerine bakılmaksızın
gecikme zammı uygulanmaması uygun görülmüştür.
Bu itibarla, uygulamanın bu Genelge çerçevesinde sürdürülmesini, iflas tarihinden sonra doğan ve
süresinde ödenmeyen kamu alacaklarına uygulanan gecikme zamlarından daha önce tahsil edilmiş
olanların 6183 sayılı Kanun’un 23. maddesi de göz önünde bulundurularak ilgililerin talebi halinde red
ve iadesi gerekmektedir.

MALİYE BAKANLIĞI İÇ GENELGESİ
TARİH
SAYI
SERİ NO

: 16.01.2001
: B.07.0.GEL.0.65/6503-13/2561
: 2001/1

SERBEST MESLEK ERBABININ ŞİRKET ŞEKLİNDE TEŞKİLATLANMASI HALİNDE
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA ZORUNLULUĞU
Yeminli mali müşavir, avukat, mimar ve mühendis gibi Gelir Vergisi Kanunu’na göre serbest
meslek erbabı sayılan kişilerin de şirket şeklinde teşkilatlanmaları halinde doktorlarda olduğu
gibi ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmaktadır.
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, yeminli mali müşavir, avukat, mimar ve mühendis gibi serbest
meslek erbabı kişilerin şirket veya ortaklık şeklinde örgütlenmeleri halinde doktorlarda olduğu gibi
ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin dışında bırakılıp bırakılmayacakları hususunda
tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları
Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun’la, perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve
ikinci sınıf tacirlere ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti getirilmiştir.
Bu hükme göre, yeminli mali müşavir, avukat, mimar, mühendis, doktor gibi kişilerin serbest meslek
erbabı olmaları sebebiyle 3100 sayılı Kanun kapsamına girmediklerinden ödeme kaydedici cihazları
kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’na göre serbest meslek erbabı
sayılan anılan kişilerin şirket şeklinde teşkilatlanmaları halinde elde ettikleri kazançlar kurum kazancı
olmaktadır. Serbest meslek faaliyeti yapan doktorların, şirket kurmaları halinde farklı bir uygulamaya
tabi tutulmaları amacıyla, 43 Seri No.lu Genel Tebliğ ile “şirket veya ortaklık şeklinde teşkilatlanan
tabiplerin (diş, kulak, burun, boğaz ve göz doktoru gibi)” ödeme kaydedici cihazları kullanma
mecburiyetinin dışında oldukları açıklanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalar ışığındaki yeminli mali müşavir, avukat, mimar ve mühendis gibi Gelir
Vergisi Kanunu’na göre serbest meslek erbabı sayılan kişilerin de şirket teşkilatlanmaları
halinde doktorlarda olduğu gibi ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri
bulunmaktadır.

DANIŞTAY DOKUZUNCU DAİRE
TARİH
ESAS NO
KARAR NO

: 06.06.2000
: 1999/1123
: 2000/1937

FATURALARIN
GEREKTİĞİ

SAHTE

OLDUĞUNUN

SOMUT

DELİLLERLE

KANITLANMASI

Faturaların sahte olduğunun bir takım kanıtlar dışında somut delillerle kanıtlanması gerekir. Mükellef
işyerinde faaliyetine devam ettiğinden ve faturalardaki KDV’yi ilgili dönemlerde KDV beyanlarına
dahil ettiğinden ve alıcının da faturalarda gösterilen lastiklerin naklinin yapıldığını taşıma irsaliyeleri
ile ispatlanmasından dolayı bu faturaların sahte olduğundan bahsedilmesi mümkün değildir.
İSTEMİN ÖZETİ: Müteahhitlik nakliyecilik, otobüs işletmeciliği ve hububat ticareti yapan yükümlü
adına Ekim ve Kasım/1997 dönemleri için tarh olunan kaçakçılık cezalı katma değer vergisinin terkini
istemiyle açılan davayı; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun değişik maddesinde vergiyi doğuran olaya
ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğunun açıklandığı ve 3065 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde vergi indirimi konusunun düzenlendiği, olayda yükümlünün
başka bir şirketten aldığı 4 adet faturanın sahte olduğu ileri sürülerek katma değer vergisi
indirimlerinin kabul edilmediği, anılan şirket hakkında düzenlen raporda 1996 yılı kurumlar vergisi
beyannamesini verdiği, sermayesini 1996 yılında 260 defa, 1997 yılından 554 defa devrettiği, bu kadar
yüksek oranlarda sermayesini devretmesinin sahte fatura düzenlediğini gösterdiğini ileri sürüldüğü,
vergi incelemesinden maksadın ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve
sağlamak olduğuna göre faturaların sahte olduğunun, bir takım kanılar dışında daha somut delillerle
kanıtlanması gerektiği, yükümlüye 1997/Eylül döneminde emtia satışı yapan şirketin Haziran/1998
itibariyle faturada yazılı olan adresteki işyerlerinde faaliyetine devam ettiği, yükümlüye kestiği
faturalarda belirlenen katma değer vergisini ilgili dönemde beyan ettiği, yükümlünün de bu faturalarda
gösterilen lastiklerin nakline ilişkin taşıma irsaliyelerini teşvik ettiği, bu durumda kaçakçılık cezalı
katma değer vergisi tarhiyatı terkin eden Vergi Mahkemesi’nin 20.11.1998 tarih ve 1998/172 sayılı
kararının; yükümlüye fatura düzenleyen şirketin işyeri olarak gösterilen yerinin boş olduğu, depo ve
mağazasının bulunmadığı ileri sürülerek bozulması isteminden ibarettir.
KARAR: Temyiz edilen Vergi Mahkemesinin 20.11.1998 tarih ve 1998/172 sayılı kararında, 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan mahkeme kararının
onanmasına oybirliği ile karar verildi.

DANIŞTAY YEDİNCİ DAİRE
TARİH
ESAS NO
KARAR NO

:16.11.2000
:1999/2290
:2000/3355

MAL ALINAN MÜKELLEFLERİN KDV’Yİ ÖDEYİP ÖDEMEDİĞİNİN TAKİBİ
Yasaların kendisine yüklediği ödevleri eksiksiz yerine getiren iyi niyetli yükümlülerin mal aldığı
kişilerin vergiyi ödeyip ödemediklerini takip etmesi ve onları bu yönde icrai bir güçle zorlaması
mümkün olmayıp, bu kişilere hareketlerinden sorumlu tutulması hukukun temel ilkelerine aykırı
düşeceğinden, davacı şirketin mal alımlarıyla ilgili olarak Hazine’ye intikal ettirilmeyen katma değer
vergilerinden sorumlu tutularak, 213 sayılı Kanun’un 11/3.maddesi hükmü uyarınca adına düzenlenen
ödeme emrinde ve ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı reddeden mahkeme kararında isabet
görülmemiştir.
İSTEMİN ÖZETİ: Davacı şirketin, yaptırdığı fason dikim işçiliği nedeniyle ödediği katma değer
vergilerinin, bu şirket tarafından vergi dairesine intikal ettirilmediğinden bahisle, 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca davacı adına tarh edilen katma değer vergisinin tahsili amacıyla
düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı; Vergi Usul Kanunu’nun 11. maddesindeki
müteselsil sorumluluğun katma değer vergisi ihtilaflarına uygulanabilmesi için gerçek mal alım satımı
olmadan, komisyon karşılığında fatura temin edildiğinin, yahut kişi ve kuruluşlar arasında vergi
ziyaına uğratma yönünden bir irtibat bulunduğunun idarece tespit edilmesi veya hükme esas
alınabilecek bir izlenim edinilmesinin şart olduğu olayda, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı
belge kullanıldığı inceleme raporuyla tespitli bulunan şirketin tarh edilecek vergi ve kesilecek cezalara
karşı tarhiyat öncesi uzlaşmaya vardığı, ancak uzlaşılan vergi ve cezaları ödemediği, dolayısıyla
olayda; gerçek mal alım satımı olmadan komisyon karşılığında fatura temin edildiğinin sabit
olduğunun anlaşıldığı; bu itibarla, bu mal satıma taraf olan davacı şirket adına müteselsil sorumlu
tutularak düzenlenen ödeme emrinde isabetsizlik görülmediği gerekçesiyle reddeden Vergi
Mahkemesi kararının; iş yaptıran şirket ile aralarında vergi ziyaına uğratma yönünde bir irtibat
bulunduğu tespit edilmediğinden, Vergi Usul Kanunu’nun 11. maddesindeki şartların gerçekleşmediği
ileri sürülerek bozulması istemidir.
KARAR: Uyuşmazlık, fason imalat yapan şirketin, davacı şirkete yaptığı fason dikim işçiliği
karşılığında kestiği faturalarda yer alan katma değer vergilerini davacı şirketten tahsil ettiği halde, bu
tutarları vergi dairesine intikal ettirmediği yolundaki vergi inceleme raporuna istinaden, ödenmeyen
katma değer vergilerinin tahsili amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca,
müteselsil sorumlu sıfatıyla davacı adına ödeme emri düzenlenmesinden doğmuştur.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 11. maddesine 3239 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen 3.
fıkrasında, mal alım satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine
yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, verginin
ödenmesinden, alım satıma taraf olanlar ile hizmetten yararlananlar, aralarında zımnen dahi olsa irtibat
olduğu tespit olunanların müteselsil sorumlu tutulacakları öngörülmüştür.
Bu maddenin gerekçesinde ise, kesilen vergilerin ve tahsil edilen katma değer vergilerinin mutlaka
vergi dairesine yatırılmasının amaçlandığı, vergiyi kestiği halde veya tahsil ettiği halde vergi dairesine
yatırmayanları zorlamak ve bu görevlerini yerine getirmelerini sağlamak için alım satıma taraf olanlar
ve hizmetten yararlananlar müteselsil sorumlu tutularak, gerçek yükümlünün bu görevini yapmasının
sağlanmış olacağı belirtildikten sonra, katma değer vergisini tahsil edip vergi dairesine yatırmak
zorunda olan bir kısım mükellef tarafından, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi amacı ile bir
takım paravan firmalar kurulduğu, bu firmaların uhdelerinde önemli vergi birikmesine karşılık bu
vergileri süresi içinde vergi dairesine yatırmadan ortadan kayboldukları, herhangi bir mal varlığı
bulunmayan bu firmaların vergi borcunun tahsil edilemediği, söz konusu firmaların ise çoğu kez vergi

kaçırmak amacıyla büyük alıcılar tarafından kurulduğu bu tür paravan şirket kurulmasını önlemek
maksadıyla bu maddenin düzenlendiği vurgulanmıştır.
Buna göre, 213 sayılı Kanun’un 11. maddesinin katma değer vergisi ihtilaflarına da uygulanacağı
anlaşılmaktadır. Ancak, bu maddedeki müteselsil sorumluluğun katma değer vergisi ihtilaflarına
uygulanabilmesi için, alım satıma taraf olan kişi ve kuruluşlar arasında vergiyi ziyaa uğratma
yönünden bir irtibat bulunduğunun idarece tespit edilmesi veya hükme esas alınabilecek kuvvetle bir
izlenim edinilmesi şarttır.
Dosyada mevcut vergi inceleme raporu ve eklerinin incelenmesinden, davacı şirket satın aldığı mal
bedelini katma değer vergisi ile birlikte ödediği, faturaları yasal defterine kaydederek indirim konusu
yaptığı, mal alımında bulunduğu şirket ile davacı şirket arasında vergiyi ziyaa uğratma yönünden bir
irtibat bulunduğu hususunda da herhangi bir tespit yapılmadığı gibi, iddia da ileri sürülmediği
anlaşılmaktadır.
Bu durumda, yasaların kendisine yüklediği ödevleri eksiksiz yerine getiren iyi niyetli yükümlülerin
mal aldığı kişilerin vergiyi ödeyip ödemediklerini takip etmesi ve onları bu yönde icrai bir güçle
zorlaması mümkün olmayıp, bu kişilerin hareketlerinden sorumlu tutulması hukukun temel ilkelerine
aykırı düşeceğinden, davacı şirketin mal alımlarıyla ilgili olarak Hazine’ye intikal ettirilmeyen katma
değer vergilerinden sorumlu tutularak, 213 sayılı Kanun’un 11/3. maddesi hükmü uyarınca adına
düzenlenen ödeme emrinde iptali istemiyle açılan davayı reddeden mahkeme kararında isabet
görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, mahkeme kararının bozulmasına, bozma kararı
üzerine mahkemece yeniden verilecek kararla birlikte yargılama giderleri de hüküm altına
alınacağından, bu hususta hüküm tesisine gerek bulunmadığına, oy çokluğu ile karar verildi.
AYRIŞIK OY
Temyiz başvurusu; fason imalat nedeniyle imalat yapan firmaya ödenen katma değer vergisinin ilgili
vergi dairesine ödenmemesinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca müteselsil
sorumlu tutulan davacı şirket adına düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davayı reddeden Vergi
Mahkemesi kararının bozulması istemine ilişkindir.
Vergi Usul Kanunu’nun yukarıda sözü edilen 11. maddesinin 3239 sayılı Kanun’la eklenene 3.
fıkrasının vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihte yürürlükte bulunan şekilde, mal alım satımı
ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu
yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alıma satıma taraf olanlar ile
hizmetten yaralananların, aralarında zımnen dahi olsa irtibat olduğu tespit olunanların müteselsil
sorumlu oldukları hükme bağlanmıştır. Fakat, maddenin ilk fıkrasıyla bağlantılı olarak, kesinti
suretiyle tahsil olunan verginin vergi dairesine ödenmesinden asli olarak sorumlu olanlarla birlikte
müteselsilen sorumlu olanları ve bunların sorumluluk koşullarını düzenlemektedir.
Fıkrada müteselsil sorumluluğun koşulu olarak kullanılan ibare aynen “.......... alım satıma taraf olanlar
ile hizmetten yararlananlar, aralarında zımnen dahi olsa irtibat olduğu tespit olunanlar..........”dır.
görüldüğü üzere, ibare “ile” bağlacı ve “virgül” ile ayrılan üç cümlecikten oluşmaktadır. “ile”
bağlacıyla bağlanan ilk iki cümleciğin; yani “alım satıma taraf olanlar” ve “hizmetten yararlananlar”
cümleciklerinin, düzenlemede müteselsil sorumluluk için öngörülen iki ayrı durum olduğunda görüş
ayrılığı yoktur. Görüş ayrılığı, üçüncü; yani, virgülden sonra gelen, “aralarında zımnen dahi olsa
irtibat olduğu tespit olunanlar” şeklinde cümleciğin, müteselsil sorumluluğu doğurduğu tartışmasız
olan ilk iki durumu niteleyen; başka anlatımla, bulunmadığı takdirde, ilk iki durumundan birinin
varlığına karşın, müteselsil sorumluluğun doğuşunu engelleyen ek koşul ya da müteselsil sorumluluk
doğuran üçüncü bir durum olup olmadığı konusundadır.

Türk gramerinde “virgül”, “ve” bağlacı yerinde kullanılır ve o anlamı verir. Nitekim, fıkrada 4369
sayılı Kanun’la yapılan ve üçüncü cümleciğin kapsamını genişleterek amacını taşıyan değişiklikte,
virgül yerine “ve” bağlacı kullanılarak, virgülün ilk iki cümlecik arasına alınmasında da, bunu
göstermektedir. Ayrıca; ilk iki cümleciğe, üçüncü cümleciğin kendilerini niteliğini gösteren herhangi
bir takı da eklenmiş değildir. Daha aşık olarak; eğer Kanun koyucu, üçüncü cümlecikle ilk iki
cümleciğe ek koşul getirmek istemiş olsaydı, ibarenin, “alım satıma taraf olanlar ile hizmetten
yararlananlar aralarında zımnen dahi olsa irtibat olduğu tespit edilenler” şeklinde yapılanması
gerekirdi.
Bu bakımdan; fıkranın söz konusu ibaresinin, müteselsil sorumlulukla ilgili birbirinden ayrı üç
durumu öngördüğü; üçüncü durumun da, vergi kesintisinden ilk fıkra uyarınca sorumlu olanlarla
yapılan alım satıma taraf olanlar veya bunların yapmış oldukları hizmetten yararlananlar dışında kalan,
ancak, asıl sorumlu ile verginin ödenmemesi konusunda açık ya da kapalı şekilde irtibatı olanları
kapsar şekilde yorumlanması; hem düzenlemenin cümle yapısı ve grameri açılarından yapılan sözel
yoruma, hem de Kanun koyucunun fıkrada 4369 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle sürdürülen,
amacına uygundur.
Açıklanan bu nedenle, tahsil ettiği katma değer vergisini ilgili vergi dairesine ödemediğinden
uyuşmazlık bulunmayan firmanın fason imalat hizmetinden yararlanan davacı şirketin müteselsil
sorumluluk esaslarına göre takip edilmesinde Kanun’a aykırılık bulunmadığından; temyiz isteminin
reddi gerektiği oyu ile karara karşıyım.

KDV’ DE MÜTESELSİL SORUMLULUK
TARİH
ESAS NO
KARAR NO

:12.01.2001
:2000/238
:2001/20

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU
70 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin 5. bölümünün sondan ikinci paragrafı ile kanunun öngördüğü
yetki sınırları aşılarak müteselsil sorumluluğun kapsamı genişletildiğinden, bu paragraf hükmünün
Danıştay 11. Dairesince iptal edilmesine yasaya aykırılık görülmemiştir.
İSTEMİN ÖZETİ: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 11. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak
Maliye Bakanlığı’nca 10.09.1998 günlü ve 23459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 70 seri numaralı
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin “Müteselsil Sorumluluk” başlıklı 5.bölümünde yer alan
sondan bir önceki paragrafın iptali istemiyle dava açılmıştır.
Davayı inceleyen Danıştay Onbirinci Dairesi 27.03.2000 günlü ve E:1998/4856, K:2000/1115 sayılı
kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 11. maddesiyle, kanun koyucunun, müteselsil sorumluluk
kapsamına aldığı kişi ve kuruluşların mutlaka mal alım satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi
kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanlarla doğrudan veya dolaylı ilişkilerinin
mevcudiyetini bir ön koşul olarak aradığı, bu ilişkinin alım satıma taraf olmak, hizmetten yararlanmak,
sermaye, organizasyon ve yönetime katılmak veya menfaat sağlamak şeklinde açıklandığı, ancak
böyle bir ilişkinin varlığı halinde vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak gibi
yükümlülüklerin yerine getirilmesi durumunda, bunlarla belirtilen şekilde bir ilişkisi olanların
müteselsil sorumluluğunun gündeme gelebileceği, 70 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel
Tebliği’nin iptali istenilen Beşinci bölümünde yer alan; “Öte yandan müteselsil sorumluluk kapsamına
girmesi dahi herhangi bir nedenle Hazine’ye intikal etmeyen vergi, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun
29. ve 32. maddelerine göre indirim ve iade konusu yapılmayacaktır.” şeklinde düzenlenen paragrafla,
müteselsilen sorumlu tutulmayacak birinin, diğer bir deyişle mal alım satımı ve hizmet ifası
dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olan biriyle yukarıda açıklanan
şekilde ilişkisi bulunmayan bir mükellefin, söz konusu yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi sonucu
Hazine’ye intikal etmeyen vergiden, Kanunda belirtilen sorumluluk kapsamını genişletmek suretiyle
müteselsilen sorumlu tutulmasının öngörüldüğü, Hazine’ye intikal etmeyen vergiden müteselsilen
sorumlu tutulacak kişi ve kuruluşun, söz konusu vergiyi Hazine’ye intikal ettirmeyenlerle doğrudan
veya dolaylı bir ilişkisinin bulunması gerektiği, aksi halde mevcut bir alım satım veya hizmet ifası
ilişkisinin doğrudan taraflı olmayan, bu ilişkinin daha alt kademelerinde yer alan üçüncü bir kişinin
tahsil ettiği vergiyi Hazine’ye intikal ettirmeme şeklinde gerçekleşecek bir davranışı yüzünden, bu mal
satım ilişkisinin en son kademesinde bulunan iyi niyetli bir mükellefin indirim ve iadelerinin kabul
edilmemesinin, böyle bir mükellefin bu şekilde fiilen müteselsil sorumluluk kapsamına alınması
sonucunu doğuracağı, bu sonucun Kanuna aykırı olması yanında, hukukun temel ilkeleriyle de
bağdaşmadığı, bu durumda, iptali istenilen tebliğ hükmüyle, müteselsil sorumluluk kapsamına
girmeyen bir mükellefin, herhangi bir nedenle Hazine’ye intikal etmeyen vergi dolayısıyla indirim ve
iadelerinin kabul edilmemesi suretiyle müteselsil sorumluluk kapsamının genişletildiği, böylece
Kanunun öngördüğü yetki sınırlarının aşılarak Kanunda öngörülmeyen bir yükümlülük yaratıldığı
sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle tebliğin dava konusu paragrafını iptal etmiştir.
Karar Maliye Bakanlığı’nca temyiz edilmiş ve söz konusu düzenlemenin Yasaya aykırı olmadığı ileri
sürülerek kararın bozulması istenmiştir.
KARAR: Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi Kararın özet bölümünde yazılı Danıştay
Onbirinci Dairesi’nin 27.03.2000 günlü ve E:1998/4856, K:2000/1115 sayılı kararı, aynı hukuksal
nedenler ve gerekçe ile Kurumumuzca da uygun bulunmuş ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen
iddialar, Kararın bozulmasını gerektirecek durumda görülmemiştir.

Bu nedenlerle temyiz isteminin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY: Dosyada; Maliye Bakanlığı’nca 213 sayılı Vergi usul Kanunu’nun 11. maddesince
verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin
“Müteselsil Sorumluluk” başlıklı 5. bölümünün sondan bir önceki paragrafının iptaline dair Danıştay
Onbirinci Dairesi’nce ilk derece mahkemesi sıfatıyla verilen kararın temyizen bozulması
istenilmektedir.
Danıştay’ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakabileceği davalar, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun
4575 sayılı Kanun’la değişik 24.maddesinin 1.fıkrasında gösterilmiştir. Bu fıkranın konumuzu
ilgilendiren (c) bendinde, bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı
açılacak iptal ve tam yargı davaları bunlar arasında sayılmıştır.

DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE
TARİH
ESAS NO
KARAR NO

: 12.04.2001
: 2001/657
: 2001/1510

VUK 353/2. MADDEDE BELİRTİLEN AYNI NEVİDEN BİRDEN FAZLA BELGE
DÜZENLENMEDİĞİNİN TESPİTİ HALİNDE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
Birden fazla belgenin düzenlenmediğinin tespit edilmesi halinde, düzenlenmeyen her belge için
ayrı ayrı değil, tespit sayısı esas alınarak sadece bir özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekir.
İSTEMİN ÖZETİ: 01.04.2000 tarihli tutanakla davacı şirketin üç ayrı müşteriye yapılan ekmek
satışları için ödeme kaydedici cihaz fişi vermediği tespit edilerek her bir belge için özel usulsüzlük
cezası kesilmiştir.
Ankara 6. Vergi Mahkemesi 19.09.2000 tarihli ve E:2000/214, K:2000/486 sayılı Kararı’yla; 213
sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinin 4108 sayılı Kanun’la değişik 2. fıkrasında; perakende
satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi gibi
belgelerin düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının tespiti halinde her bir belge
için özel usulsüzlük cezası kesileceğinin öngörüldüğü, maddede her bir belge için özel usulsüzlük
cezası kesileceği şeklinde yapılan düzenlemenin belge nev’ini belirlemek için yapıldığı, aynı nev’i den
belgenin düzenlenmediğinin tespiti halinde tespit sayısının esas alınması gerektiği, tek tespite dayalı
işlem için tespit sayısı esas alınarak ceza kesilmesi gerekirken ayrı ayrı özel usulsüzlük cezasının
kısmen kaldırılmasına karar vermiştir.
Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün itirazı üzerine (..........) İdare Mahkemesi 16.11.2000 tarihli ve
E:2000/554, K:2000/556 sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinin 2.
fıkrasında her bir belge için özel usulsüzlük cezası kesileceğinin öngörüldüğü, daha sonraki bentde her
bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı yönünden her bir tespite
dayalı olarak tavan sınırlaması getirildiği, olayda olduğu gibi denetim sırasında birden fazla sayıdaki
belge düzenine uyulmama eyleminin ayrı ayrı tespiti halinde ancak ayrı ceza kesilebileceği
yorumunun getirilmesinin uygun olacağı, belge düzenine uyulmaması nedeniyle ayrı ayrı kesilen özel
usulsüzlük cezalarında kanuna aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle mahkeme kararı bozulmuştur. Bu
kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 51. maddesi uyarınca kanun yararına
bozulması istenilmektedir.
KARAR: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinin 4108 sayılı Kanun’la değişik 2.
fıkrasında; perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk
irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi Maliye Bakanlığı’nca düzenleme
zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulunmadığının, düzenlenen
belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak
düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için 30.000.000.-lira özel usulsüzlük cezası kesileceği
öngörülmüştür. Maddede her bir belge için özel usulsüzlük cezası kesileceği şeklinde yapılan
düzenleme belge nev’ini belirlemek için yapılmış olup, aynı nev’i belgenin düzenlenmediğinin tespiti
halinde tespit sayısının esas alınması gerekmektedir.
Olayda tek bir tutanakta yer alan bilgilerin her biri ayrı bir tespit sayılıp, bunlar için ayrı ayrı özel
usulsüzlük cezası kesilmiştir. 01.04.2000 tarihli tutanakta iç ayrı nihai tüketiciye yapılan ekmek satışı
için ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmediği tespit edilmiş, düzenlenmeyen ödeme kaydedici cihaz
fişi sayısı dikkate alınarak (30.000.000 x 3) 90.000.000.-lira özel usulsüzlük cezası kesildiği
anlaşılmıştır. Ancak ortada aynı nitelikte birden fazla belgenin düzenlenmemesine ilişkin tek bir tespit
bulunduğundan, tespit sayısı esas alınarak sadece bir özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekirken ayrı
ayrı özel usulsüzlük cezası kesilmesinde isabet görülmemiştir.

Bu nedenle, Danıştay Başsavcılığı’nın kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile (..........) İdare
Mahkemesi’nin kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 51. maddesi uyarınca kanun
yararına ve hükmün sonuçlanmasına etkili olmamak üzere bozulmasına, kararın birer örneğinin Adalet
Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığı’na gönderilmesine, Resmi Gazete’de yayımlanmasına oy birliği ile
karar verildi.

ADİSYON UYGULAMASI İLE İLGİLİ SON DÜZENLEMELER
Doğan Şen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
I.

Giriş

Adisyon, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin Maliye Bakanlığına
verdiği yetkiye dayanarak, gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri tarafından
kullanılması zorunlu hale getirilmiş bir belgedir. Adisyon uygulaması ile ilgili usul ve esaslar
ilk olarak 183 ve 184 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenmiş, fakat
daha sonra yayınlanan 1851 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilk iki tebliğ
uygulamadan kaldırılmıştır. Daha sonra bazı hizmet işletmelerinin adisyon düzenleme
kapsamının dışında tutulmasının vergi kayıp ve kaçağının oluşmasına neden olduğu
anlaşılmış ve uygulamadaki aksaklıkları giderebilmek amacıyla sırasıyla 2002, 2983 ve 2994
sıra numaralı tebliğler yayınlanmıştır. Bugün uygulamada 298 ve 299 sıra numaralı tebliğlerin
yanı sıra 185 ve 200 sıra numaralı tebliğlerin 298 numaralı tebliğe aykırı olmayan hükümleri
yürürlükte bulunmaktadır.

II.

Adisyonun Tanımı ve İçeriği

Adisyon, hizmet işletmeleri tarafından sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını
göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir. Tanımdan anlaşılacağı üzere adisyon, sadece
gerçek usulde vergiye tabi olan hizmet işletmeleri tarafından düzenlenmek zorundadır.
Bugüne kadar Maliye Bakanlığınca yayınlanan genel tebliğler incelendiğinde hizmet işletmesi
kavramından daha çok satıcı tarafından masaya servis yapılan (lokanta, kafeterya, pastane,
kahvehane ...vb.) hizmet işletmelerinin adisyon düzenleme zorunluluğu kapsamına alındığı
anlaşılmaktadır. Bunların haricinde, satıcı tarafından masaya servis yapılmayan hizmet
işletmelerinde ise adisyon düzenleme mecburiyeti bulunmamaktadır.
Uygulamada adisyon, müşteriden sipariş alınırken bir asıl ve bir örnek olarak
düzenlenir ve müşterinin masasına daha sonra verilecek siparişler işlenmek üzere bırakılır.
Adisyon, işletmenin kullanım amacın veya ihtiyaçlarına bağlı olarak birden fazla örnek
halinde de düzenlenebilir. Fakat birden fazla örnek düzenlenmesi durumunda her birinin
kaçıncı örnek olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
Verilen hizmetin tamamlanmasından sonra adisyonda yazılı bilgilere göre, müşterinin
ödeyeceği tutar hesaplanır. Aynı zamanda, müşterinin talebi beklenmeksizin derhal fatura,
fatura vermeyi gerektirmeyen hallerde de perakende satış fişi veya yazarkasa fişi
düzenlenerek adisyonun aslı ile birlikte müşteriye verilir. Adisyonun örneği (veya örnekleri)
işletmede saklanır.
185 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 18.08.1988 tarih ve 19903 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanmıştır.
2
200 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 25.11.1989 tarih ve 20353 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanmıştır.
3
298 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 05.08.2001 tarih ve 24484 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanmıştır.
4
299 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 18.08.2001 tarih ve 24497 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanmıştır
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III.

Adisyonlarda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler

Adisyonlarda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:
1.

Mükellefin adı, varsa ticaret ünvanı, iş adresi, vergi dairesi ve vergi kimlik
numarası5;

2.

Hizmetin ve emtianın cinsi, miktarı;

3.

Adisyonun düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

4.

Adisyonun düzenlenme saati;

5.

Adisyonun basıldığı matbaayla ilgili bilgiler.

Adisyonlar, en az yukarıda belirtilen bilgileri taşıyacak şekilde Defterdarlıklarca
anlaşma yapılmış matbaalarla ilgili mevzuat esaslarına göre bastırılacaktır.
Anlaşmalı matbaalara bastırılmamış adisyonlar ile tarih yazılmamış, müşteri masasına
bırakılmamış adisyonlar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

IV.

Adisyon Masası Uygulaması

185 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, adisyon düzenlemek zorunda
olan hizmet işletmelerinin diledikleri takdirde “adisyon masası” uygulamasından
faydalanabilecekleri açıklanmıştır. Bu uygulamaya göre adisyonlar, her müşterinin masası
yerine “adisyon masası” isimli bir masada toplucu bulunabilecektir. Adisyon masası
uygulamasını seçen mükellefler, müşteri masalarını numaralandıracak ve adisyonların üzerine
bu numaraları yazmak suretiyle adisyon düzenleyebileceklerdir. Fakat daha sonra yayınlanan
200 sıra numaralı genel tebliğ ile, adisyon masası uygulamasından vazgeçilmiştir. Halen
yürürlükteki uygulamaya göre adisyonların müşteriye hizmet verildiği müddetçe müşterinin
masasında bulunması gerekmektedir.

V.

Adisyon Kullanmak Zorunda Olan Hizmet İşletmeleri

Maliye Bakanlığı tarafından bugüne kadar adisyonla ilgili yayınlanan genel tebliğlerin
tümünde (185, 200, 222, 298, ve 299 sıra numaralı genel tebliğler) adisyon kullanmak
zorunda olan işletmeler ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. En son olarak yayınlanan 298
sıra numaralı tebliğ 222 sıra numaralı genel tebliği uygulamadan kaldırmış ve bu tebliğle
20.08.2001 tarihinden itibaren adisyon düzenlemek zorunda olan hizmet işletmeleri yeniden
sayılmıştır. Daha sonra yayınlanan 299 sıra numaralı tebliğ ile 298 sıra numaralı tebliğde
sayılan hizmet işletmelerinin alkollü içki servisi yapmaları şartıyla adisyon kullanmak
zorunda oldukları belirtilmiştir. Bu tebliğler çerçevesinde adisyon kullanmak zorunda olan
hizmet işletmeler şunlardır:
Hizmetin verildiği kişinin nihai tüketici olduğu veya vergi mükellefi olup da Gelir Vergisi Kanunun 40.
maddesinin 1. bendine göre yapılan harcamanın ticari kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesi ile ilişkisinin
kurulamayacağı hallerde iş adresi, vergi dairesi ve vergi kimlik numarasının adisyon üzerine yazılması zorunlu
değildir.
5
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Alkollü içki servisi yapılan, bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan;
-

Gece kulüpleri,
Diskotekler,
Barlar,
Pavyonlar,
Gazinolar,
Meyhaneler,
Lokantalar,
Kafeteryalar,
Pastaneler ... vb. işletmeler
Adisyon Kullanma Zorunluluğu Bulunmayan Hizmet İşletmeleri

VI.

Adisyon kullanma zorunluluğunun dışında bırakılan hizmet işletmeleri şunlardır:
-

-

-

Alkollü içki servisi yapılmayan ve bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter
tutan; gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler,
lokantalar, kafeteryalar, pastaneler,
Self servis6 ve paket servis esasına göre işletilen lokanta, kafeterya gibi işletmeler
(Adisyon kullanmak zorunda bulunan hizmet işletmelerinde; masada servis
yapılmasının yanısıra, ayrıca self servisin ve paket halinde satışların bulunması
durumunda, adisyon sadece masaya yapılan servisler için kullanılacaktır.),
Basit usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri,
Boncuk veya özel kredi kartıyla takip edilen hizmetlerin verildiği tatil köyü, otel
gibi konaklama işletmelerinde adisyon kullanılması gerek bulunmamaktadır.

VII.

Adisyonla İlgili Diğer Hususlar

Vergi Usul Kanun uyarınca vergi mükellefleri tarafından kullanılması zorunlu belgeler
kapsamına alınan adisyonlar, 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun bakımından
harcamaları tevsik edici belge olarak kullanılamazlar. Diğer bir anlatımlar adisyonlar tek
başına vergi iadesinde geçerli belge sayılmayacak, adisyona bağlı olarak tanzim edilen fatura,
perakende satış fişi veya yazar kasa fişleri geçerli belge olarak kabul edilecektir.
VIII. Adisyonla İlgili Cezai Müeyyideler
Kullanılmayan, düzenlenmeyen, düzenlenip müşterinin masasına konulmayan,
düzenlenen adisyonda asli ile örneği arasında farklı bilgiler içeren, gerçek durumu
yansıtmayan ve III. bölümde yer alan asgari bilgileri içermeyen adisyonlar için 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun 353. maddesinin 2 numaralı bendine göre özel usulsüzlük cezası
kesilecektir.7
Self servisten maksat, müşterinin yiyecek ve içecek maddelerini alarak kendisine servis yapması, masaya
oturmadan aldıklarının bedelini ödemesi ve karşılığında fatura, perakende satış fişi veya yazar kasa fişi
almasıdır.
7
2001 yılında V.U.K.’nun 353/2. maddesine göre her nev’i için kesilebilecek ceza 35.000.000.- TL.’sıdır.
6
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200 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde birden fazla fiilin tek bir
tutanakla tespiti halinde ayrı ayrı usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiğinden bahsedilmektedir.
Fakat Danıştay Dördüncü Dairesinin vermiş olduğu bir kararda8 birden fazla belge
düzenlenmediğinin tespit edilmesi ve düzenlenmeyen belgelerin aynı nev’iden belgeler
olmaları halinde her bir belge için ayrı ayrı değil, tespit sayısı esas alınarak sadece bir özel
usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiğine karar vermiştir. Yani birden fazla adisyona dayanarak
Vergi Usul Kanunun 353. maddesinin 2 numaralı bendine göre özel usulsüzlük cezası
kesilmesini gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde, tespitin tek bir tutanakla yapılmış
olduğu durumlarda tutanakta birden fazla adisyondan da bahsedilse tek bir usulsüzlük cezası
kesilecektir.
VII. Sonuç
Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye
dayanarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile uygulamaya konulmuş ve uygulamasına
yön verilmiş adisyon uygulaması son durumu makalemizin konusunu oluşturmuştur.
20.08.2001 tarihinden itibaren adisyon düzenleme mecburiyetinde olan hizmet işletmelerinin
cezai müeyyidelere muhatap olmamaları için yukarıda açıklanan hususlara dikkat etmeleri
gerekmektedir.

14.06.2001 tarih ve 24432 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tarih: 12.04.2001, Esas No.: 2001/657, Karar
No.: 2001/1510 sayılı karar. Kararın tam metni için bkz. Yaklaşım, Sayı 103, Temmuz 2001, s.233
8
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AVUKATLIK ORTAKLIKLARININ VERGİSEL DURUMU
Oğuz ÇETİNKAYA
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
I-

GİRİŞ

1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 44’üncü maddesi, 15 Mayıs 2001 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren
4667 sayılı yasa ile değiştirilmiş ve hukukumuz “Avukatlık Ortaklığı” şeklinde tanımlanan yeni bir hukuk
süjesi kazanmıştır.1
Uzun çalışmalar ve değerlendirmeler sonucu getirilen düzenlemelerde, avukatların mesleklerini ortaklaşa
yapabilmeleri açısından iki farklı yapı öngörülmüştür. Bunlardan ilki, 1136 sayılı yasanın 44. maddesinin
(A) şıkkında düzenlenen “aynı büroda birlikte çalışma”, ikincisi de yine aynı maddenin (B) şıkkında
düzenlenen “avukatlık ortaklığı”dır.
Aynı büroda birlikte çalışma, “aynı baroya kayıtlı birden çok avukatın mesleki çalışmalarını bir büroda
yürütmeleri” esasına dayalıdır. Daha çok bir tür gider ortaklığı diyebileceğimiz bu çalışma şekli öteden beri
uygulanmaktadır.
Ancak, bu yapının kurumsallaşmayı, mesleki bilgi birikimi ve teknik donanımı sağlamadığı, insan gücü ve
ekonomik güç yönlerinden zayıflık gösterebildiği eleştiri olarak yöneltilmiş, bu yapı yerine meslek
mensuplarının daha güçlü organizasyonlarla bir araya gelebileceği başka yapılara gereksinim duyulduğu
ifade edilmiştir. Avukatlık ortaklığı, bu gereksinimi karşılamada atılan bir adım olarak, tüzel kişiliği haiz,
sadece avukatlık yapılmasına matuf olarak kurulabilen, kendine özgü bir yapı olarak organize edilmiş ve
mesleğin gelişimine katkı sağlaması açısından yarar görülerek 1136 sayılı yasa kapsamına alınmıştır.
Avukatlık ortaklığı, hukukumuzda bazı yeni yapısal özellikleri olan, kendine özgü bir süje olarak ortaya
çıkmaktadır.
Bu çalışmamız, avukatlık ortaklığının ve avukatlık ortaklığı ortaklarının vergilendirilmesi özelliklerinin
incelenmesi açısından kaleme alınmıştır.
II-

GENEL BİR YAKLAŞIMLA AVUKATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ
A-

Avukatların “şirket kurmaları”

Avukatların “şirketleşmeleri” öteden beri, meslekle ilgili herkesin üzerinde düşündüğü bir konu olmuştur. Bu
çalışmada, ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerektiğine inandığımız işin bu yönüne girilmeden kısaca
düşüncemiz açıklanmaktadır.
Kanımızca, avukatların mesleklerini şirket kurarak icra etmeleri doğal bir gelişim sonucunda varılacak nokta
olacaktır.2
Zira, çoğu mesleğin tarihsel gelişim süreci içinde benzer “mesleki örgütlenmeler” şeklinde gelişim gösterdiği
ama zamanla “kurumsallaşarak” sermaye şirketi biçiminde faaliyet göstermeye başladığı ortadadır. Bugün,
sermaye şirketi kurmak suretiyle faaliyet gösteremeyen çok az sayıda iş ve meslek kalmıştır. Kişisel
görüşümüz gelişimin bu yönde olacağı ve avukatlık ortaklığının da bu yolda atılmış bir adım olduğudur.

“Avukatlık Ortaklığı”, avukatlarca kurulabilen tüzel kişiliği haiz bir ortaklık türü olarak tanımlanabilir. Hukukumuzda
yer alan diğer ortaklı türlerinden farklı, kendine özgü (sui generis) bir yapısı vardır. Ortaklığın ticari değil mesleki
faaliyet gösterebilmesi, elde edilen gelirin ticari değil serbest meslek kazancı olması, ortaklarının sadece avukatlar
olabilmesi, ortaklık paylarının diğer ortaklar veya ortaklık dışından avukatlardan başkalarına devredilememesi,
ortaklığın amacı dışında mal ve hak edinememesi, başka şirketlerin paylarına sahip olamaması, bürosu dışında başka
büro edinememesi özellikleri kendine özgü yapısını göstermektedir.
2
Konuyla ilgili güncel yaklaşımlar ve tartışmalar için bkz. Ankara Barosu, Hukuk Kurultayı 2000, Avukatlık Hukuku
cildi.
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Avukatların şirket kurmak suretiyle faaliyet göstermelerinin sadece vergisel boyutuna baktığımızda,
tartışılacak çok sayıda konu olmasına ve yararlanılacak çok olanak olmasına rağmen, tartışma ağırlıklı olarak
“hayat standardı” esası çevresinde yoğunlaşmıştır. Temel beklenti ise, ülkemizde bir vergi güvenlik kurumu
olarak uygulanmakta olan hayat standardı esasının kurulacak avukatlık şirketleri için geçerli olmayacağı ve
bu sayede şirket ortağı olan avukatların hayat standardı esasında vergilenmekten “kurtulabilecekleri”
noktasıdır.
Genelde vergi güvenlik kurumları ve özelde de hayat standardı, vergi hukukumuzda çok sayıda tarışmanın
odağı olmuş, Anayasa Mahkemesi’ne kadar yansıyan hukuki mücadeleler, neticede hayat standardı
uygulamasının Anayasaya aykırı olmadığı noktasında sonuçlanmıştır.3
Hayat standardı uygulamasının Anayasa aykırı olmadığına ilişkin karar, hayat standardına tabi mükelleflerin
bu uygulamadan hoşnutsuzluğunu sona erdirmemiş, hayat standardı esası çeşitli vesilelerle eleştiri konusu
yapılmıştır.
Kanımızca, avukatların şirketleşmesinin yararlarının yanında hayat standardı uygulamasının da kalkacak
olması önemsiz bir ayrıntıdır. Ancak, bu durum yine de hayat standardı uygulamasının isabetsiz, meslek
gelişimini engelleyici, mükelleflerin vergilendirmede adaletsizlik olduğuna inanmalarına sebebiyet veren ve
sonuçta kaldırılması gereken bir kurum olduğu gerçeğine inancımızı değiştirmemektedir.
Aslen bu konu, vergi idaresinin de bilgisi dahilinde olup 4369 sayılı yasa değişiklikleri sırasında öncelikle
ele alınmış ve 4369 sayılı yasa kapsamındaki değişiklikler ile hayat standardı uygulaması kaldırılmıştır. Ne
var ki, hayat standardı uygulamasının kaldırılmasının vergi gelirlerinde önemli bir azalmaya yol açtığı
gerekçesi ile başlayan değişiklik çalışmaları, 4603 sayılı yasa ile, bu defa iki yıllık geçici bir süre için, 2001
yılı sonuna kadar hayat standardı uygulamasının tekrar yürürlüğe konması ile sonuçlanmıştır.
Bundan önceki tecrübeler gözönüne alındığında, hayat standardı uygulamasının bundan sonraki dönemlerde
devamı şaşırtıcı olmayacaktır.
Sonuçta, avukatların vergilendirilmesinde fiilen “gerçek usulde” vergilemeye bir türlü geçilememiş ve vergi
güvenlik kurumları uygulamaları vergilemenin esasını oluşturmuştur. Bugün, avukatların büyük bölümü
gerçek mesleki gelirleri üzerinden değil, farazi kriterlere göre getirilen değerler üzerinden
vergilendirilmektedir.
Bu durumun vergileme açısından arzulanan bir sonuç olmadığına ve herkesin Anayasa’nın 73. maddesinde
belirlenen mali gücüne göre vergilendirilmesi için daha hassas bir yöntem ve esas geliştirilmesi gerektiğine
inanmaktayız.
1136 Sayılı yasada yapılan son değişikliklerin de avukatların şirket kurmaları olanağını yaratmaması ve
avukatlık ortaklığının da tüzel kişiliği haiz olmasına rağmen vergilemede sermaye şirketi vergilemesi esasını
getirmemesi, hayat standardı veya benzeri uygulamaların en azından yakın bir süre daha avukatların
vergilendirilmesinde temel oluşturacağını göstermektedir.
B-

Avukatların gelir vergisi yükümlülüğü

Avukatlar, serbest meslek mensubu olarak vergilendirilmektedir.4 Serbest meslek mensuplarının
vergilendirilmelerine dair düzenlemelerin (bazı istisnalar dışında) hemen hemen tamamı avukatların
vergilendirilmesinde geçerlidir.
Serbest meslek erbabının elde ettiği gelirin ticari değil, meslek kazancı sayılmasının en önemli etkisi,
kanımızca tahakkuk yerine tahsil esasının geçerli olmasıdır.
Bu konudaki dava ve karar gerekçeleri için bkz. Anayasa Mahkemesi Kararları, Vergi, Erdal Sönmez, Garip Ayaz,
Ankara, 1999, s. 84 vd.
4
Serbest meslek mensuplarının vergilendirilmesi ile ilgili düzenlemeler gelir vergisi yasasının 65 ve devamı
maddelerinde bulunmaktadır. Konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz. İ.Halil Bağdınlı, Ufuk Kurt, Tuncel Atabey, Halil
Kırlı, Gelir Vergisi Rehberi, Ankara 2001, s. 227 vd.
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Avukatların mesleki gelirlerinin yanında başka gelirlerinin de bulunması durumunda da vergilemenin nasıl
yapılacağı da yine gelir vergisi düzenlemeleri içinde öngörülmüştür.
III-

AVUKATLIK ORTAKLIKLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
A-

Yasal Düzenlemeler

Avukatlık ortaklıklarının vergilendirilmesi ile ilgili düzenleme 1136 sayılı yasa düzenlemesi şu şekildedir:
“Madde 44/B
... Avukatlık ortaklığının çalışması meslek çalışması olup, ticari sayılmaz ve vergilendirme
bakımından şahıs şirketlerine ilişkin hükümler uygulanır. ...
a)4. ...Defter ve kayıtların tutulmasından ortaklığın yönetim ve temsili ile görevli ortak
sorumludur. Avukatlık ortaklığı; iş ve dava defteri, pay defteri, karar defteri, gelir-gider
defteri ve demirbaş defteri tutmak zorundadır. ...”
1136 Sayılı yasanın 44. maddesinin son fıkrası uyarınca çıkarılan “Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği” de 25
Kasım 2001 tarih, 24594 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan yönetmeliğin, avukatlık ortaklığının vergilendirmeye ilişkin hükümleri aşağıdaki gibidir:
“Ortaklığın Niteliği ve Vergilendirme
Madde 4 Avukatlık ortaklığının çalışması meslek çalışması olup, ticari sayılmaz. Avukatlık
ortaklıklarına vergilendirme bakımından şahıs şirketlerine ilişkin hükümler uygulanır.
Defterlerin Tasdiki
Madde 32 Ortaklığın tutmakla yükümlü olduğu defterlerden gelir-gider defteri ve demirbaş
defteri notere tasdik ettirilir.
Gelir ve Gider Defteri
Madde 36 Ortaklığın mesleki faaliyet sebebiyle elde ettiği gelirler, serbest meslek
makbuzuna dayalı olarak bu deftere kayıt edilir. Serbest meslek makbuzu gelirin tahsil
edildiği tarihte düzenlenir. Ortaklığın yaptığı tüm giderler de, belgeye dayalı olarak, gider
tarih sırasına göre bu deftere kayıt edilir. Gelir ve gider defterine kayıtlı olan gelir ve gideri
dayanağı olan belgeler, düzenlendikleri tarihi takip eden yıl sonundan itibaren beş yıl
doluncaya kadar saklanır. Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.
Demirbaş Defteri
Madde 37 Ortaklığın sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malvarlığının tamamı, iktisap
tarih ve sırasına göre bu deftere kayıt edilir. Amortisman kayıtları da bu defterde gösterilir.
Menkul demirbaşların yıpranması ve kullanılamaz hale gelmesi veya satılması halinde
usulüne uygun şekilde kayıttan düşülür.”
B-

Avukatlık Ortaklığının Vergilendirilmesi Avukatların Vergilendirilmesinde
Değişiklik Getiriyor mu?

Getirilen bu düzenlemeler avukatların vergilendirilmesinde bazı değişiklikler getirmektedir. Hukuki
yapısında olduğu gibi, avukatlık ortaklığının vergilendirilmesi de kendine özgü bir yapıya sahiptir. Mevcut
haliyle, avukatlık ortaklığının vergilendirilme ilke ve esaslarının kollektif şirket vergilendirme esaslarına
yakın olduğu ifade edilmiştir.5

Bu konuda bkz. İsmail Koş, Mesut Yıldız, Avukatlık Kanununda Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Avukatlık
Ortaklarının Vergisel Durumu, Vergi Dünyası, Sayı 241, Eylül 2001, s. 88 vd.
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İlk başta söylenmesi gereken, ferdi çalışan avukatlar ile bir avukatlık ortaklığının ortağı olarak çalışan
avukatların vergilendirilmesi esaslarının değişiklik göstereceğidir.
Ferdi olarak çalışan avukatlar vergilendirme ile ilgili tüm yükümlülükleri şahsen yerine getirmek durumunda
olmasına rağmen, avukatlık ortaklıkları ortaklarının bazı vergisel yükümlülüklerini ortaklarının üzerinden
almaktadır.
C-

Avukatlık Ortaklığının Mükellefiyetine İlişkin Esaslar
1- Genel Esaslar

1136 Sayılı yasanın ve buna göre çıkarılan anılan yönetmeliğin açık düzenlemesi nedeniyle tüzel kişiliği olan
avukatlık ortaklığının kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamaktadır.
Avukatlık ortaklığının genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisi ve damga vergisi yükümlülüğü
olacak ve muhtasar beyanname verecektir.
2- Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti
Avukatlık ortaklığının kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayacaktır. Avukatlık ortaklığının bir yıllık faaliyeti
sonucunda elde ettiği gelir, diğer şahıs şirketlerinde olduğu gibi, ortaklarının gelir vergisi mükellefiyeti tesis
ettirmeleri ile vergilendirilecektir.
Yasada ifade edilen “şahıs şirketi” ile hangi şirketin kastedildiği belli değildir. Şahıs şirketi demekle yasanın
kastı kollektif şirket veya (belki de olması gereken ifade ile) adi ortaklık olabilir. Avukatlık ortaklığının
hukuki yapısı her ne kadar kollektif şirket yapısına bir miktar daha yakın olsa da, vergisel yapı bakımından
adi ortaklı yapısına daha yakın olduğu da ortadadır.
Tam bu noktada, avukatlık ortaklığının gelir vergisi yasasında belirtilen “serbest meslek faaliyeti icra eden
kollektif şirketler” gibi değerlendirilmesinin de bazı vergi uygulamaları açısından olanaklı olduğu işaret
edilebilir.
Ne var ki, tüm bu tanımlama ve belirlemeler, avukatlık ortaklığı kurulmasının, ferdi olarak çalışan serbest
avukatlara oranla bazı vergisel avantajlar getirebileceğini söylememize izin vermemektedir. Temel
vergilendirme yapısı değişmediği için avukatlık ortaklığının kendine özgü bir tüzel kişilik kazanmasının
avukatlık mesleğinin gelişimine arzulanan yararı sağlamayacağı görüşündeyiz.
Bir mesleğin gelişimi için yasal düzenleme yapılması, bu düzenlemelerin fiili yararlar sağlaması koşuluyla
olumlu etkiler yaratabilecektir. Vergi yasalarında bir değişiklik olmaması nedeniyle, avukatların
vergilenmesi rejiminde hiçbir değişiklik yapmayan bu avukatlık ortaklığı düzenlemesi vergi uygulamasında
bir “adi ortaklık” muamelesi görecektir. Gerekli vergisel (ve dolayısıyla ekonomik) kazanımların elde
edilebilmesi sadece avukatlık yasasında yapılacak değişiklikler ile değil, avukatlar ve avukatlık ortaklığı için
yeni bir vergileme rejimi öngören vergi yasalarındaki değişiklikler ile mümkün olabilecektir.
Kanımızca, avukatlık ortaklıklarının şahıs şirketleri gibi değil de, sermaye şirketleri gibi vergilendirilmeleri
ile ilgili çalışmalar şimdiden başlamalıdır. Zira, ortaklığın beraber yarattığı değerlerin korunması ancak bir
sermayenin mevcudiyeti ve korunması ile mümkün olacaktır. Burada, genel olarak avukatların şirket
kurmaları ve buna göre vergilendirilmesi tartışmasına girmeden, kurumlar vergisinin ortaklığın ilişkisini
güçlendiren, ortak üretilen değerleri koruyan düzenlemelerinin avukatlardan da esirgenmemesi düşüncesine
inancımızı ifade etmekteyiz.
Bu çalışmada, sadece hayat standardı uygulaması açısından değil, kurumlar vergisi yasasında yer alan ancak
gelir vergisi yasasında yer almayan diğer vergisel uygulamalar açısından da inceleme ve değerlendirmeler
yapılmalıdır.
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Umarız, avukatlık ortaklıklarının zaman içinde, halen fiilen çalışan ortak avukat bürolarından daha güçlü ve
profesyonel bir organizasyona bürünmesi uygulama sahasını geliştirecek ve bu durumda, ekonomik ve
finansal açıdan da avukatlık ortaklığının kurumlar vergisi kapsamına alınmasının önemi artacaktır.
Bunlar gözönünde bulundurulurken, sermaye şirketi olmanın ya da kurumlar vergisi mükellefi olmanın diğer
ekonomik yönlerinin de iyi etüt edilmesinde ve ilk uygulama yıllarının bu açıdan iyi gözlenmesinde yarar
görmekteyiz.
Özetle, avukatlık ortaklığı yıl sonunda gelir ve gider defteri kayıtlarına göre oluşan gelir fazlasını ortaklarına
bildirecek, her ortak hissesine düşen geliri (mevcut düzenlemeye göre) hayat standardı esasına göre bulacağı
matrah ile kıyas edecek, yüksek olan tutar gelir vergisi matrahı olarak kabul edilecektir.
Bu uygulamanın ayrılmaz bir parçası olan mahsup işleminin nasıl yapılacağına ilişkin bir düzenleme ise
bulunmamaktadır. Gerçekten, dönem içinde avukatlık ortaklığı adına düzenlenen serbest meslek makbuzları
üzerinde gösterilen gelir vergisi stopajları başta olmak üzere yıl içinde tevkif yoluyla ödenen tüm vergi ve
fonlar, dönem sonunda ortaklar tarafından verilecek gelir vergisi beyannamelerinden mahsup edilmesi
gerekmektedir.
Mahsuplar, toplam mahsup edilecek vergi ve fon tutarının ortakların hissesine uygun olarak bölünerek
yapılacak, her ortak kendi beyannamesinde hissesine düşen vergi ve fonu mahsup edecektir.
Burada kısaca değindiğimiz konuların yanı sıra, ortaklık kayıtları üzerinden bulunacak bir matrah farkının
ortakların beyanlarına etkisine ilişkin çok sayıda belirsizlik, sanırız zaman içinde yapılacak düzenlemeler ve
uygulamalarla netleşecektir.6
3- Katma Değer Vergisi Mükellefiyeti
Avukatlık ortaklığının katma değer vergisi için mükellefiyet tesis ettirmesi gerekmektedir. Katma değer
vergisi yasası hükümlerine uygun tüm yükümlülükler, avukatlık ortaklığının yönetici ortağının7
sorumluluğundadır.
Avukatlık ortaklığı katma değer vergisine tabi gelirleri için vergi hesaplamak, beyan ederek ödemek
zorundadır. Ayrıca, gereği durumunda, özellikle yurtdışından alınan serbest meslek hizmetleri için sorumlu
sıfatıyla katma değer vergisi hesaplanması ve bunun da beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.
Bu noktada, katma değer vergisi mükelleflerinin katma değer vergisi mükellefiyetinden doğan tüm
yükümlülüklerinin, kural olarak avukatlık ortaklığı için de geçerli olacağını belirtmemiz gerekecektir.
Örneğin, müteselsil sorumluluk nedeniyle hazineye intikal etmeyen katma değer vergisi nedeniyle avukatlık
ortaklığının sorumluluğu sözkonusu olacaktır.8
4- Muhtasar Beyanname Verme Mükellefiyeti
Avukatlık ortaklığının kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmadığı gibi, gelir vergisi mükellfiyeti de
bulunmamaktadır. Ancak, avukatlık ortaklığı, vergi yasalarında yer alan stopaj hükümleri çerçevesinde vergi
sorumlusu sıfatıyla yaptığı stopajları muhtasar beyanname ile beyan edecek ve ödeyecektir.
Mevcut durumda, defterlerin tutulmasından (elde edilen gelirin doğru olarak tespit edilmesinden), ortaklığın yönetim
ve temsili ile görevli ortak sorumludur. Ancak, avukatlık ortaklığının elde ettiği geliri ortaklarına bildirmesinden sonra
(bu bildirimin nasıl yapılacağının belirlenmesinde büyük yarar görmekteyiz) ortakların bu gelirleri tam olarak beyan
etmelerinden ortaklar şahsen sorumludurlar. Ortakların gelir vergisi beyannamesinde beyan ettikleri tutar ile avukatlık
ortaklığının kayıtları arasında uyumsuzluk olması ve bunun vergisel yükümlülük doğurması durumunda (en azından
ortaklar arasında) nasıl hareket edilmesi gerektiğinin ortaklar tarafından belirlenmesinde de yarar vardır.
7
Yasada “avukatlık ortaklığının yönetim ve temsili ile görevli ortak” terimi vardır. Biz, “yönetici ortak” terimi ile bu
ifadeyi karşılamak istedik.
8
Ortak avukatlık bürolarında tüm avukatlar katma değer vergisi yasasından kaynaklanan yükümlülüklerini kendileri
yerine getirmektedirler. Burada, sadece katma değer vergisi ve muhtasar beyanname verilmesi için mükellefiyet tesis
ettirilmesi yeni bir uygulama olacaktır. Katma değer vergisi mükellefiyetinin, katma değer vergisi düzenlemelerinin
tamamını kapsayıp kapsamadığı, zaman içinde uygulama ile ortaya çıkacaktır.
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Bu noktada dikkatimizi çeken bir husus da şudur: Avukatlık ortaklığı, tahsil ettiği gelirlerden belli dönemler
itibariyle ortaklarına ödemede bulunacaktır. Yapılan bu ödemeler bir ücret ödemesi olmadığı gibi, kar
dağıtımı da değildir. Bu nedenle, bu ödemeler stopaja tabi tutulmayacaktır.
Ancak, ortaklar geçici vergi beyannamelerini ve yıllık gelir vergisi beyannamelerini bu ödemelere göre değil,
hisselerine isabet eden tutarlara göre tanzim edeceklerdir. Ancak, bu noktada, bazı sorunlar ortaya
çıkmaktadır. Örneğin, ortaklardan bazılarına öncelikle ödeme yapılması bazılarına daha sonra ödeme
yapılması ilgili dönemde verilecek beyanı etkileyecek midir? Müstakbel gelirlere binaen ödenen avansların
beyanı gerekecek midir? Avukatlık ortaklığının yönetimine ilişkin sözleşmeye ek olarak düzenlenecek
sözleşmede (protokolde) ya da ortaklar kurulu kararları ile bu hususlara açıklık getirilmesinin yararlı
olacağını düşünmekteyiz. Yine de, bu hususların ortaklar arasında belirlenmesinin vergisel yükümlülüğe olan
etkileri tartışmalar yaratabilecektir.9
5- Damga Vergisi Mükellefiyeti
Avukatlık ortaklığının damga vergisi mükellefiyetine ilişkin özel bir düzenleme yapılmamıştır. Kanımızca,
avukatlık ortaklığı genel hükümler çerçevesinde damga vergisi mükellefidir.
6- Vergi Usul Yasasından Kaynaklanan Sorumluluklar
Vergi usul yasası, serbest meslek erbabına çok sayıda sorumluluk getirmiştir. Bunlar arasında kısaca,
bildirim, defter tutma, serbest meslek makbuzu ve gider pusulası düzenleme, vergi levhası asma gibi
sorumluluklar sayılabilir.
Avukatlık ortaklığı, yukarıda belirtilen vergisel yükümlülüklerinin gerektirdiği ölçüde bu sorumlulukları
yerine getirecektir.
Avukatlık ortaklığının faaliyete başlamadan evvel vergi dairesine işe başlamayı bildirmesi gerekmektedir.
Aynı şekilde, avukatlık ortaklığının mükellefiyette meydana gelecek değişiklikleri de vergi dairesine
bildirilmesi gerekecektir.
Avukatlık ortaklığı vergi usul yasasında yazılı genel düzenlemelere göre işi bırakmayı da vergi dairesine
bildirecektir.
Avukatlık ortaklığı tasfiye döneminde de vergisel yükümlülüklerini devam ettirecektir. Ferdi çalışan serbest
avukatların işlerini tasfiye etmelerinde uygulanan prensiplerin, avukatlık ortaklarının işlerini tasfiyelerinde
de uygulanması doğru olacaktır.
Avukatlık ortaklığının mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilat için serbest meslek makbuzu düzenleme
zorunluluğu bulunmaktadır.
Avukatlık ortaklığının hangi defterleri tutacağı ve bunlara ilişkin esaslar da anılan yönetmelikte
belirlenmiştir. Buna göre, avukatlık ortaklığı serbest meslek kazanç defteri değil, gelir-gider defteri
tutacaktır. Kanımızca, bu iki terim aynı defteri ve aynı esasları işaret etmektedir. Sonuçta, yaprağın sağ
tarafına gelirler, sol tarafında da giderler yazılacak, dönem sonundaki gelir ya da gider bakiyesi avukatlık
ortaklığının kazanç ya da zararını oluşturacaktır.
Avukatlık ortaklığınca tutulacak defterlerin temini ve kullanılması ile ilgili yeni düzenlemeler anılan
yönetmelik ile yapılmıştır.10
Özellikle, ortaklardan bazılarının, ortaklıktan fiili olarak ortaklık hisselerinden daha fazla para almış bulunmaları
durumunda bunun nasıl yorumlanması gerektiği işin tartışmalı bir yanıdır.
10
Avukatlık ortaklığı yönetmeliğinin 31. maddesinde avukatlık ortaklığınca tutulacak defterlerin (iş ve dava defteri, pay
defteri, karar defteri, gelir-gider defteri ve demirbaş defteri) Türkiye Barolar Birliğince bastırılacağı ve Barolardan
bedel karşılığı temin edileceği düzenlemesi yapılmıştır. Ancak, 32. maddede bu kez, avukatlık ortaklığının Baro’ya
müracaat edip kullanacağı defterleri Baro’ya tasdik ettireceği ifade edilmiştir. Ayrıca, gelir-gider defteri ve demirbaş
defterinin vergi usul yasası hükümlerine göre tasdik ettirileceği belirtilmiştir.
9
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Avukatlık ortaklıklarının gelir-gider defteri tutacağı belirlenmiştir. Kanımızca avukatlık ortaklığının bilanço
usulünde defter tutması uygulamasının başlatılması yerinde olurdu. Zira, kurumsallaşma yönünde atılması
gereken adımlardan biri de, hizmet üreten işletmelerin, ürettikleri işlerin maliyetlerini ve karlılıklarını kabul
edilmiş muhasebe standartlarına göre belirlemeleri için gerekli yolun açılmasıdır.
Bu noktada, avukatlık ortaklıklarının, kurumsallaştırmayı arttırması ve gelecek dönemlere bir hazırlık olması
bakımından bilanço usulünde defter tutma olanaklarının bulunup bulunmadığı üzerinde değerlendirme
yapılmasında ve mümkün görülürse avukatlık ortaklıklarının dilerlerse bilanço usulünde defter
tutabileceklerinin belirlenmesinde yarar görmekteyiz.
Avukatlık ortaklığının tutacağı gelir-gider defterinin yanı sıra, ortaklar kendi hisselerine düşen geliri izlemek
için ayrıca bir serbest meslek kazanç defteri tutacaklar mıdır?
Her ne kadar avukatlık ortaklığının gelir-gider defteri tutmasının, ortaklarının serbest meslek kazanç defteri
tutma zorunluluğunu kaldırdığı yönünde bir düzenleme yok ise de, kanımızca, ortakların serbest meslek
defteri tutmaları gerekmemelidir. Zira, ortaklar eğer serbest meslek kazanç defteri tutarlarsa, bu defter
dönem sonlarında kaydedilecek tek satır gelir ya da gider rakamından oluşacaktır!
Anılan yönetmelik ile getirilen yeni düzenlemeler sonrasında, ortaklığın serbest meslek defteri tutmasının
gelir-gider defteri tutma zorunluluğunu ortadan kaldırdığını söylemek11 zor ise de, ortada bir karmaşa olduğu
da açıktır. Yasada “serbest meslek kazanç defteri”nin olarak yer alan terimin hangi maksatla “gelir-gider
defteri” olarak tanımlandığı belli değildir. Ancak, yorumun iki defterin aynı defter olduğu yönünde
yapılmasının ve vergi idaresi tarafından bir düzenleme ile duyurulmasının daha doğru olduğu
düşüncesindeyiz.
IV-

AVUKATLIK ORTAKLIĞI ORTAKLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
A-

Yasal Düzenlemeler

Sadece avukatlar avukatlık ortaklığının ortağı olabileceklerdir. Bu nedenle, avukatlık ortaklığının
ortaklarından söz ettiğimizde avukatlardan söz etmekteyiz.
Avukatlar gelir vergisi mükellefidirler. Elde ettikleri gelir de (gelir vergisi yasası sınıflamasına göre) serbest
meslek kazancıdır.
B-

Avukatlık Ortaklığı Ortaklarının Vergilendirilmesinde Özellik Arzeden Durumlar
1- Genel Yaklaşım

Avukatlar birden fazla avukatlık ortaklığının ortağı olamayacakları gibi, avukatlık ortaklığı dışında ayrıca
avukatlık işi de alamayacaklardır. Böyle olunca, ortaklarının beyan edeceği mesleki kazanç, avukatlık
ortaklığı gelirinden hissesine düşen tutardır.
Ortakları, avukatlık ortaklığının vergi ve vergi cezası borçlarından ötürü vergi usul yasası hükümleri
çerçevesinde sorumludur. Vergi usul yasasının ilgili sorumluluk maddesi12 uygulamasında, şahıs şirketlerine
ilişkin uygulama prensipleri burada da uygulama alanı bulacaktır.
Bu genel yaklaşımın yanı sıra 1136 sayılı yasanın bir özel düzenleme getirdiği görülmektedir. Anılan
düzenlemeye göre, “ortaklığın yönetim ve temsili ile görevli ortağın” (“yönetici ortak” olarak
isimlendirmiştik) defter tutmaktan ve dolayısıyla da ortaklığın vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeden
sorumlu olduğu belirlenmiştir.

11
12

Bu konuda bkz, İsmail Koş, Mesut Yıldız, a. g. m., s. 90
Sözkonusu düzenleme vergi usul yasası 10. maddededir.
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Ne var ki, bu sorumluluğun teselsülü, devri, sınırları konusunda bir düzenleme olmadığı gibi, vergi
yasalarında hiçbir değişiklik yapılmaması nedeniyle yönetici ortağın vergisel yükümlülükler açısından diğer
ortaklardan bir farkı bulunup bulunmadığı da belirsizdir. Kollektif ve adi ortaklıklara kıyasen yapılacak bazı
uygulamalar ise sorun yaratabilecektir. Vergi yükümlülüğünün kıyasen doğmasının hukuki sakatlığı bir yana,
avukatlık ortaklığının kendine özgü yapısından kaynaklanabilecek çok sayıda sorun yaşanabileceğine işaret
etmek istiyoruz. Avukatlık ortaklığının yönetici ortağının işlere fiili hakimiyeti dikkate alındığında, limited
şirket müdürlerinin görev ve yetkisine yakın bir sorumluluk göze çarpmaktadır. Yine de henüz belirsizliğini
koruyan bu konular nedeniyle, özellikle kamu alacaklarının tahsiline ilişkin düzenlemeler13 açısından
sorumluluğun yukarıda belirttiğimiz boyutları hakkında düzenleme yapılmasının çok yararlı olacağı
kanaatindeyiz.
Avukatlık ortaklığının vergilendirilmesinde ortakların sorumluluğu ile ilgili en yakın düzenlemenin adi şirket
ortaklarının vergilendirilmesi olduğu ve bu açıdan ortakların kural itibariyle avukatlık ortaklığının vergi ve
vergi cezası borçlarından müteselsilen sorumlu olduğu görülmektedir. Bu noktada, defterlerin tutulmasından
sorumlu yönetici ortağın vergisel yükümlülüğünün ne olduğu ve vergi yasalarında yer almayan
sorumluluğunun belirlenmesinde hangi hükümlerin esas alınması gerektiğinin netleştirilmesi gerekmektedir.
Sözkonusu müteselsil sorumluluk kapsamında ortakların ödemek durumunda kaldığı vergi ve vergi
cezalarını diğer ortaklara rücu etmesine ilişkin bir belirleme de yoktur. Her ne kadar, vergi usul yasasında
“kanuni temsilci” sıfatıyla ödenen kamu borçlarının asıl mükellefe rücuundan söz edilmekte ise de14 bu
düzenlemenin avukatlık ortaklığı için ne düzeyde uygulanacağı da belirlenmelidir.
Tüm bu belirsizlikler nedeniyle, avukatlık ortaklıklarının ve bu tüzel kişiliğin ortaklarının defter ve
kayıtlarının tek elden tutulmasının ve beyannamelerin de yine tek elden verilmesinin ilk uygulama
dönemlerinde olası yanlışlıkları asgariye indirmede yararlı olabileceği kanaatindeyiz.
2- Avukatlık Ortaklığı Diğer Serbest Meslek Erbabının Kurduğu Sermaye
Şirketlerinin Sahip Olduğu Hangi Vergi Teşvik ve Avantajlarından
Yararlanabilir?
Avukatların sermaye şirketi kuramamalarının (şirketleşememelerinin) gerekçeleri ne olursa olsun, vergisel
açıdan bakıldığında, sermaye şirketlerine tanınan vergisel teşvik ve avantajlardan yararlanamadıkları açıktır.
Kapital birikiminin teşvik edilmesi ilkeleri doğrultusunda sermaye şirketlerinin şahıs şirketlerine oranla
vergisel olarak kollanmaya çalışıldığı malumdur. Ancak, vergi yasalarımızda sermaye şirketlerinin ve şahıs
şirketlerinin belirli avantajlar tanıyan vergi uygulamalarından yararlanmaları yine bazı özel kıstaslara tabi
tutulmuştur. Bu kıstaslara örnek olarak gösterebileceğimiz bilanço usulüne göre ya da işletme hesabı esasına
göre defter tutma, halka açık olma ya da olmama gibi durumlar yanında birçok özel şart ve vergisel
uygulamalar, belirli ekonomik ve hukuki yapıların vergi politikaları yoluyla kollanmasını sağlamaktadır.
Bu çalışmamızın kapsamının dışında kalması nedeniyle bu kıstas ve şartlar üzerinde durmayacağız, ancak
mesleğin gelişimi için avukatların kurabilecekleri avukatlık ortaklığının diğer serbest meslek erbabının
kurabileceği ortaklıklara nazaran vergisel teşviklerden yararlanamamaları üzerinde daha fazla durulması
gerektiğine inanmaktayız.
a) Şirket kuramayacağı özel yasalarında belirtilen serbest meslek erbabı
1136 Sayılı yasaya tabi avukatlar ve 1512 sayılı yasaya tabi noterler şirket kuramayacaklardır. Bunların
dışında diğer serbest meslek erbabının şirketleşmelerinde hukuki engel bulunmamaktadır.
b) Faaliyetleri avukatlara en yakın olan serbest meslek erbabı grubu ve tabi oldukları düzenleme
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6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Yasa ile düzenlenmiştir.
Bu konuda bkz, İsmail Koş, Mesut Yıldız, a. g. m., s. 91
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Kanımızca, 3568 sayılı yasa kapsamında faaliyet gösteren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali
müşavir ve yeminli mali müşavirler faaliyet nitelikleri bakımından avukatlara en yakın özellikler gösteren
gruptur.
3568 Sayılı yasanın 45/4. maddesi şirketleşmeye izin verdikten sonra mesleğin gelişimi artarak sürmüştür.
3568 Sayılı yasa düzenlemelerinin paralelinin avukatlık yasası için de yapılmasının mesleğin gelişim
sürecini hızlandıracağına inanmaktayız.
c) Avukatlık ortaklığı vergilemesi ve avukatların şirketleşmesinin vergisel avantajları15
aa) Azalan bakiyeler usulü ile amortisman ayrılması
Avukatlık ortaklığı amortismanlarını normal usule göre ayıracaktır. Ancak, diğer serbest meslek erbabının
kurduğu şirketlerde amortismanların azalan bakiyeler usulüne göre ayrılması olanağı vardır.
bb) Yeniden değerleme yapılması
Avukatlık ortaklıkları amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerleyemezler. Ancak, diğer serbest
meslek erbabının kurduğu şirketler, amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerleyebilirler.
cc) Yenileme fonundan yararlanılması
Avukatlık ortaklıkları amortismana tabi iktisadi kıymetlerini sattıklarında, satıştan doğan karın tamamını
beyan etmek ve vergisini ödemek zorundadır. Ancak, diğer serbest meslek erbabının kurduğu şirketler,
amortismana tabi iktisadi kıymetlerini sattıklarında satıştan doğan karları için yenileme fonu uygulamasından
yararlanabilirler. Bu uygulama satış karına ilişkin verginin ödenmesini üç yıl erteleyebilmektedir.
dd) Gayrimenkul satışından doğan kazancın vergilenmesi
Avukatlık ortaklığı, içinde faaliyet gösterdiği gayrimenkulü sattığında, satıştan doğan karın tamamını beyan
etmek ve vergisini ödemek zorundadır. Ancak, diğer serbest meslek erbabının kurduğu şirketler, sattıkları
gayrimenkulün karını sermayeye ilave ederek satış karından kaynaklanan vergi ödemeyebilirler. Ayrıca, bu
satışta katma değer vergisi ve harç istisnası da vardır.
ee) Maliyet bedeli artırımından yararlanılması
Avukatlık ortaklıkları amortismana tabi iktisadi kıymetlerini sattıklarında, satıştan doğan karın tamamını
beyan etmek ve vergisini ödemek zorundadır. Ancak, diğer serbest meslek erbabının kurduğu şirketler,
amortismana tabi iktisadi kıymetlerini sattıklarında maliyet bedeli artırımı uygulamasından yararlanabilirler.
Bu uygulama ile sabit satış karının üzerindeki fiktif enflasyon karı arındırılır.
ff) Şirketlerde kısmi ve tam bölünme
Avukatlık ortaklığı kurumlar vergisinde düzenlenen kısmi ve tam bölünmeye ilişkin vergisel avantajlardan
yararlanamaz. Ancak, diğer serbest meslek erbabının kurduğu şirketler, şartların mevcut olması durumunda
kısmi ve tam bölünmeye ilişkin vergisel avantajlardan yararlanabilir.
gg) Ortaklara, ortakların eşine ve çocuklarına ücret ödeyebilme
Avukatlık ortaklığının ortaklarına, ortakların eşlerine ve çocuklarına ödediği ücretler gider yazılamaz.
Ancak, serbest meslek erbabının kurduğu şirketlerde, şirket ortaklarına, ortakların eşlerine ve çocuklarına
ödenen ücretler gider yazılabilir.
hh) Hayat standardı uygulaması
Bu konuda bkz. Güneri Ergülen, Hayrettin Erdem, Vergi Avantajları, Kasım 1999, s. 295 vd. Ayrıca, Ekrem Sarısu,
Serbest Meslek Kazancı Elde Edenlerde Şirketleşmenin Avantajları, Yaklaşım, Sayı 52, Nisan 1997, s. 141 vd.
15
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Avukatlık ortaklığı ortakları hayat standardı uygulamasına tabidir. Avukatlık ortaklığı faaliyeti sonucunda
zarar etse dahi, ortaklar hayat standardı uygulaması gereği belirli bir vergi öderler. Ancak, diğer serbest
meslek erbabının kurduğu şirketlerin zarar etmesi durumunda ortakları hayat standardına tabi tutulmaz.
ıı) Serbest meslek stopajı
Avukatlık ortaklığına mesleki hizmeti dolayısıyla yapılacak ödemeler stopaja tabidir. Ancak, diğer serbest
meslek erbabının kurduğu şirketlere yapılan ödemelerden stopaj yapılmaz.
ii) Vergi borçlarına ilişkin sorumluluğun kapsamı
Avukatlık ortaklığı ortakları vergi borçlarının tamamından, tüm malvarlıkları ile sorumludur. Ancak, diğer
serbest meslek erbabının kurduğu şirketlerin ortaklarının vergi borçlarından ötürü sorumluluğu şirketin
türüne ve şirketteki hukuki statülerine göre değişmekle birlikte, kısaca özetlemek gerekirse, limited
şirketlerde sorumluluk ortaklık oranıyla sınırsız, anonim şirketlerde ise sermaye payı tutarıyla sınırlıdır.

V-

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Avukatlık ortaklıklarının ülkemizde hukuk hizmeti verilmesinde temel yapı biçimi olmasının yararına
inanma ve bu yapı kurulurken “güdük” doğmaması için biraz emek harcanması, gerekirse Barolar nezdinde
bazı özendirici ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunulması gerektiğini düşünmekteyiz.
Zira, avukatlık ortaklıkları mesleki standardizasyon ve kurumsallaşma açılarından önemli katkılar
sağlayabilecek bir yapıya sahiptir.
Tüm bunlar yapılırken, avukatlık ortaklıklarının vergisel durumları de yakından izlenmeli, vergisel
uygulamalardan kaynaklanabilecek sorunların çözümüne önem verilmelidir. Bu çalışmada değindiğimiz
konular henüz uygulamaya geçilmemiş bir yapının zihnimize takılan ilk düşünceleridir. Avukatlık
ortaklıkları mesleğin gelişimi için önemli bir olanaktır. Bu yapının daha da geliştirilmesi, ancak üzerinde
harcanacak emek ile mümkün olacaktır.
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