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SUNUŞ
Değerli Üyemiz,
Odamızın, Haziran 2000 - Mayıs 2002 dönemi mesleki çalışmalarının sonuna yaklaşmış
bulunmaktayız.
Bu çalışma döneminde, meslektaşlarımızın, 21. Yüzyılda ihtiyaç duyduğu mesleki bilgileri ve
mesleki kazanımları sağlaması için;
30 ilçede sürekli eğitim çalışmaları, geleneksel seminerler, paneller ve sempozyumlar
düzenlendi.
Odamızın yayın organı Mali Çözüm dergisi, güncel makaleler, yargı kararları ve pratik
bilgilerle dopdolu olarak düzenli yayınlandı.
www.ismmmo.org.tr adresindeki web sitemize, yeni çıkan vergi kanunları ve diğer kanunlara
ilişkin değişiklikler ve tebliğleri anında yükledik ve sitemiz dev bir bilgi bankasına dönüştü.
36 adet güncel mesleki kitap yayınladık.
Ayrıca, üyelerimize daha iyi hizmet vermek için, konferans salonları, dershaneleri, sağlıklı
çalışma mekanları olan 5.000 m2 kullanım alanlı, çağdaş bir İSMMMO Hizmet ve Kültür
Binası’nı inşa etmenin de mutluluğunu yaşıyoruz.
Yeni çalışma döneminde bu hizmetlerimizdeki çıtayı daha da yükselterek çalışmamızı
sürdüreceğiz.
59. sayımızda buluşmak üzere sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.
Saygılarımızla.
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MUHASEBE MESLEĞİ OLMADAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ OLABİLİR Mİ
Yahya Arıkan
İSMMMO Başkanı
Mesleki örgütlülüğümüzün 11 yılını geride bıraktık. 11 yıl önce müşteri tarafından katip diye çağrılan
meslek mensuplarımız bugün, Muhasebeci veya Mali Müşavir unvanını tüm topluma kabul ettirmişlerdir.
Bu imajı ve kazanımı elde etmek,muhasebe mesleğini büyük zorluklarla ve özverilerle sürdüren meslek
mensupları tarafından kolay olmamıştır.
Meslek mensuplarımız muhasebe mesleğini büyük zorluklarla ve büyük özverilerle sürdürmektedir.
Muhasebeci ve Mali Müşavirler Hangi işleri yapmaktadır ?















Belgeleri toplarlar ve tasnif ederler.
Tasnif edilen belgeleri bilgisayar ortamında muhasebe kayıtlarına girerler.
Mizan çıkartırlar.
İç kontroller yaparlar. ( cari hesap,banka,çek,senet,stok ve benzerleri )
Demirbaş listeleri düzenlerler.
KDV beyannamesi düzenlerler.
Muhtasar beyannamesi düzenlerler.
SSK bildirgesi düzenler.
Ücret bordosu düzenlerler.
Üç ayda bir geçici vergisi beyannamesi düzenlerler.
Dört ayda bir SSK Dönem Bordrosu düzenlerler.
Yıllık : gelir vergisi beyannamesi,kurumlar vergisi beyannamesi ve A,B,C, formları düzenlerler.
İşçi giriş bildirgeleri,EK 1 , Ek 2 ,İAB Bildirgeleri ve İşyeri Bilgi Formları düzenlerler.
Düzenledikleri tüm beyanname ve bildirgelerin önce ilgili kurumlardan tahakkuklarını alılar ve bu
tahakkukları müşterilerine teslim ederler.

Muhasebeci ve Mali Müşavirler Başka Neler Yapar ?


Tüm mevzuatı yakından takip ederler.
Bunun için :
- Süreli yayınlara abone olurlar.
- Aylık Dergileri okurlar.
- Mesleki Web sitelerini takip ederler.
- Odanın düzenlediği eğitim çalışmalarına katılırlar.




Büyük özverilerle ücretlerini tahsil etmeye çalışırlar.
Haksız rekabet edenlerle mücadele ederler.

18 Ekim 2001 tarihinde üç meslek kararı yayımlandı.Bu meslek kararları neleri amaçlıyordu,bir kez
daha bilgilerimizi tazelemekte yarar görmekteyiz.
KAŞE KULLANILMASI İLE İLGİLİ MESLEK KARARI
Bu meslek kararı ile mali idarede kaşelerimizi taklit etmeye çalışanların önünü kesmek için Darphanede
yaptırılan kaşelerin kullanım zorunluluğu getirilmiştir.
SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ ( SUD ) İLE İLGİLİ MESLEK KARARI
Bu meslek kararı ile beyannamelerin hangi teknikle imzalanacağı ve de meslek mensuplarımızın
sorumluluğunun sınırlarının neler olacağı belirtilmiştir .
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MESLEK AHLAK KURALLARI İLE İLGİLİ MESLEK KARARI
Bu meslek kararı ile aşağıda ki özet başlıklardan da anlaşılacağı üzere haksız rekabet ve mesleki
saygınlık konusunda önemli ilkeleri getirmiştir.


Meslek Ahlakı; ruhsatlı meslek mensuplarının yeterlilik, güvenirlilik, tarafsızlık, bağımsız karar
alabilme, kendi kendilerini denetlemelerinin ve dürüstlüğün simgesidir.



Ruhsatlı bir meslek mensubu veya mesleki bir şirket, mesleki ve ahlaki standartlar ile bağdaşmayan
herhangi bir iş anlaşması yapamaz.



Defter tutma ve bu defterlere göre finansal tabloları hazırlama işler yalnız SM ile SMMM tarafından
yapılır.
YMM’ler mesleki hizmet verdikleri firmalara finansal tabloların hazırlanması sırasında danışma
hizmeti vererek yönlendirirler. Ancak; finansal tabloların hazırlanmasında muhasebe defterleri
tutmaları yasaklandığından YMM’lerin doğrudan doğruya sorumluluk yüklenmeleri mümkün değildir.
YMM’ler muhasebe işlerini ruhsatlı SM ve SMMM’lere yaptırmayan işletmelerin işlerini yapamazlar.
YMM’ler düzenledikleri raporlarda muhasebe işlerini yapan SM ve SMMM’leri belirtirler.



Ruhsatlı meslek mensupları; yaptıkları işleri oda ve birlik tarafından saptanmış ve ilan edilmiş
ücretinin altında yapamazlar.



Başka bir meslek mensubu asgari ücretin üzerinde yapılan işleri haklı bir gerekçe göstermeksizin daha
düşük bir ücret ile talip olamaz.



Bir meslek mensubu mesleki dayanışma ve sorumluluk bilinci ile diğer bir meslek mensubunun iş
yaptığı kişi veya kuruma aynı iş yapmak üzere girişimde bulunamaz. Ücret düşürmeye yönelik
önerilerde ve personel sağlanması konularında meslek mensupları birbirlerine zarar verecek
davranışlarda ve girişimlerde bulunamazlar.

Aşağıdaki sorunlar sizlerden gelen hepimizin ortak sorunlarıdır.Bu sorunlara bakıldığında yayımlanan
tüm meslek kararlarımızın ne kadar önemli olduğu görülecektir.
MESLEK MENSUPLARI ARASINDA YAŞANAN SORUNLAR
Tam Tasdik İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar:
Mesleki kararla getirilen meslek ahlakına göre; YMM’ler tam tasdik aşamasında meslek mensupları ile
çalışma zorunluluğu olmasına rağmen, meslek mensupları devre dışı bırakılarak meslek kararları ihlal
edilmektedir.
KDV İadelerinde Yaşanan Sorunlar:
YMM’ler KDV iadesi alt incelemelerinde ;
ya faks yoluyla inceleme yapılmakta,
yada yanındaki elemanı göndererek inceleme yapmaktadırlar.
Her iki durumda da meslek mensupları arasında tartışmalar ve olumsuz ilişkiler oluşmaktadır. YMM’ler;
KDV alt incelemelerinde meslek mensuplarının iş yoğunluğunu bilmeden, meslek mensubu ile iletişim
kurmadan, bu işleri yapmaya kalkması YMM’ler ile SM ve SMMM’ler arasında sürtüşmeler oluşmaktadır.
Meslek Mensupları Kamuda Çalışırken Üstlendikleri Misyona Göre Taşıdıkları Unvanı; Bağımsız
Ve Tarafsız Çalışırken İmtiyazmış Gibi Kullanılmasının Yarattığı Sorunlar:
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Kamuda çalışmış olmalarının bir güven unsuru gibi görülmesi ve buna bağlı olarak müşteriler bazında eski
unvan bir teminat ve güvence gibi gösterilerek haksız rekabet yaratılarak meslek ahlakı ihlal edilmektedir.
Bu konuda görev yapmış kişilerin tam tasdik ve KDV iadelerinin sayısı araştırıldığında bu ihlalin
gerçekleştiği görülecektir.
Mesleğin İfasında Meslektaşlar Arasında Ücretler Konusunda Yaşanan Sorunlar:
Meslek mensupları odaların belirlemiş olduğu tarifelerdeki ücretlerin altında ücret alarak haksız rekabet
yaratmakta, denetimin yetersizliğinden yararlanarak ya makbuz kesmemekte ya da eksik makbuz kesmekte,
ya da düşük ücret alınarak odaların belirlemiş olduğu tarife üzerinden makbuz düzenlemektedir.
YMM’lerin Defter Tutması Ve Tüm Meslek Mensuplarının Ruhsat Kiralaması Konusunda Yaşanan
Sorunlar:
YMM’ler kendi bünyeleri altında defter tutma büroları oluşturarak, tam tasdiklerini yaptıkları firmaların
defterlerini tutarak denetimin tarafsızlığına gölge düşürülerek haksız rekabet yaratmaktadırlar. Aynı şekilde
SMMM’ler de YMM ruhsatını kiralayarak ,bir büro içerisinde tüm işlemlerini yaparak, meslek ahlakı ile
bağdaşmayan davranışlar sergilemektedir.
Ayrıca SM ve SMMM’lik ruhsatını almış olan meslek mensupları; ruhsatlarını ruhsat almamış kişilere
ruhsatlarını kiralayarak meslek ahlakını ihlal etmektedirler.
YMM’ler Danışmanlık Sözleşmesi Düzenleyerek Vergi Beyannamelerinin İmzalanmış Olarak Kabul
Edilmesi Konusunda Yaşanan Sorunlar:
Yeni meslek kararımıza göre; tam tasdik kapsamının altında kalan vergi beyannameleri sadece SMMM ve
SM ler tarafından imzalanmasını ön görmektedir.Ancak YMM’ler danışmanlık sözleşmesi yaparak ;SM ve
SMMM’lere ayrıca vergi beyannameleri imzalatmadığına gerek olmadığını, gerek müşteriler ile bire bir
görüşülerek ,gerekse bültenler gönderilerek meslek ahlakı ihlal edilmektedir.
MESLEĞİN BU GÜNKÜ GÖRÜNTÜSÜ İÇ AÇICI DEĞİLDİR ! ! !
Tüm meslek camiası çok iyi biliyor ki meslek mensupları kendi içinde acımasızca rekabet içindedir.




Ücret rekabeti yapanlar içimizdedir.
Fabrikalar içimizdedir.
Ruhsat ve mühür kiralatanlar içimizdedir.

NE YAPMAMIZ GEREKİYOR ???







Tüm meslek mensuplarının yapacağı iş sayısı sınırlandırılmalıdır.
Meslek mensupları kamuda çalışmalarını güvence göstererek iş almamalıdırlar.
Ruhsat ve mühür kiralatanlara,yetkisiz mesleği sürdürenlere tüm meslek camiası mücadele etmelidir.
Odaların ücret tarifelerine sahip çıkılmalıdır.
Meslek mensuplarının birbirlerine verdikleri hizmetlerin karşılığı zamana endeksli olarak ödenmelidir.
Yeminli Mali Müşavirler :
- Tam tasdikte meslek mensuplarımızla çalışmalıdırlar.
- Tam tasdik dışında ki beyannameleri imzalamamalıdırlar.
- Alt incelemelerde meslek mensuplarımızın iş yoğunluğu göze alınarak,meslek mensuplarımızla diyalog
kurmalıdırlar.

Biz mesleği bir bütün olarak görüyoruz.Tüm meslek mensuplarımızı da çok seviyoruz.Ayrı Birlikleri
Mesleğin sonu olarak görüyoruz. Ancak Muhasebe olmadan Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin
olamayacağını her kesin kabullenmesi gerekiyor.
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Tüm meslek mensupları mesleğini yaparken kişisel çıkardan önce toplum çıkarını ön plana
almalıdırlar.Bürolarımızı gerek mekan,gerekse teknolojik açıdan çağın koşullarına uydurmak zorundayız.
Bilgili , müşterilerimize fayda ve değer yaratmalıyız.Bağımsızlık,tarafsızlık,dürüstlük,güvenilirlik ve
yeterlilik vazgeçemeyeceğimiz temel ilkelerimiz olmalıdır.
Yukarıda ki düşüncelere herkes sahip çıkarsa, meslek mensuplarımız ve mesleğimiz hak ettiği yere
ulaşacaktır.
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VERGİDEN DE VERGİ ALINIYOR HAKSIZ VERGİ 1.5 KATRİLYON’A ULAŞIYOR
Mustafa ÖZYÜREK
TÜRMOB Genel Başkanı
2001 yılı bütçe sonuçlarını incelediğimizde, KDV tahsilatının 2000 yılına göre yüzde 48 artarak 12.4
Katrilyona ulaştığı, ATV tahsilatının da bir önceki yıla göre yüzde 73 artarak 5.6 Katrilyon Liraya çıktığı
görülüyor. Bu iki vasıtalı verginin toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 45’i buluyor. Aynı vergilerin
payı 2002 bütçe hedeflerine göre yüzde 51’e çıkıyor.
Kısaca, KDV ve ATV toplan vergi gelirlerin yarısının oluşturuyor. Ancak, bu vergilerin yüksekliği, çok
tepki çekiyor. Nasıl çekmesin ki, KDV oranları yüzde 40’a kadar çıkıyor.
4 Mart 2002 tarihindeki fiyatlara göre,
Bir litre benzinden 790,020 Lira, bir litre motorinden 501,458 Lira ATV tahsil ediliyor.
ATV’den de KDV Alınıyor
ATV benzin, motorin, LPG gibi petrol ürünlerinden alınan bir vasıtalı vergi. Aynı petrol ürünlerinden yüzde
18 oranında da KDV alınıyor. Böylece, litresi 1.336.000 Lira olan benzinden 993,783 Lira vergi alınıyor.
Yüzde 18 KDV benzinden alınan 790,020 Lira ATV’nin üzerinden de hesaplanıyor. Teknik ifadesiyle KDV
matrahına ATV de dahil ediliyor.
Bir litre benzin satın almak için ödediğimiz 1.336.000 Liranın 142,203 Lirası ATV üzerinden hesaplanan
KDV’den oluşuyor. Yani verginin üzerinden de vergi alınıyor.
Aynı yöntem uygulanıp ATV üzerinden KDV hesaplandığı için 943.000 lira ödeyip bir litre motorin satın
aldığımızda verginin vergisi olarak 90,263 lira fazla para veriyoruz.
Aşağıdaki tablolarda kurşunsuz benzinde bir yılda meydana gelen değişiklikler gösterilmiştir.

Dolar Kuru
Mal Bedeli ($)
Mal Bedeli (TL)
ATV
DAĞITIM
NAKLİYE
KDV Matrahı
KDV (%17)
Pompa Fiyatları
Vergiler Toplamı
Fiyat İçindeki Vergilerin
Payı
Vergilerin Mal Bedeline
Oranı

KURŞUNSUZ BENZİN
4 MART 2001
4 MART 2002
910,535 $
1,387,616
279,13 $/ton
199,82
196,972 TL/Lt
214,887
297,027 TL/Lt
790,020
84,224 TL/Lt
117,947
,260 TL/Lt
9,164
582,484
1,132,018
99,022
(%18) 203,763
681,500
1,336,000
396,049 TL/Lt
993,783 TL/Lt
%58
%74
%201

(+)%52
(-)%28,4
(+)%9
(+)%165
(+)%40
(+)%115
(+)%94
(+)%105
(+)%96

%462

Akaryakıt Fiyatları Yüzde 10 Ucuzlar
Bu acayip uygulama değiştirilip ATV üzerinden KDV tahsilinden vazgeçilse akaryakıt fiyatları yüzde 10
daha ucuza satılır.
Vergiden vergi alınması sonucunu doğuran bu hesaplama yöntemi yasal düzenlemeden kaynaklanıyor
olabilir. Ancak mantıksız ve adaletsiz bir uygulama.

Benzinde Vergiden Alınan Vergi 533 Trilyon
ATV’den KDV hesaplanması sonucu, 2001 yılında benzinde yaklaşık 533 Trilyon liralık fazla vergi tahsil
edildi.
Motorinden de yaklaşık 84.3 Trilyon fazla KDV tahsil edildi.
Gazyağı, fuel-oil, LPG gibi diğer petrol ürünlerinde ATV üzerinden KDV hesaplandığı dikkate alınırsa 1.5
Katrilyondan fazla haksız vergi tahsil edildiği ortaya çıkar.
Çarpıklık Düzeltilmeli
Kamu giderlerini karşılamak, bütçe açıklarını kapatmak için vergi toplanması en doğru yol. Ancak, verginin,
mantıklı, adil, ve katlanabilir olması gerekir. Vergi sistemimiz tahsili kolay vasıtalı vergilere dayanıyor.
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi gibi gelir üzerinden yeterli tahsilat yapılamayınca vasıtalı vergilere
yükleniliyor. Öyle ki vergi üzerinden vergi alınıyor.
KDV Kanunu’nun 21’nci maddesinde yer alan “ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç
paylarının” KDV matrahına dahil olduğu şeklindeki ifade vergiden vergi alınmasına yol açıyor.
ATV adı üstünde bir tüketim vergisi, vatandaşa yansıyan vasıtalı bir vergi. Akaryakıt fiyatları içinde yer alan
yüksek miktardaki ATV’nin KDV matrahının bir unsuru olarak dikkate alınması, haksız bir uygulama.
Bu uygulamaya yol açan yasal düzenleme bir maddelik bir kanunla değiştirilebilir. Böylece vergiden vergi
alınması yol açan bir uygulamaya son verilmiş olur.
Bir yılda 1.5 Katrilyona yakın vergi kaybına yol açacak bu değişikliğe Hükümetin olumlu bakmayacağı
düşünülebilir.
Ancak vergi sistemini adil, dengeli bir yapıya kavuşturmak, halkın içine sinen vergi kanunları oluşturmak
Hükümetlerin ve Meclisin temel görevidir. Vergi Kanunları, mantıksız, haksız, vatandaşa ters gelen
hükümlerden arındırılmalıdır ki, vergi ödemek bir angarya olmaktan çıkarılmalı.

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM PROJELERİ
M. Akif HAMZAÇEBİ
Gelirler Genel Müdürü
I - GİRİŞ
Teknoloji alanında yaşanılan köklü değişimler, devletlerin sunduğu hizmetlerin kalitesini de etkiliyor. Bu
kapsamda, vergi mükelleflerinin artık “kaliteli hizmet sunulması gereken müşteriler” olduğu yaklaşımına
paralel olarak, bir çok devlet vergi toplama kurum ve mekanizmalarının mükelleflerine sunduğu hizmet
kanallarını geliştirip, çeşitlendiriyor.
Bu idarelerin amaçları, yükümlülere sunulan hizmetin çeşitliliği ve kalitesini artırmak, zamanında ve tam
olarak ödenen vergilerin oranını yükseltmek, işlem masrafını azaltmak ve mükelleflere ilişkin sağlıklı ve
güncel istihbarata sahip olmak ve bu yolla vergi sistemindeki riskleri azaltmak.
Buna karşılık; mükelleflerin kurumlardan beklentileri de değişiyor. Bu kapsamda, vergi idarelerinin kolay iş
yapabilir yapıda olması, vergi toplama kurumuna istediği zaman ve yapıda erişebilmesi ve gelir idaresinin
çalıştığı şartları anlaması ve kendisi için nelerin önemli ve öncelikli olduğunu bilmesi mükelleflerin daha
öncelikli beklentileri arasına giriyor.
Gelirler Genel Müdürlüğü de bu değişen yaklaşımları izlemeyi hedefleyerek, mükellefleriyle ilişkilerini yeni
boyutlara taşıyor. Değişen koşullara uygun olarak son dönemlerde Gelirler Genel Müdürlüğünün teknoloji
alanında yaptığı çalışmalar ana başlıklarıyla aşağıda belirtilmiştir.
II – VERGİ DAİRESİ OTOMASYON PROJESİ : VEDOP
Vergi dairesi işlemlerinin tümünün bilgisayarlarla yapılarak iş yükünün azaltılması, vergi dairesi
çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin artırılması ve bilgisayar ortamında toplanan bilgilerden sağlıklı bir
karar destek ve yönetim bilgi sisteminin oluşturulmasının hedeflendiği Vergi Dairesi Tam Otomasyon
Projesi (VEDOP), 1998 yılında başlatılmış ve bugün itibariyle 22 il merkezinde 153 vergi dairesinde
yaygınlaştırılmıştır.
A – VERGİ DAİRESİ UYGULAMA YAZILIMLARI :
Evrak girişinden başlayarak, tahakkuk, tahsilat, borç sorgulaması, muhasebe, haciz işlemleri gibi bütün vergi
dairesi işlemlerinin bilgisayar ortamında izlenmesini amaçlayan VDO 1.0 yazılımları ile başlatılan projede
bugün daha çok fonksiyonu kapsayan VDO 4.0 yazılımları Temmuz 2001’ de uygulamaya alınmıştır.
Proje kapsamında kurum ortaklarının ve yöneticilerinin bilgi girişi yapılmakta bu bilgilerde oluşacak
değişiklikler girilip, sorgulanabilmektedir.
2001 yılından itibaren yapılan yeminli mali müşavir sözleşme bilgilerinin vergi dairelerinden bilgi girişi
yapılmış ve bilgilerin izlenmesi sağlanmıştır.
KDV iade ve mahsup talebinde bulunan mükellefler için yapılan işlemlerin prosedürünü izlemeye ve
işlemlerin birbiri arasındaki bağlantıyı sağlamaya imkan veren programlar da geçtiğimiz yıldan itibaren
kullanıma açılmıştır.
B – YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ :
VEDOP ile otomasyon uygulamasına alınan vergi dairelerinin günlük bilgilerinin merkeze transferi
yapılmaktadır. Vergi dairesinden transfer edilen bu bilgilerden yönetim bilgi, karar destek ve denetime
destek sistemleri oluşturularak, Genel Müdürlük, Defterdarlık ve Vergi Dairesi bazında kullanıma açılmıştır.
Yönetim bilgi sisteminde, mükellefe ilişkin kurum ortakları ile mükellefin ortak olduğu şirketler, mükellefe
ait motorlu taşıtlar sorgulaması, sahte ve yanıltıcı belge durumu, mükellefe ait kaybolan belge sorgulaması,
kayıtları silinen mükelleflere ilişkin sorgulama, KDV iadesi sorgulama, yurtdışına çıkış yasağı sorgulaması
gibi bölümler yer almaktadır.
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Otomasyona geçen 153 vergi dairesinde artan sorgulama ihtiyacına paralel olarak, bilgisayarların kapasite,
hız ve sayı olarak artırma çalışmalarına başlanmış olup VEDOP 1.1 olarak isimlendirilen projenin Mayıs
2002’de bitirilmesi hedeflenmektedir.
C- BANKALARA YAPILAN VERGİ ÖDEMELERİNİN MÜKELLEF
MANYETİK ORTAMDA İŞLENMESİ: EBTİS

HESAPLARINA

Vergi tahsilat yetkisinin verildiği 17 bankaya yapılan vergi ödemeleri mükellef hesaplarına proje
başlangıcına kadar, banka şubelerinden kağıt ortamında gelen alındıların elle girişi yapılarak sağlanıyordu.
VEDOP kapsamında Elektronik Banka Tahsilatları İşleme Projesi (EBTİS) geliştirilerek, bankalara yapılan
vergi ödemelerinin bankaların bilgi işlem merkezinden Genel Müdürlüğümüz bilgi işlem merkezine
manyetik ortamda gönderilmesi ve mükellef hesaplarına yine manyetik ortamda işlenmesi sağlanmıştır. Bu
sayede otomasyona geçirilen 153 vergi dairesinde her yıl yaklaşık 24 milyon banka makbuzunun tekrar elle
girişinin yapılması önlenerek hata payı azaltılmış ve çabukluk sağlanmıştır.
Bu gün itibariyle vergi tahsil yetkisi verilen 17 bankadan 15’i sisteme dahil olmuştur.
D- VERGİ DAİRESİ İZLEME SİSTEMİ :VEDİS
Vergi dairelerinin yukarıda belirtilen günlük tahakkuk ve tahsilatlarının ve performanslarının izlenmesi
yanında;
iiiiii-

En fazla borçlu ilk bin mükellef,
En fazla KDV iadesi alan ilk bin mükellef,
Borçlu KİT, Belediye ve BİT’ler,

konusundaki bilgiler Yönetim Bilgi Sistemleri ile merkezden ve yetkileri dahilinde otomasyona geçen beş
defterdarlıktan izlenebilir hale gelmiştir. Bu bölümü geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
E- VERGİ DAİRELERİNİN MEVZUAT BİLGİ BANKASINA ERİŞİMİ:
Gelirler Genel Müdürlüğünün internet hizmetleri kapsamında geliştirdiği vergi mevzuatı bilgileri ile
uygulama ve denetim konularında çıkartılan iç genelgeler, intranet ortamında vergi dairesi personelinin
kullanımına da açılmıştır. Böylece vergi daireleri mevzuat bilgilerine çabuk ve kolay erişebilir hale gelmiştir.
F- GÜMRÜK BEYANNAME BİLGİLERİNE VERGİ DAİRELERİNİN MANYETİK ORTAMDA
ERİŞİMİ:
Gelirler Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol uyarınca, Gümrük
Çıkış Beyannamelerinin Gümrükler Genel Müdürlüğünden manyetik ortamda Gelirler Genel Müdürlüğü
bilgi işlem merkezine aktarılması ve vergi dairelerinin bu bilgileri manyetik ortamda sorgulaması çalışmaları
tamamlanmıştır. Böylece vergi daireleri, 2 Nisan 2001 tarihinden bu yana gümrük çıkış beyannamelerinin
sorgulamasına manyetik ortamda yapabilir hale gelmiştir.
Bu çalışma vergi dairelerinin her yıl yaklaşık bir milyon adet yazışma yaparak Gümrük İdarelerinden elde
ettiği bilgilerin manyetik ortama taşınması ve Katma Değer Vergisi iadelerinin daha etkin denetimi ve daha
hızlı yapılabilmesine de olanak sağlamıştır.
III- MOTORLU TAŞITLAR OTOMASYON PROJESİ: MOTOP
1992 Yılında İstanbul Nakil Vasıtaları ile ilgili olarak başlatılan proje 1996 yılından sonra münhasıran
motorlu taşıt vergisi işlemleri uğraşan 17 il vergi dairelerine daha yaygınlaştırılmıştır.
Bu vergi dairelerinde yaklaşık 5.000.000 taşıtın işlemleri izlenmektedir. Bu bütün Türkiye’de mevcut
taşıtların yaklaşık %55’idir.
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Proje kapsamında vergi dairesinin yetki alanında bulunan taşıtların kimlik ve vergilendirmeye esas bilgileri,
Motorlu Taşıt Vergisi ödemeleri, ilişik kesme belgesi gibi işlemleri plaka ve sahipleri için vergi kimlik
numarası bazında izlenmektedir.
Proje kapsamında, 1999 yılında ilk kez TÜRKİYE MERKEZİ TAŞIT KÜTÜĞÜ oluşturulmuş ve
otomasyona geçen 17 vergi dairesinde uygulamanın yaygınlaştırılmasından da yararlanılarak konsolide
edilmiş ve Türkiye Merkezi Taşıt Kütüğü bilgileri vergi incelemelerinde kullanılmaya başlanmıştır.
Defterdarlıklardan gelen talepler değerlendirilerek özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara’da mükelleflere
kolaylık sağlamak amacıyla şubeler açılması çalışmaları yapılmıştır.
Ankara Yeğenbey Vergi Dairesinde gerçekleştirilen yeni bir uygulama ile bir vergi dairesi personelinin
hizmet verdiği bir mükellefin vezne işlemleri dışında bütün işlemlerini yapması sağlanmıştır. Bu uygulama
ile bir mükellefin vergi dairesinde kalma süresinin kısaltılması ve vergi dairesinde kuyrukların önlenmesi ve
personel veriminin artırılması hedeflenmiştir.
İzmir Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi ve Karşıyaka şubesinde proje kapsamında ilk kez kullanılan
MÜKELLEF SIRALAMA (Q-Matic) sistemi, İstanbul Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi ve Karaköy şubesinde
de hizmete alınmıştır. Böylece mükellefler vergi dairesinde, girişte aldıkları numara ile işlemlerini
yapabilmektedirler.
Projenin geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.
IV – INTERNET
A – İNTERNET HİZMETLERİ
Mükelleflere daha iyi hizmet vermek amacıyla bilgisayarlı vergi daireleri daha iyi bir konuma getirilip ve
daha çok sayıda vergi dairesi de otomasyona geçirilirken,
-Mükelleflerle daha iyi iletişim kurmak,
-Gelirler Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmaların mükelleflere, araştırmacılara ve diğer ilgililere
daha iyi anlatılması ve çalışma sonuçlarının daha seri bir şekilde duyurulması için,
1999 yılı Mart ayında Gelirler Genel Müdürlüğü İnternet sayfası hizmete açıldı. Böylece daha saydam bir
vergi idaresinin ilk adımları da atılmış oldu. www.gelirler.gov.tr adresinde hizmet veren sayfada;
-Gelirler Genel Müdürlüğünün TARİHÇESİ ile GÖREV DAĞILIMI VE VERGİ DAİRELERİNİN
ADRES TELEFONLARI gibi bilgilerin yer aldığı TANITIM,
-Cumhuriyetin kuruluş döneminden geçtiğimiz vergilendirme dönemi sonuna kadar olan VERGİ
İSTATİSTİKLERİ,
-Vergilerin ödeme günleriyle ilgili VERGİ TAKVİMİ
-Vergi Kanunları, Bakanlar Kurulu Kararları, Tebliğler, İç Genelgeler ve Özelgelerin günlük olarak
izlendiği VERGİ MEVZUATI,
-Türkiye’nin imzalamış olduğu ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARININ
Türkçe metinleri,
-Türkiye Geneli Beyanname özet bilgileri,
-En çok vergi ödeyen mükellefler listeleri,
-AVRUPA BİRLİĞİNİN VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ DİREKTİFLERİ’nin Gelirler Genel
Müdürlüğünün ilgili birimlerince yapılan çevirileri,
-BEYANNAME DÜZENLEME REHBERLERİ,
-Vergi haftalarında öğrenciler arası yarışmalarda ödül alan ŞİİR, AFİŞ ve RESİM’ ler gibi eserler ile
Faaliyet Raporu, Gelirler Genel Müdürlüğü Yayınları ve İNTERNET KÜTÜPHANE,
-BASIN BÜLTENLERİ,
-Mükellefler tarafından sık sorulan soruların yer aldığı SORULAR,
bölümleri yer almaktadır.
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Ayrıca bu bölümlerin bazıları İNGİLİZCE olarak da bulunmaktadır.
Geçtiğimiz yıl içerisinde, 1949 yılından bu yana vergi kanunları ile ilgili yayımlanan genel tebliğlerin
manyetik ortamda arşivlenmesi çalışmaları tamamlanmış ve internet ortamında mükelleflerin hizmetine
açılmıştır.
B-İNTERNET VERGİ DAİRESİ
İlk olarak 1999 yılında başlatılan İnternet Vergi Dairesi uygulamaları, Türkiye’de kamu idarelerinin
saydamlığı konusunda atılan ilk ve önemli adımlardan birisini oluşturuyor. Bu hizmet kapsamında
mükellefler vergi dairesinde mevcut, kendileriyle ilgili kimlik ve vergi bilgilerine erişebiliyorlar.
1-MOTORLU TAŞITLAR İNTERNET VERGİ DAİRESİ
17 ilde yürütülen MOTOP Projesi kapsamında oluşturulan Türkiye Merkezi Taşıt Kütüğünden hareketle,
İNTERNET VERGİ DAİRESİ Eylül 1999 ‘dan bu yana Gelirler Genel Müdürlüğü İnternet sitesinde hizmet
vermeye başlamıştır.
İnternet Vergi Dairesinde; otomasyona geçen vergi dairelerine kayıtlı araçlar için mükellefler;
1-Araç Ve Mükellef Bilgileri
2-Motorlu Taşıtlar Vergisi Borç Bilgileri
3-Trafik Para Cezası Borç Bilgileri
4-Tüm Tahsilat Bilgileri
5-Mükellefe Ait Tüm Araçlar
bilgilerini sorgulayabilmekteler. Vergi Usul Kanunun vergi mahremiyeti ile ilgili 5 inci maddesi hükümleri
dikkate alınarak, internet üzerinden yapılacak sorgulamalarda aracın ruhsatına yazılı tescil tarihi ile sahibinin
vergi kimlik numarasının ekranda girilmesi gerekmektedir.
Mükellefler, İnternet Vergi Dairesi aracılığı ile vergi dairelerinde mevcut, vergi durumlarıyla ilgili bilgileri
sorgulayarak, ödedikleri vergiler ve borçlarını görebilmektedirler.
İnternet ortamında Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik para cezalarının ödenebileceği bankalara linklerde bu
bölümde bulunmaktadır.
2-GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ :
a- TAHAKKUK, TAHSİLAT VE BORÇ SORGULAMA
VEDOP Projesi kapsamında, İnternet Vergi Dairesi, Eylül 2000’ de kurumlar vergisi mükellefleri, Eylül
2001 den itibaren de Gelir Vergisi Mükellefleri için hizmet vermeye başlamıştı.
Bu uygulama ile mükellefler,
iii-

iii-

iv-

Vergi Dairelerinde mevcut mükellef kimlik bilgilerini,
2000 yılı Ocak ayından itibaren beyan ettikleri Gelir, Kurumlar, Katma Değer Vergisi ve
Muhtasar beyannameleri ile ilgili vergilendirme tahakkuk, tahsilat, vadesi gelen ve gelmeyen
borç bilgilerini ve varsa gecikme zammı tutarlarını,
Bu dönemlerle ilgili olarak verilen ek beyanlar ve vergi inceleme sonuçlarına göre ikmalen
ve re’sen tarh edilen vergilerle ilgili tahakkuk, tahsilat, vadesi gelen ve gelmeyen borç
bilgilerini,
414 No’lu Tahsilat Genel Tebliği kapsamındaki ödeme planlarını

öğrenebilmekteler.
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Bu uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerinden şifre almaları
gerekmektedir.
b- YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI
Bilindiği üzere, 424 seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğine göre 15 milyar TL’nin üstünde borcu bulunan
mükellefler hakkında yurtdışı çıkış yasağı uygulanmaktadır.
Geçtiğimiz günlerde İnternet Vergi Dairesi hizmetleri kapsamında, gelir vergisi mükellef ve kurum
ortaklarının sorgulayabilecekleri bilgilere Yurtdışı çıkış yasağı ile ilgili bilgilerde eklendi.
Gelir vergisi mükellefleri ve kurum ortakları vergi borçlarından dolayı haklarında yurtdışı çıkış yasağı
uygulanıp uygulanmadığının ya da mevcut yurtdışı çıkış yasağının kaldırılıp kaldırılmadığını
sorgulayabilmektedirler.
Bu bilgiler, Vergi Dairelerince 1 Şubat 2001 tarihinden itibaren yurtdışı çıkış yasağı ile ilgili yapılan
işlemleri kapsamaktadır.
3- VERGİ KİMLİK NUMARASI SORGULAMASI
Internet Vergi Dairesinin bu bölümünde, gerçek kişiler Nüfus Cüzdanlarına göre ad, soyad, baba adı, doğum
yeri, doğum yılı bilgilerini girip VERGİ KİMLİK NUMARASI SORGULAMA ekranında, Vergi Kimlik
numaralarını sorgulayabilmekteler.
Bu bölüm özellikle 1 Eylül 2001 tarihinden itibaren vergi kimlik numarasının bankacılık işlemlerinde
kullanılmaya başlanmasıyla birlikte önem kazanmaya başladı.
4- GECİKME ZAMMI HESAPLAMA
VEDOP uygulamaları kapsamında vergi dairelerinde kullanılan gecikme zammı hesaplama programları,
Gelirler Genel Müdürlüğü internet sayfası aracılığı ile tutar ve vade bilgilerinin girilmesiyle, ziyaretçilere de
kullandırılmaktadır.
5- MÜKELLEFLERDEN GELEN SORULARIN YANITLANDIRILMASI
Ziyaretçilerin, gelir idaresi uygulamaları ve vergiyle ilgili e-posta aracılığıyla sordukları sorulara
gerektiğinde ilgili birimlerinde görüşü alınarak yanıt verilmektedir.
V- BİLGİSAYARLI DENETİM
Vergi İstihbarat Merkezinde kurulu bulunan sistemlerde oluşturulan Bilgi Bankası çalışmalarında
kapsamında;








Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İçin Yıllık Faaliyet Bildirimi,
Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirimi,
Serbest Meslek Kazanç Defteri veya İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Defter
Kayıtlarına Esas Teşkil Eden Belgelerine İlişkin Bildirimi,
Vergi İnceleme raporu ile sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı veya düzenlediği
tespit edilen mükelleflere ilişkin (Form 11) formların,
Mükellefiyet kayıtları vergi dairelerince terkin edilen mükelleflere ilişkin formların,
Vergi ile ilgili belgeleri herhangi bir şekilde kaybolan veya yok olanlarla ilgili formların
Tapu Sicil müdürlüklerinden alınan;
-Gayrimenkul alım, satımı yapan kişilere ilişkin formların,
-İpotek işlemlerine ilişkin formların,
bilgi girişleri yapılmaktadır. Bilgi girişleri yapılan form bilgileri ile Manyetik ortamda;
-Merkez Bankasından alınan, 50.000 ABD Doları veya eşitini aşan dövizlerin yurtdışına transfer
işlemlerine ilişkin bilgiler,
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-Kredi kartı ile satış yapan üye iş yerlerinin satış tutarlarına ilişkin bankalardan alınan bilgiler.
Vergi istihbarat Merkezi denetim bilgi sistemine yüklenmektedir.
Denetim bilgi sisteminde oluşturulan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda beyan dışı kalmış vergisel
olayların tespiti amacıyla hazırlanan çıktılar manyetik ortamda veya kağıt ortamında ilgili denetim
birimlerine gönderilmektedir.
VI- TÜRMOB’LA BİLGİ PAYLAŞIMI:
Vergi inceleme raporu ile sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı veya düzenlediği tespit
edilen mükelleflere ilişkin (Form 11) form bilgilerinin vergi dairelerine mükellef kimlik bilgileri içerisinde
sağlanmasının yanısıra, vergi kimlik numarası esas alınarak, TÜRMOB’la yapılan ortak çalışma ile meslek
mensuplarının da şifre alarak bu bilgilere erişmesi ve kullanmaları sağlanmıştır. TÜRMOB’a verilen bu
bilgiler, belirli aralıklarla güncellenmektedir.
VII- GELECEK PROJELER
Gelirler Genel Müdürlüğünce 1998 yılında başlatılan VEDOP Projesi çerçevesinde otomasyona geçirilen 22
ildeki 153 Vergi Dairesi ve 5 Defterdarlık’a ilaveten, daha etkin ve mükelleflerine daha iyi hizmet veren bir
gelir idaresi oluşturma çalışmalarının devamı olarak VEDOP 2 projesi geliştirildi. Bu proje ile;









Her ilde en az bir vergi dairesi olmak üzere toplam 126 Vergi Dairesi,
Vergi İstihbarat Merkezi sistemleri (VİM – SİS) iyileştirme,
İllerdeki Gelir Müdürlükleri, Takdir Komisyonları,
6 ildeki Gelirler Bölge Müdürlükleri ve diğer Vergi Denetmenleri Birimleri,
E-BEYANNAME sistemi,
Gelirler Genel Müdürlüğünün Olağanüstü Hal Merkezi oluşturmasına dönük faaliyetlerin ilk adımı olan
Vergi Kimlik Numarası Veri Tabanı sisteminin yedeklenmesi,
Otomasyona geçmeyen diğer vergi daireleri için TÜRKİYE VERGİ DAİRESİ 1. AŞAMA’nın
gerçekleştirilmesi,
Kayıt dışı Ekonominin kayıt altına alınması için VERİ AMBARI (VERİA) oluşturulması,

hedefleniyor.
VEDOP 1’de 7.000 Vergi Dairesi personeli 15 gün süreyle eğitim aldı. VEDOP 2’de yaklaşık 6.000 vergi
dairesi personeline bilgisayar kullanımı ve VEDOP yazılımları konusunda eğitim verilmesi planlanıyor.
Proje kapsamında, mükellefler beyannamelerini internetten verebilecekler. Hali hazırda mükelleflerin %56’sı
vergilerini bankacılık sistemi aracılığıyla ödemektedir. Bu oranın da artırılması ile birlikte vergi daireleri,
internetten beyanname alınması ve vergi ödemelerinin bankacılık sistemi ile yapılması sonucunda, günlük iş
yükünün dışında beyannamesini vermeyen ve vergisini ödemeyen mükelleflerle daha yoğun ilgilenebilir
altyapıya sahip olacaktır.
Bu proje ile özellikle kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için en önemli adımlardan biri atılıyor.
Merkezde kurulacak sistemler ile BİLGİSAYARLI DENETİM gerçekleştirilecek. VEDOP, MOTOP ve
VİM-SİS ile bankalardan ve diğer üçüncü kişilerden gelen bilgilerle mükellef beyanları, Veri
Ambarı(VERİA)nda karşılaştırılacak.
VEDOP 1 ile getirilen çalışma koşulları ve teknolojik altyapıya ilaveten VEDOP 2 ile getirilecek yeniliklerle
birlikte mükellefini daha iyi tanıyan, teknolojik olanakları mükellefe daha iyi hizmet etmek için kullanın,
aynı zamanda ödevlerini yerine getirmeyen mükellefi daha etkin izleyen ve yaptırım uygulayan vergi idaresi
hedefleniyor.
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13. VERGİ HAFTASININ ARDINDAN
Kadir BOY
İstanbul Defterdarı
1990 yılından bu yana her yılın Mart ayının son haftası “Vergi Haftası” olarak kutlanmaktadır. Vergi
Haftası bu yıl 25 – 31 Mart 2002 tarihleri arasında Maliye Bakanlığının Merkez ve taşra teşkilatlarında
çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Vergi Haftası kutlamaları ile güdülen amaç;
-

Kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması,
Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi,
Vergiyi gönüllü olarak ödemek alışkanlığının arttırılmasıdır.

Hafta olarak kutlanan her kavram ve müessesede kutlamaların nedeni, kuruluş ve kullanım amacına hizmet
etmeyen, dolayısıyla etkin işlemeyen müesseseler için kamuoyunu aydınlatıp vatandaşların duyarlılığını
arttırmaktır. Vergi Haftası ve bu haftaları kutlama etkinlikleri de ülkemizde verginin benimsetilip
sevdirilmesinin, vergi ahlakı ve bilincinin yerleştirilmesinin, “Şimdi vergi daha önemli” sloganında
anlamını bulan kamu harcamalarının finansmanı için gerekli olan asıl öz kaynağımızın vergi olduğu
hususunun kabul ettirilmesinin ihtiyaç ve şart haline geldiğinin görülmüş olması nedenine dayanmaktadır.
Bir toplumda vergi ahlak ve bilincinin yaygınlaşmış olması o toplumun sahip olduğu ve gelecek nesillere de
aktarabileceği en sağlıklı ve kalıcı zenginliklerdendir.
Gelişmiş ülke insanlarının sahip olduğu sosyal refahın gerisinde yatan etken salt zengin üretim kaynakları
değil, mal veya hizmet üretiminin rantını kamu maliyesi ile adil bir şekilde paylaşmalarıdır.
Her sene olduğu gibi bu yıl da Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilköğretim okullarında konferanslar
verildi. Vergi Dairelerimiz ilköğretim okulu öğrencilerimize gezdirildi. Onlara hediyeler dağıtıldı. Paneller
tertip edildi. Ancak bu çalışmalar vergi haftası ile sınırlı kalmamalıdır. Vergi ahlak ve bilincinin, okulların
eğitim programlarında ders konusu olarak yer alması gerekir ki; bu konuda Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim
Bakanlığının işbirliği içine girmesinde geç kalındığını düşünmekteyiz.
Etkin ve adil bir vergi sistemine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu yaşadığımız
ekonomik krizin ülkemizi ve vatandaşlarımızı ödemek mecburiyetinde bıraktığı ağır fatura gözler önüne
sermektedir. Artık vergi veren kesimin vergi yükünü daha da arttırmamızın mümkün olmadığı
görülmektedir. Zira bu kesim ticari hayatını devam ettirebilmek için bir noktadan sonra sistem dışına
çıkmaya başlamaktadır. O halde yapılması gereken şey; sivil toplum kuruluşları, Meslek Odaları,
Üniversiteler, Siyasi İrade ve bürokratlar her türlü subjektif kaygılardan uzak vergiyi tabana yayacak adil ve
etkin bir vergi sistemini oluşturmak için anlayış birliği içine girerek vergi mevzuatı, vergi idaresi ve vergi
yargısından müteşekkil vergi sistemini sağlıklı işleyen bir yapıya kavuşturma konusunda Mali İdarenin
çalışmalarına destek vermek, katkıda bulunmaktır.
Ülkemizde vergi bilincinin ve vergi ödeme alışkanlığının yeterince yerleşmiş olmadığını ifade ederken bu
konuda sadece vatandaşlarımızı, mükelleflerimizi sorumlu görmemiz mümkün değildir. Kaynaklarını etkin,
verimli ve tasarruflu kullanmayan, yolsuzluk ve rüşvet olaylarına bulaşmış, halkına yeterince güven
vermeyen kamu yönetiminden, vergi idaresinin mükellefle birebir muhatap olan birimi vergi dairesine kadar
zincirin tüm halkalarının sorumluluğu vardır. Mali idarenin, mükelleflerin vergiden kaçınmalarının
sebeplerini iyi tahlil edip buna göre her türlü düzenlemeyi yapması ve önlemleri geliştirmesi gerekir.
Vergi idaresinde, mükellefi tespit eden, vergiyi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden birim olan vergi
dairelerimizin vergi ahlak ve bilincinin yerleşmesi için en fonksiyonel birim olduğunu düşünmekteyiz. Bu
nedenle her şeyden önce kaydı olan mükelleflerimizi mükellefiyetle ilgili görevlerini yerine getirirken güler
yüzle karşılayıp onların bu ödevlerini temiz ve sağlıklı ortamlarda yerine getirmelerini, sağlıklı ve süratli
hizmet almalarını sağlamak mecburiyetindeyiz. İhtilaf yaratıcı değil, sorun çözücü yaklaşımlar içinde

bulunmalıyız. Mükellef her türlü kaygılardan uzak, gönül rahatlığı ile vergi dairesine gelebilmeli, huzurlu,
olarak da vergi dairesinden dönebilmelidir. Bizler vergi idaresinin tüm çalışanları olarak mükellefimiz için
var olduğumuzu kabul edip, onlara “Mükellef Müşterimizdir” anlayışı ile hizmet sunarsak, memur –
mükellef ilişkisinde karşılıklı olarak birbirimize anlayışla yaklaşırsak “Vergi Haftası” kutlamalarının
amacına ulaşması mümkün olabilecektir. Esasen Defterdarlığımızın öncelikli hedefleri arasında bulunan
“Vergi İdaresi – Mükellef İlişkilerinde Yeni Bir Anlayışın Geliştirilmesi” “Kayıtdışı Ekonomi İle
Mücadele” ve “Toplam Kalite Yönetimi” konularında yaptığımız çalışmalar sözünü ettiğimiz amaca
matuftur.
Diğer taraftan personelimizden mükelleflere yaklaşım konusunda talep ettiğimiz davranış biçimlerinin
eğitimle ilgili olduğu kadar moral değerlerle de alakalı olduğunu düşünen Defterdarlığımız, “Eğitimler;
kültür ve sanat çalışmalarıyla desteklendikçe anlam taşır” anlayışıyla personelimizi kültür ve sanat
çalışmalarına katarak “Türk Halk Müziği Korosu”, Türk Sanat Müziği Korosu ve “Tiyatro Topluluğu”
oluşturmuş, “Resim Bölümü” ve “Fotoğrafçılık Bölümü” kursları tertip etmiştir. Bu grupların 13. Vergi
Haftası etkinlikleri çerçevesinde vermiş oldukları konserler, yapmış oldukları gösteriler ve sergiler
çalışanlarımız üzerinde olumlu bir motivasyon yaratmıştır. Defterdarlığımızın değişen yüzünü
paydaşlarımızın fark etmesi ise bizlere ayrı bir mutluluk ve heyecan kazandırmıştır.
Mükellefle vergi idaresi arasında bir köprü görevi yapan SM, SMMM, YMM camiasının vergi ahlak ve
bilincinin yerleşmesi ve mükelleflerin gerçek gelirlerinin beyan etmeleri konusunda gösterdikleri hassasiyet
ve mesleki sorumlulukların yanında toplumsal sorumluluğu da paylaşan tüm mensuplarının bundan sonra da
aynı duyarlılığı göstereceklerinden şüphemiz yoktur.
Vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize vergi ahlak ve bilincinin yerleştirilmesi ve vergiyi gönüllü olarak
ödeme alışkanlığının kazandırılmasından söz edildiğinde etkinlikleri tartışmasız olan meslek odaları,
tüketiciyi koruma dernekleri ile yazılı ve görsel basını konunun dışında tutmamız mümkün olmadığı gibi
onlarında kendilerini bu konuda sorumlu tutmaları kuruluş ve işleyiş amaçlarının gereğidir.
Ümit ediyor ve inanıyoruz ki, toplumu oluşturan tüm birey ve kurumlar el ele vererek etkin ve adil işleyen
bir vergi sistemini tesis edecek, yakın gelecekteki vergi haftaları da toplumda barış ve güvenliğin temeli,
geleceğimizin teminatı ve çağdaş uygarlığın temeli olan vergi ile ilgili sorunlarını halletmiş olarak
kutlanacaktır.

YENİ EKONOMİK KARARLAR VE ŞEFFAFLAŞMA SÜRECİNDE MUHASEBE MESLEĞİNİN
ÖNEMİ
Nail SANLI
TÜRMOB Genel Sekreteri
Türkiye son yılları ekonomik krizlerle geçirdi. Kasım ve Şubat krizleri toplumun tüm kesimlerine ağır bir
fatura çıkardı ve halen bu faturayı ödüyoruz. Krizin sebepleri, yaratmış olduğu tahribat oldukça geniş bir
çerçevede tartışıldı. Krizin yaratmış olduğu tahribat ve sebeplerini anlatmak yerine, çok kısa olarak krize
giriş sebebimizi ve çözüm yollarını değerlendireceğim.
Türkiye uzun yıllardır sürdürülebilir bir gelişme sergileyememiştir. Periyotları sıklaşan bir kriz ortamında
yıllardır yaşamaktadır. Türkiye kamu giderlerini borçla finanse etmiş ve bu borç sarmalı artık sürdürülemez
bir boyuta gelmişti. Bugün bile hale borçların çevrilebilirliğini tartışıyoruz. Sürdürülebilir bir borçlanma
politikası tüm ülkelerce uygulanan bir yöntemdir. Ancak temel finansman aracı değildir. Türkiye vergi alma
borç al mantığı ile temel hatayı burada yaptı. Bunu yolsuzluk, rüşvet ve suistimallerle zenginleştirerek
içinden çıkılmaz bir hale getirdi.
Bugün IMF reçeteleriyle Türkiye finansman sorununu çözmeye çalışıyor. Ancak bununla birlikte çözmesi
gereken temel yapısal sorunlarda mevcut. Bunların başında da şeffaflık geliyor. Yıllardır kar açıklayan
bankalarımız krizle birlikte gördük ki büyük zararlar içerisindeler. Bunun temel sebebi şeffaflığın ve
denetimin yeterli oranda olmamasıdır.
2000 yıl sonunda 104,1 katrilyon lira olan bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü, 2001 yılı Ağustos
ayı itibariyle reel olarak yüzde 2 oranında azalarak 157,7 katrilyon lira olmuştur. Dolar bazında
bakıldığında, sektörün aktif büyüklüğü 2001 yılı Ağustos ayında geçen yıl sonuna göre yüzde 27 oranında
küçülerek 112,6 milyar dolar seviyesine gerilemiştir.
Gruplar itibariyle incelendiğinde; 2001 yılı Ocak-Ağustos döneminde dolar bazında kamu ve yabancı
bankalar grubunda yüzde 40, özel ve kalkınma-yatırım bankaları grubunda ise yüzde 25 civarında bir
daralma sözkonusudur. Aynı dönemde TMSF bankalarının aktif büyüklüğünde bu bankaların mali
bünyelerinin iyileştirilmesi amacıyla verilen kamu kağıtlarının da etkisiyle dolar bazında yüzde 17 oranında
bir artış kaydedilmiştir.
Ekonomide yaşanan problemler bankaların sorunlu kredilerinin de artmasına yol açmış ve 2000 yıl sonunda
4 katrilyon lira olan brüt takipteki alacaklar, 2001 yılı Haziran ayında 6,3 katrilyon liraya, Ağustos ayında
ise 8,5 katrilyon liraya yükselmiştir.
TMSF bünyesine katılan banka sayısındaki artış, bu bankaların takipteki alacak oranlarının yüksek olmasının
etkisiyle kredilerin takibe dönüşüm oranlarını artırmıştır. 2001 yılı Ağustos ayı itibariyle TMSF
bankalarının açmış oldukları kredilerin takibe dönüşme oranı yüzde 65,2 ile grup bazındaki en yüksek oranı
temsil etmektedir. TMSF bankalarından sonra yüzde 29,1 ile kamu bankaları ikinci sırada yer almaktadır.
TMSF bünyesindeki bankalar 2000 yılı haziran ayında 149 milyon dolar kar’da gözükürken, bu durum 2000
yılı aralık ayında 276 milyon dolar zarar, 2001 haziranında 763 milyon dolar zarar ve 2001 ağustos ayında
394 milyon dolarlık zarar rakamına ulaşmışlardır.
Bankacılık sektörüne 4 ile 5 milyar dolarlık bir kaynak daha aktarılmaktadır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu sektörün kurtuluşunu açıklamış olduğu eylem planında
denetimde görmektedir. Bilançolar net bir şekilde bu denetim sonuçlarıyla ortaya çıkacaktır. Bize göre
sektörün kurtuluşu sadece bankaların denetlenmesinde değil aynı zamanda sektörü batırma noktasına gelen
batık kredilerinde, kredi verilmeden önce denetlenmesine bağlıdır. Bunun yasal zemini olmasına karşın
bugüne kadar uygulanmamıştır. Kredi taleplerindeki denetimde 2 trilyon lira olan limitin biran önce makul
bir seviyeye çekilerek bu sorun çözülmelidir. Bu sorunlar çözülmediği takdirde bunun faturasını
yolsuzlukları yapanlar değil, bizler ödemekteyiz.
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Sadece bankacılık sektörü değil tüm kamu ve özel sektör şeffaf hale gelmelidir. Türkiye’de şeffaflığın
artırılması ve kamuda etkin yönetimin geliştirilmesi için bir dizi çalışma yürütülmektedir. Bunlar ana
başlıkları itibariyle;







Say2000i Web tabanlı saymanlık otomasyon projesi,
Tahakkuk esaslı muhasebe,
Ödemelerin ve alacakların banka hesaplarına havale suretiyle yapılması,
Döner sermayeli işletmelerde ödemelerin kredi kartıyla yapılması,
Döner sermayelerde birleştirme işlemleri
Toplam kalite çalışması

Başlıkları altında yürütülmektedir.
Bu konudaki ayrıntılı bilgiler Bilanço Dergisi’nin şubat sayısında yer almıştır.
Bunların dışında; Türkiye’de gündemi önümüzdeki günlerde yine vergi sistemi ve vergi idaresine yapılacak
reform çalışmaları oluşturacak. IMF ve Dünya Bankası hazırladıkları rapor ve çalışmalarla Türk vergi
sistemi ve idaresinde reform yapılması noktasında kararlı bir tavır sergiliyor. Bu iki kurumun bazı talepleri
yeni niyet mektubunda da bazı hatlarıyla yer aldı. Ancak bu önerilerin bir dirençle karşılaştığını da biliyoruz.
Türkiye’nin önünde yine bir vergi reform süreci bulunuyor. Uzun çalışmalardan sonra 1950 yılında
yürürlüğe konulan Gelir vergisi, Kurumlar Vergisi çağdaş bir düzenlemeyi ifade etmekteydi. Ayrıca dağınık
usul hükümlerini biraraya toplamak üzere 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile modern ilkelere dayalı bir
düzenleme yapılmıştı. 1950’lerden bu yana vergi yasalarında yüzlerce değişiklik yapıldı.
Haziran 1998 tarihinde 4369 sayılı Yasayla Türk vergi sisteminde bazı eksiklikleri bulunmasına karşın
önemli değişiklikler yapılmıştı. Ağustos 1999 tarihinde ise 4444 sayılı yasa ile bu değişikliklerin bir çoğu
tekrar değiştirildi. Buna benzer vergi yasalarının sürekli değiştirilmesi ile vergi sistemimiz bir yaz boz
tahtasına dönüşerek içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Bu yaz boz tahtasına bir de çeşitli kanun ve kanun
hükmünde kararnamelerle getirilen 238 maddelik muafiyet ve istisnaları da eklediğimizde hepinizin bildiği
tabloyu birkez daha gözünüzün önüne getirmiş oluruz.
TÜRMOB olarak yıllardır savunduğumuz, Türk vergi sisteminin köklü bir reforma tabi tutulması gerektiği
ve bu reformun ilgili tüm kesimlerin katılımıyla gerçekleştirilerek kalıcı olması gerektiği görüşü bugün
geldiğimiz noktada Dünya Bankası ve IMF’in de talebi olarak karşımıza çıkıyor.
Geldiğimiz noktada, istensede istenmesede, direnç olsada olmasada Türk vergi sistemi ve idaresinde
önümüzdeki günlerde önemli değişikliklere gidilecek.
Dünya Bankası’nca Türkiye’ye sağlanacak II. Programlanmış Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredisi
hazırlıkları çerçevesinde ülkemizde incelemelerde bulunan Dünya Bankası heyetince, bu alanda Maliye
Bakanlığı, TÜRMOB ve ilgili kurumlarında görüşlerini de dikkate alan bir Rapor hazırlanarak, bir bilgi notu
şeklinde ilgili mercilerin değerlendirmesine sunulmuştur.
Dünya Bankası tarafından hazırlanmış olan Rapor, vergilendirme politikası ve idaresi alanında Gelirler
Genel Müdürlüğü’ne vergi sistemi ve vergilendirme idaresi alanlarında önemli stratejik önlemler öneriyor.
Bu öneriler arasında; dolaylı vergi sisteminin basitleştirilmesi ve daha tutarlı ve bütünleşik duruma
getirilmesi, düşük ücret grupları üzerindeki vergi yükünün hafifleştirilmesi, çeşitli finansal yatırım araçları
üzerindeki reel efektif vergi hadlerinin uyumlaştırılması, iş hayatında Kurumlar ve Gelir vergisi mükellefleri
üzerindeki vergilerin, faiz gider ve gelirleri itibariyle, reel faiz haddi gözönüne alınarak kademeli biçimde
tümüyle endekslenmiş hale getirilmesi ve cömertçe verilmiş olan yatırım teşviklerinin azaltılması ile daha
basit ve şeffaf hale getirilmesi gibi doğrudan mevcut vergi sistemi ile ilgili olanların yanısıra; vergi
mükelleflerinin faaliyetleri hakkında daha kapsamlı bilgi tabanı oluşturulması ve vergilendirme etkinliğinin
arttırılması için “Vergilendirme Bilgi Ağı” oluşturulması, vergi idaresi organizasyonunun müsteşarlık
düzeyinde örgütlenmesi, Maliye Bakanlığı bünyesinde ayrı bir Vergilendirme Politikası Birimi kurulması,
vergi idaresi için özel bir iç denetim fonksiyonu tesis edilmesi gibi vergi idaresinin işleyişi ve kurumsal
yapısına ilişkin öneriler de yer almaktadır.
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Bilgi notunda Türkiye’de halen yürürlükte olan vergi sistemi ve vergilendirme idaresi ile ilgili başlıca şu
saptamalar yapılmaktadır;
-

Geçen on yıllık sürede GSMH’nın yüzdesi olarak 18.9’dan 31.2’ye çıkan merkezi hükümet vergi
gelirleri OECD ortalamasının altında kalmakta ise de, orta gelir grubu ülkeleri ortalamasının üzerindedir.

-

Hernekadar artışın önemli bir bölümü yüksek nominal ve reel faizlerden kaynaklanan faiz gelirleri
üzerinden elde edilmişse de gelirden alınan vergilerin GSMH’ya oranı 1990 yılındaki yüzde 10
oranından 2000 yılında yüzde 14’e yükselmiştir.

-

Aynı dönemde dolaylı vergiler daha hızlı bir artış göstermiş ve bu grup vergi gelirlerinin en önemli
bileşenini oluşturan KDV’nin tahsilatının GSMH’ ya oranı yüzde 3’ten yüzde 7’ye yükselmiştir.

-

Vergi hasılatının arttırılmasına dönük yoğun çabalara rağmen 1990’lı yıllarda Hükümet Bütçesi
GSMH’nın yüzde 10’u mertebesinde açık vermiş, bütçe açığı 1999 yılında yüzde 24 ile en yüksek
düzeyine ulaşmıştır. Yüksek “kamu kesimi borçlanma gereği” borç stokunun hızla büyümesi, reel
faizlerin ve enflasyonun daha da yükselmesi sonucunu getirmiştir.

-

Halen GSMH’nın yüzde 30’unun üzerinde olan vergi yükü, vergi gelirlerinin arttırılması yolunda en
önemli engeli oluşturmakta, ayrıca temel KDV oranının yüzde 18, Gelir Vergisi en üst dilim oranının
yüzde 40 ve Kurumlar Vergisi oranının yüzde 33 olması, son yıllarda vergi gelirlerindeki artışın özel ve
bir defaya mahsus olarak konulmuş vergilerden kaynaklanması, süregelen ekonomik durgunluk ve bunun
şirket karlarını düşürmesi ve bu hususların yanısıra istihdamın yüzde 45’inin tarım kesiminde olması,
çalışanların yaklaşık yüzde 40’ının asgari ücret düzeyi gibi düşük bir düzeyde ücret alması ve kayıt dışı
ekonomi ve istihdamın yüksek boyutu gibi yapısal faktörler, toplam vergi gelirlerinin arttırılması
yolundaki başlıca engelleri oluşturmaktadır.

Dünya Bankası Raporunda vergi sisteminin iyileştirilmesi yolunda TÜRMOB’un da yıllardır önerileri
arasında yer alan aşağıdaki hedeflere yer verilmektedir;
Vergilendirme Sistemine İlişkin Başlıca Öneriler
-

Katma Değer Vergisinde halen 5 olan oran kademe sayısının, bir standart oran ve bir de daha düşük oran
olacak şekilde ve halen değişik adlar altında bazı mal ve hizmetler için uygulanmakta olan özel
vergilerin, sınırlı sayıda lüks mala uygulanacak şekilde “Özel Tüketim Vergisi” başlığı altında
toplanması suretiyle, dolaylı vergilerin yapısının sadeleştirilmesi ve daha bütünleşik hale getirilmesi,
KDV sistemine dahil edilecek işletmeler için asgari bir ciro düzeyi saptanarak mevcut idari olanakların
büyük vergi mükellefleri için kullanılabilir hale getirilmesi,

-

Düşük ücretli çalışan kesim üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi, mevcut “özel indirim”in
kaldırılarak bir bireysel “vergi indirimi” şekline dönüştürülmesi ve bu indirimin tutarının KDV İadesi
sisteminin kaldırılması ile sağlanacak tasarrufla arttırılması,

-

Değişik finansal yatırım araçları üzerindeki reel vergi yükünün, süresi üç ayın üzerindeki vadeli mevduat
faiz gelirlerinin endekslemeye tabi tutulması, mevduat faiz gelirleri üzerine vadeye göre değişen stopaj
getirilmesi, mevduat ve bono faiz gelirleri toplamının, belirlenecek bir tutarı aşması halinde beyanının
sağlanması, temettü gelirleri üzerindeki stopajın uyumlu hale getirilmesi gibi önlemlerle
uyumlaştırılması,

-

Yatırım indirimi azaltılır ve daha basit, şeffaf ve otomatik hale getirilirken, işletmelerin Kurumlar ve
Gelir Vergilerinin kademeli biçimde tam endekslemeye tabi tutulması,

-

Banka ve Sigorta muameleleri Vergisinin kademeli biçimde kaldırılması,

-

Gayrimenkul sahipliğinden doğan sermaye kazançlarının vergilendirilmesinin, gayrimenkul yatırımlarına
olan aşırı düşkünlüğü azaltacak şekilde yeniden değerlendirilmesi,

-

Mükelleflerce sahip olunan varlıklar ve net zenginlik düzeyinin tam olarak kayıt altına alınması idari
açıdan karmaşık ve zahmetli olduğu cihetle ve varlık edinimi için yapılan harcama tutarlarının, gelirin
tahmin edilmesinde gerektiğinde kullanılabilecek etkin bir denetim aracı olması nedeniyle, gelirlerinin
bir bölümünü saklayan mükellefler üzerine getirilmesine niyet edilen ve net zenginlik düzeyindeki
değişmelerin vergilendirilmesini amaçlayan verginin, gelirini eksik beyan ettiği izlenimi edinilen
mükellefin ödemesi öngörülen vergi tutarının tahmin edileceği bir denetim tekniğine dönüştürülmesi,
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Aşağıda verilen alanların gözden geçirilmesi ile gerekli özel politikaların geliştirilmesi ve uygulamaya
konulması;
-

Arazi, arsa ve binaların vergilendirilmesi,

-

Küçük işletme ve tacirlerin vergilendirme açısından ne tür bir işleme tabi tutulacakları,

-

Kurumlar ve Gelir vergilerinin birleştirilmesi,

-

Sigorta sektörünün vergilendirilmesi,

-

İşverence çalışanlara sağlanan nakit dışı faydaların, gelirlerin vergilendirilmesi.

-

Finansal kiralamaların, finansman anlaşmasının endekslenmiş faiz giderlerinin kiralayan için gelirlerden
indirilecek buna karşılık kiralayan için gelire eklenecek şekilde, vergilendirilmesi suretiyle reforma tabi
tutulması.

Vergilendirme İdari yapısına İlişkin Başlıca Öneriler
-

Maliye Bakanlığı’nın 6 Genel Müdürlük biriminden birisi olan Gelirler genel Müdürlüğü’nün, diğer
OECD ülkelerindeki uygulamalara paralel olarak daha üst bir kademede, müsteşarlık düzeyinde
örgütlendirilmesi,

-

Vergi idaresinde fonksiyonel bir örgütlenme yapısının kurulması,

-

Maliye bakanlığında, bünyesinde yeterli sayıda vasıflı vergi hukukçusu ile iktisatçı bulunduracak, ayrı
bir “Vergi Politikası Müdürlüğü” oluşturulması,

-

Doğrudan Vergi İdaresi tepe yönetimine karşı sorumlu olacak, vergilendirme faaliyeti için özel bir iç
denetim fonksiyonu oluşturulması,

-

Yöneticileri ve kilit teknik personeli kapsayacak, bu personelin işgal ettiği pozisyonlar için daha
kıyaslanabilir ve çekici ücret düzeylerine olanak veren bir “ücretlendirme sistemi”nin kurulması,

-

Gelirler Genel Müdürlüğü’nde denetim yönetimi olanaklarının güçlendirilmesi ve daha fazla sayıda
vergi mükellefinin denetimine olanak verecek bir mükellef denetim sisteminin tasarlanması, ayrıca
önemli vergi mükellefleri ile onların iş hayatında ifa ettikleri işlemler konusunda sahip olunan bilgilerin
ve veri tabanının geliştirilmesi,

Vergi sistemimizin artık köklü bir reforma ihtiyacı olduğu aşikardır. OECD ülkelerinde sürekli olarak vergi
oranları düşürülmekte, ancak vergi gelirleri artmaktadır. Ülkemizde ise bu süreç yıllardır tersine işlemekte ve
vergiye karşı artık büyük bir direnç oluşmuş bulunmaktadır.
TÜRMOB olarak yıllardır hazırladığımız rapor ve çalışmalarda, olağanüstü vergilerden kaçınılmasını, Özel
Tüketim vergisi Yasasının çıkarılmasını, kayıtdışılıkla etkin mücadele edilmesini, muhasebecilik, mali
müşavirlik müessesesinden etkin bir şekilde yararlanılmasını talep ettik.
TÜRMOB’UN ÖNERİLERİ
TÜRMOB olarak 20 Ekim 2001 tarihinde yayınladığımız “TÜRMOB’un Vergi Sistemine Bakışı ve
Önerileri” başlıklı raporumuzda ana başlıklarıyla şu önerilerimiz yer almıştı;


Gelirin tanımı kaynak esaslı olmalıdır



Vergi Sisteminde bulunan vergi muafiyet ve istisnaları ülkemizin içinde bulunduğu şartlar,
ekonominin gerekleri ve kamu finansman ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden değerlendirilmelidir.



Basit usul kaldırılmalıdır,



Vergi iadesi sistemi aylık hale getirilip kapsamı genişletilmelidir,



Vergi sistemindeki otokontrol mekanizmaları yeniden düzenlenmelidir,



Gelir ve servet çözülmeleri ile harcama düzeyi arasında bağ oluşturan bir otokontrol mekanizması
ihdas edilmelidir,
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Enflasyon muhasebesi getirilmelidir,



Üniter vergi sistemine geçilmelidir,



Üçretlilerde vergi tarifesi düşük oranlı ve yüksek dilimli olarak uygulanmalıdır,



Harcama üzerinden alınan vergi kanunları ile gelir üzerinden alınan vergi kanunları arasındaki
uyumsuzluk giderilmelidir,



Vergi ceza sistemi yeniden oluşturulmalıdır,



Vergi kanunlarında elektronik ticaret ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır,



Rekabeti bozan serbest bölgeler uygulamalarına son verilmelidir,



Olağanüstü vergilerden kaçınılmalıdır,



Niteliği aynı olan hizmetler aynı şekilde, farklı olan hizmetler ise farklı şekilde vergilendirilmelidir,



Yeni çıkan vergi kanunları yasalaştığı dönemi takip eden hesap dönemi başında yürürlüğe
konulmalıdır,



Kayıtdışı ekonomi ile uzun soluklu bir mücadele yürütülmelidir,

Vergi denetiminin etkinliğini artırmak amacıyla mali müşavirlik kurumundan etkin bir şekilde
yararlanılmalıdır.
Denetim görevi Muhasebe Meslek mensuplarına verilmelidir. Tüm dünyada denetimin önemi gittikçe
artmaktadır. Muhasebe mesleği kayıt tutan bir meslek hüviyetinden çıkarak kayıtları denetleyen bir yapıya
doğru yönelmiştir. Ülkemizde de bu gelişim böyle olmak mecburiyetindedir. Suyu tersine akıtmaya
çalışmanın kimseye faydası olmayacağı gibi, hepimize büyük zararları dokunacaktır. Devlet eliyle denetimin
artık yapılamadığı ve giderek yapılmasının imkansızlaştığını Gelirler Genel Müdürlüğünün Türkiye
genelinde yapılan denetimlerle ilgili istatistikleri net bir şekilde ortaya koyuyor. 1985 yılında denetim yapan
12.174 personel bulunurken 2000 yılında bu sayı 3.590’a gerilemiştir.
VERGİ KANUNLARI UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK TÜRKİYE GENELİNDE
YAPTIRILAN YAYGIN VE YOĞUN VERGİ DENETİMİ SONUÇLARI (1985 – 2000)

DENETİME
YILLAR
KATILAN
PERSONEL SAYISI

DENETLENEN
MÜKELLEF
SAYISI

KESİLEN
USULSÜZLÜK
CEZASI TUTARI
(MİLYON TL)

1985

12.174

4.038.400

3.091

1986

11.593

4.293.364

10.607

1987

13.110

4.087.437

10.296

1988

16.396

5.315.475

15.098

1989

17.446

4.382.291

28.674

1990

16.756

5.866.550

87.057

1991

15.054

5.351.730

75.505

1992

15.313

5.966.359

117.302

1993

10.757

5.599.709

246.224

1994

5.894

4.254.838

801.311

1995

4.776

4.127.233

1.540.240

1996

4.937

4.647.853

2.748.224
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1997

4.608

3.898.920

3.516.235

1998

4.148

4.460.098

7.367.988

1999

4.107

4.731.624

10.964.412

2000

3.590

5.430.971

19.771.849

160.659

76.452.852

47.304.113

TOPLAM

Dünya Bankası raporu Türkiye koşullarına uyarlanarak, hem vergi sistemimizin, hemde vergi idaresinin
yeniden yapılandırılması gerekiyor. Vergi idaresi bu yeniden yapılandırmada denetim görevini meslek
mensuplarımıza vererek, bu denetim sisteminin denetlenmesi ve kontrolü görevini üstlenmelidir.
Halen yaşamakta olduğumuz ekonomik kriz, ülkemizi derinden etkilemiş ve büyük tahribat yaratmıştır.
Başta muhasebe meslek mensupları olmak üzere toplumun büyük bir kesimi ağır bir fatura ödemek zorunda
kalmıştır. IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşların önerileri doğrultusunda yaşamımıza yön verir olduk. Biz
istesek de istemesek de vergi sistemimizin yönünü bu kuruluşlar belirleyecek. Bu noktada TÜRMOB’a ve
meslek mensuplarımıza düşen görev, bu değişim sürecinde mesleğimizin çağdaş ülkelerde olduğu gibi
fonksiyon ve yetkilere sahip olması için gerekli yasal imkanların kazanımına çalışmaktır.
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SERBEST BÖLGELERDE KAZANÇLAR VE VERGİLENDİRİLMESİ
Prof. Dr. Recep Pekdemir
Arş. Grv. Nazlı Kepçe*
Serbest bölgecilik faaliyetleri günümüz dünyasında ekonomik kalkınma araçlarından biri olarak
uygulanmakta ve bu doğrultuda hemen hemen her ülkede serbest bölgeler oluşturularak faaliyete
konulmaktadır. Serbest bölgeler, ülkelerin siyasal sınırları içinde, ancak ekonomik sınırları dışında kalan,
devlet uygulamalarının en aza indirgenmiş bölgeler, diğer bir ifade ile sanal ülkeler olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Serbest bölgecilik, çeşitli ekonomik güçlüklerin yaşandığı ülkemizde gün geçtikçe çeşitli açılardan oldukça
önem kazanmakta ve gerek mali sektör, gerekse reel sektör kuruluşları için çeşitli açılardan avantajlı hale
gelmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada, ülkemiz serbest bölgelerinde elde edilen kazançlar ve bu kazançların
ülkemizde yürürlükte bulunan kazançların vergilendirilmesi süreci ile ilişkisinin ve bu konudaki
belirsizliklerin ortaya konması ve konu ile ilgili olarak çeşitli tartışmaların başlatılması amaçlanmıştır.
Bu çalışma ile ilgili olarak, öncelikle serbest bölgecilik faaliyetlerinin ülkemizde uygulamaya konmasından
bu yana, bu çalışmanın kapsamına giren konulardaki literatür incelemesi yapılmıştır. Bununla birlikte serbest
bölgelerde uygulamanın kapsamına giren çeşitli işletmelerde gözlemler yapılmış ve bu işletmelerde hizmet
vermekte olan işletme yöneticileri ile çeşitli söyleşilerde bulunulmuştur. Dolayısıyla bu çalışma, çeşitli
ortamlarda okuyuculara sunulan yazılı çalışmalar, gözlemlerimiz ve işletmelerde gerçekleştirdiğimiz
yüzyüze anket şeklindeki söyleşilere dayanmaktadır.
ÜLKEMİZDE SERBEST BÖLGELER
Ülkemizde serbest bölgecilik çalışmaları, 6.6.1985 tarihinde kabul edilen ve 15.6.1985 tarih ve 18785 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile başlamaktadır.
Bu Kanun ile ülkemizde;





ihracat için yatırım ve üretimi artırılması,
yabancı sermaye ve teknoloji girişinin hızlandırılması,
ekonominin girdi ihtiyacının ucuz ve düzenli şekilde temin edilmesi,
dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanılması

amaçlanmıştır. Bu amaçlara ulaşmak içik ülkemiz serbest bölgeciliğinin yapılandırılmasında üç temel kişilik
rol oynamaktadır. Bunlardan birincisi serbest bölgelerde devleti temsil eden birimlerdir. Bunlar, her serbest
bölgede faaliyet gösteren serbest bölge müdürlükleri ve gümrük teşkilatının birimlerinden oluşmaktadır.
İkincisi, bölge kurucu/işleticisi veya bölge işleticisidir. Bu ise daha ziyade her serbest bölgeledeki lojistik
hizmetlerin sağlanması amacıyle kurulmuş ve Bakanlar Kurulu tarafından yetkilendirilmiş anonim şirket
statüsünde imtiyazlı kuruluşlardır. Sonuncusu ise kullanıcılardır. Serbest bölgelerde sınai, ticari ve hizmet
sektörlerinde üretim ve ticaret faaliyetinde bulunmak üzere ruhsat almış (yetki almış) gerçek ve tüzel
kişilerdir. Diğer bir ifade ile ülkemiz ekonomik sınırları dahilinde faaliyet gösteren ve gelir vergisi ve/veya
kurumlar vergisi mükellefi olabilecek her türlü kurum ve kuruluşlar serbest bölgelerde kullanıcı
olabilmektedir.
Bu doğrultuda serbest bölgelerdeki kullanıcı niteliğindeki işletmelerin hukuki yapısı; Türk Ticaret Kanunu
kapsamında tacir sayılabilecek tek şahıs işletmeleri, Borçlar Kanunu kapsamında kurulup işletilebilecek adi
ortaklıklar, yine Türk Ticaret Kanunu kapsamında oluşturulabilecek kollektif şirketler, adi komandit
şirketler, limited şirketler, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, kooperatif
şeklinde kurulmuş ve kurumlar vergisi mükellefiyeti taşıyabilecek ortaklıklar, teorik olarak, karşımıza
çıkabilecektir. Bununla birlikte bu cümlede sayılan hukuki işletme tipleri veya yapılarının, ülkemiz
ekonomik sınırları içinde faaliyet gösteren bağımsız birimlerinin (merkezlerinin) serbest bölgelerde şube


İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Genel Başkanı, IFAC
Finansal ve Yönetim Muhasebesi Komitesi Üyesi, IFAC Eğitim Komitesi Teknik Danışmanı.
*
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı
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şeklinde birimlerinin oluşurulması da mümkündür. Hatta uygulamada, daha çok sermaye şirketlerinin serbest
bölgelerde bağımlı nitelikte şubeleri faaliyet göstermektedir. Her ne kadar idari açıdan merkez birimlere
bağlı olan bu şubeler, mali hukuk unsurları bakımından bağımsız bir birim olarak kabul edilmekte ve
dolayısıyla bağımsız hesap ve muhasebe sistemlerine sahip olmaktadırlar.
Yasal düzenlemenin yapılmasından bu yana yaklaşık on yedi yıl geçmiştir. Bu süre boyunca bu yasal
düzenlemeden beklenen amaçlara ne derece yaklaşıldığının veya ulaşıldığının belirlenmesi ve dolayısıyla söz
konusu yasal düzenlemenin etkinliğinin ölçülmesi çok önemlidir. Ancak bu konu bu çalışmanın kapsamı
dışındadır. Bu çalışma, daha ziyade bu amaçlara ulaşma doğrultusunda getirilen ekonomik teşviklerden
kazançların vergilendirilmesi kapsamındaki uygulamalar ile ilgilidir.
KAZANÇLARIN VERGİLERİNDİRİLMESİNDE YAPI
Ülkemizde kazançların vergilendirilmesi, temel olarak iki şekilde yapılandırılmıştır: Gerçek kişilerin
kazançlarının vergilendirilmesini kapsayan Gelir Vergisi mevzuatı, tüzel kişilerin veya kurumların
kazançlarının vergilendirilmesini kapsayan Kurumlar Vergisi mevzuatı.
Kazanç, kısaca gerçek kişilerde ve/veya tüzel kişilerde belirli bir dönemde meydana gelmiş servet artışları ve
harcamaların kaynağı olarak tanımlanması mümkündür. Bu servet artışlarının veya harcama karşılıklarının
kurum ve kuruluşlarda, muhasebe ve hesap sistemleri sayesinde, bilançolardaki değişimlerle,
somutlaştırılmesi ve algılanması daha kolaydır. Ancak gerçek kişi kazançlarında kazancın tanımı
kapsamındaki servet artışlarını veya harcama karşılıklarını somutlaştırmak ve algılamak kolay değildir.
Gerçek kişi kazançlarının vergilendirilmesinde kazanç türü yedi başlıkta toplanmıştır: Ticari kazanç, zirai
kazanç, serbest meslek kazancı, ücretler, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve sair kazançlar.
Bu kazanç türlerinin vergilendirilmesi açısından, kazancın tesbitinde bazı kazançlarda “tahakkuk”, bazı
kazançlarda ise “elde etme veya nakit” esası geçerli olmaktadır. Örneğin menkul sermaye iradında elde etme
esası geçerlidir. Diğer bir örnek ise bir kollektif şirket ortağının o şirketten olan kazancın tesbitinde, kazancın
kaydi olarak oluşması yeterlidir. Söz konusu kazancın gerçek kişi ortağın kullanımına veya tasarrufuna
geçmesi veya geçmemesi durumu değiştirmemektedir. Bu duurm kurum kazançlarının tesbitinde de söz
konusudur.
SERBEST BÖLGELERDE KAZANÇLAR VE VERGİLENDİRME
Yukarıda da belirtildiği gibi serbest bölgecilik faaliyetleri ülkelerin ekonomik sınırları dışında yaratılmış
alanlardır. Bu alanlarda genel olarak vergi resim ve harç muafiyeti işin esaslarından birini oluşturmaktadır.
Bu doğrultuda bu konu ile ilgili olarak serbest bölgeler mevzuatında yer alan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun Muafiyet ve Teşvikler bölümünün 6. Madde’sinde yer alan ifadeler
şöyledir:
Serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayılır.
Bu bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri
uygulanmaz.
İşletici kuruluşlar ve kullanıcılar yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek
teşviklerden yararlandırılabilir.
Türkiye'deki tam ve dar mükellef gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgedeki faaliyetleri dolayısıyla elde
ettikleri kazanç ve iratlar, Türkiye'nin diğer yerlerine getirildiğinin kambiyo mevzuatına göre tevsiki
halinde de, gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
Serbest Bölgeler Kanunu’nun uygulanmasına yönelik olarak 10.3.1993 tarih ve 21520 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikte konu ile ilgili olarak yer alan ifadeler şöyledir.
BEŞİNCİ BÖLÜM , Gümrük ve Vergi Muafiyeti ile Teşvikler
Vergi ve Diğer Teşvikler
Madde 29- Serbest Bölgelerde vergi, resim, harç ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat
hükümleri uygulanmaz.
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Türkiye'de yerleşik tam ve dar mükellef gerçek ve tüzel kişilerin, Bölgedeki faaliyetleri dolayısıyla elde
ettikleri kazanç ve iratları, Türkiye'nin diğer yerlerine transfer edildiğinin kambiyo mevzuatına göre
tevsiki halinde, gelir ve kurumlar vergilerinden muaftır.
İşletici veya B.K.İ. ile Kullanıcılar yatırım ve üretim safhalarında, Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek
teşviklerden yararlanırlar.
Hiç bir gerçek veya tüzel kişi, "Faaliyet Ruhsatı" almaksızın, Serbest Bölge teşviklerinden
yararlanamaz.
Yukarıda yer alan iki yasal dökümandan çıkarabileceğimiz sonuçlar kısaca şöyledir:

1
2



Serbest bölgelerde bağımsız birim şeklinde yapılandırılmış gerek gerçek kişi gerekse tüzel kişi
şeklinde yapılandırılmış şahıs ve sermaye şirketleri için vergi dairesi ile herhangi bir bağları yoktur.
Böyle bir iddiayı, Kanun ve Yönetmelik Maddelerindeki, “Bu bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük
ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz” ifadesinden oluşturmak
mümkündür. Dolayısıyla bu şekilde faaliyet gösteren işletmelerin belirli dönemler itibariyle elde
ettikleri kazançları diledikleri kadar serbest bölgede bekletebilmeleri veya dilediklerinde yurtdışına
aktarabilmeleri1 mümkündür. Bunun dışında bir iddiada bulunmak, serbest bölgecilikten beklenen
amaçlara ters düşecektir.



Serbest bölgelerde kazançların vergi muafiyetinden yararlanabilmesi için mutlaka yurda getirilmesi
ve yurda getirildiğinin kambiyo mevzuatı kapsamında belgelendirilmesinin bir koşul olduğunu öne
süren görüşler2 de söz konusudur. Ancak, serbest bölgelerde yabancı sermayenin kullanıcı şeklinde
faaliyet gösterdiğini varsayacak olursak, bu kuruluşların bu muafiyetten yararlanabilmesi için belirli
dönemler itibariyle elde ettikleri kazançları öncelikle yurda getirilmesi ve yurda getirildiğinin
kambiyo mevzuatı kapsamında tevsik ettirilmesi amaca uygun olmayan bir düşüncedir ve
uygulanması da mümkün değildir.



Ülkemiz ekonomik sınırları içinde Gelir Vergisi mevzuatı kapsamında kazançları vergilendirilecek
işletme tiplerine giren işletmelerin serbest bölgelerde bağımlı şube açarak faaliyet gösterdiklerini
veya bu tipteki işletmelerden bağımsız bir şekilde serbest bölgelerde faaliyet gösterdiklerini
varsayalım. Bu türdeki işletmeler, serbest bölgelerde belirli dönemler itibariyle elde ettikleri
kazançları dilediklerinde yurtdışına serbest bir şekilde transfer edemeyecekler mi? Bu konuda yasal
düzenlemelerde kısıtlayıcı herhangi bir hüküm yoktur. Ayrıca bu türdeki işletmeler, kazançlarını
gelir vergisi beyan döneminin yani Mart ayının sonuna kadar yurda getirmedikleri için, bu
işletmelerin kazançlarının vergilendirileceğini iddia etmek oldukça yersizdir. Çünkü bu işletmelerin
teorik olarak vergi dairesi ile bir bağları yoktur; hatta Katma Değer Vergisi mükellefiyetleri yoktur.
Bu tür işletmeler üzerinde Maliye Bakanlığı’nın denetim teşkilatının denetleme yetkisi de yoktur.



Ülkemiz ekonomik sınırları içinde Kurumlar Vergisi mevzuatı kapsamında kazançları
vergilendirilecek işletme tiplerinden işletmelerin serbest bölgelerde bağımlı şube açarak faaliyet
gösterdiklerini varsayalım. Bu şubelerde elde edilen kazançların, Kurumlar Vergisi vergilendirme
döneminin yani Nisan ayının sonuna kadar yurda getirilmesini ve yurda getirildiğinin kambiyo
düzenlemeleri kapsamında belgelendirilmelerini beklemek oldukça yersizdir. Hatta bu şubelerin
gelir tabloları ile merkez işletmelerin gelir tablolarını konsolide ederek, oluşacak kazançların tümden
kurumlar vergisine tabi olacağını öne sürmek bir saçmalıktır. Böyle bir uygulama, merkez işletme
şubeden herhangi bir varlık elde etmeden, yersiz vergilendirme nedeniyle kendi varlıklarından bir
eksilmenin oluşmasına neden olacaktır



Ülkemiz ekonomik sınırları içinde Kurumlar Vergisi mevzuatı kapsamında kazançları
vergilendirilecek işletme tiplerinden işletmelerin serbest bölgelerde bağımsız bir şekilde faaliyet
gösterdiklerini varsayalım. “Bu işletmelerin serbest bölgelerde belirli dönemler itibariyle elde
ettikleri kazançları Nisan ayı sonuna kadar yurda getirmediler, yani ortaklarına dağıtmadılar” diye bu
kazançların ortakları kazançlarıdır şeklinde vergilendirileceğini iddia etmek oldukça yersizdir. Kaldı
ki; ülkemiz ekonomik sınırları içinde faaliyet gösteren sermaye şirketlerinin kazançlarını ortaklara

Ramazan Cenk, “Serbest Bölgelerde Sağlanan Teşvik ve Avantajlar,” Mali Çözüm, Sayı 52, s. 30.
Hikmet Karadağ, “Serbest Bölgeler ve Bazı Vergisel Sorunlar,” Vergi Dünyası, Sayı 247, Mart 2002, s. 106.
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dağıtmadıklarında veya sermayeye eklediklerinde gerçek veya tüzel kişi ortaklar için herhangi bir
menkul sermaye iradı oluşmamakta ve dolayısıyla vergilendirme söz konusu olmamaktadır. Ancak
serbest bölgelerde oluşan kurum kazançlarından gerçek şahıs niteliğindeki ortaklara bir kazanç
aktarımı söz konusu olduğunda vergilendirmenin olacağı konusunda düzenleme ve uygulama söz
konusudur. Bu doğrultudaki düzenleme, 19.1.1996 tarih 22528 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
191 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde yer almıştır.


Düzenlemede yer alan ifade aşağıdaki gibidir:
7. Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Kurumlardan Elde Edilen Kar Payları :
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 6 ncı maddesinde, "Serbest bölgeler gümrük hattı
dışında sayılır. Bu bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mükelleflerine dair
mevzuat hükümleri uygulanmaz.
İşleticiler ve kullanıcılar yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek
teşviklerden yararlandırılabilir.
Türkiye'deki tam ve dar mükellef gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgedeki faaliyetleri
dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve iratlar Türkiye'nin diğer yerlerine getirildiğinin kambiyo
mevzuatına göre tevsiki halinde de gelir ve kurumlar vergisinden muaftır." hükmü yer
almaktadır. Bu hükümle serbest bölgelerde elde edilen kazançların Türkiye'de vergilenmemesi
öngörülmüştür.
Bu hükme göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgelerdeki faaliyetlerinden elde
ettikleri kazançlar kurumlar vergisine tabi tutulmamaktadır.
Ancak, bu istisna gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgelerdeki faaliyetlerinden elde edilen
kazançları ile sınırlıdır. Bir kurumun serbest bölgelerdeki faaliyetlerinden sağlanan kazançların
ortaklara kar payı olarak dağıtılması halinde, kurumun kazancının tamamen veya kısmen
serbest bölgelerdeki faaliyetlerinden elde edilip edilmediğine bakılmaksızın bu kar paylarının,
elde eden tam mükellef gerçek kişiler tarafından Gelir Vergisi Kanununun 85, 86 ve 87 nci
maddeleri hükümleri çerçevesinde menkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.
Tam mükellef olan bu kurumlardan elde edilen kar paylarının beyan edilmesi halinde vergi
alacağı da hesaplanacağı tabiidir.
Yukarıda yer alan ifadeden anlaşılan şudur: Serbest bölgelerde bağımsız bir şekilde faaliyette
bulunan sermaye şirketlerinin diğer bir ifade ile kazançlarının vergilendirilmesinde Kurumlar
Vergisi mevzuatının uygulanabileceği tipteki işletmelerin gerçek şahıs şeklindeki ortaklarına yapmış
olduğu kar dağıtımı, bu ortaklar için menkul sermaye iradı olarak kabul edilmektedir ve
vergilendirme döneminde usulüne uygun olarak, yani beyan edilmesi ile ilgili gerekli sınırı aşması
durumunda, beyan edilmesi gerekmektedir. Bu kazançların yurda getirildiğinin kambiyo mevzuatı
kapsamında belgelendirilmesi, bu Tebliğ hükmüne göre, vergilendirme dışı bırakma veya istisnanın
uygulanması için yeterli olmamaktadır. Ancak Tebliğde yer alan bu düzenlemenin, yukarıda
belirtilen Serbest Bölgeler Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğindeki muafiyet uygulaması ile
ters olduğunu iddia etmek mümkündür. Kanunda yer almayan bu uygulamanın bir tebliğ ile ihdas
edilmesi şeklinde bir düşünce oldukça yaygındır.



Konu ile ilgili olarak tartışılması gereken noktalardan bir diğeri ise “kazançların yurda getirildiğinin
kambiyo mevzuatı kapsamında belgelendirilmesi” ifadesidir. Bir kazancın sahibine ulaştırılması
veya transfer edilmesi çeşitli şekillerde yapılabilir. Örneğin her kar dağıtımı nakit olarak yapılacak
diye bir kural yoktur. Teorik düşünülecek olursa, işletme bilançolarının aktifinde bulunan her varlık
unsuru, kar dağıtımı olarak ortağa teslim edilebilir. Öyleyse bu ifadeden ne anlaşılmalıdır? Bize göre
bu ifade ile kasdedilen, kazançlar nakit olarak sahibine ulaştırılacak olursa, kambiyo mevzuatı
kapsamında belgelendirilmesi için mutlaka bankacılık uygulamalarına dahil edilmesi istenmekte
olabilir. Bunun dışında kazanç transferi ayni bir varlık ile gerçekleştirilecek olursa bu kambiyo
mevzuatınca nasıl belgelendirilecektir? Bu da açıklığa kavuşturulması gereken bir diğer konuyu
oluşturmaktadır.

SONUÇ
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Serbest bölgelerde oluşan kazançların tanınması (tahakkuk ettirilmesi veya gerçekleşmesi) ve bu kazançların,
kazanç vergileri karşısındaki durumu uygulamada en çok atrtışılan konulardan birini oluşturmaktadır.
Yukarıda da açıklandığı gibi, bize göre serbest bölge kazançlarının, kazanç vergileri karşısındaki durumu
aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:


Ekonomik sınırlar içerisinde faaliyet gösterilmesi durumunda Gelir Vergisi Kanunu kapsamında
ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, gayrimenkul sermaye iradı ve sair kazançlar şeklinde
vergilendirilecek serbest bölge kazançları, serbest bir şekilde yurtdışına transfer edilebilir, isteğe
bağlı olarak serbest bölgelerde tutulabilir, ya da isteğe bağlı olarak ekonomik sınırlar içine
sokulabilir. Bunlardan ekonomik sınırlar içine alınma durumunda, kazançların yurda getirildiğinin
kambiyo mevzuatında tevsik edilmesi gerekmektedir. Aksi halde vergilendirme söz konusu
olacaktır. Diğer koşullarda her durumda vergilendirmenin yapılması söz konusu değildir.



Serbest bölgelerde oluşan kurum kazançları ve/veya şube kazançları serbest bir şekilde serbest
bölgelerde bekletilebilir ve/veya serbest bir şekilde yurt dışına transfer edilebilir. Ayrıca bu
kazançların ekonomik sınırlar içine şube kazancı veya iştirak kazancı şeklinde sokulması ve yurda
getirildiğinin kambiyo mevzuatınca belgelendirilmesi durumunda vergilendirme söz konusu
olmayacaktır.



Serbest bölgelerde oluşan kurum kazançlarından gerçek şahıslara menkul sermaye iradı şeklinde
intikal edecek olan kazançların usulüne uygun olarak beyan edilmesi ve vergilendirilmesi
istenmektedir. Ancak bu durum tartışılabilir niteliktedir.

Sonuç olarak, mali konulardaki yasal mevzuat olabildiğince karmaşık ve anlaşılması bazı durumlarda güçlük
arz etmektedir. Bu tipik özellik serbest bölgelerdeki kazançların vergi mevzuatı karşısındaki durumuna da
yansımış bulunmaktadır. Doğal olarak bu durum devlet veya vergi idaresi taraftarlarının, serbets bölgelerde
dahi, pek çok faaliyetin kazançların vergilendirilmesi doğrultusunda görüş beyan etmelerine fırsat
vermektedir.
Dileğimiz, yaşamımızı yönlendiren her türlü hukuk kuralının mümkün olduğu kadar sade ve kolay
anlaşılabilir olmasını sağlamaktır.
Not: Bu yazı, bu dergide yayınlanmadan önce,28 Mart 2002 tarihinde, internet aracılığı ile Maliye Bakanlığı
Gelirler Genel Müdürlüğü’ne taldim edilmiştir. Bakanlıktan bu yazı doğrultusunda gelecek eleştiri veya
katkılar, yine bu derginin diğer sayılarında yer alacaktır.
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MUHASEBE VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI
Prof.Dr.Cemal YÜKSELEN
Mustafa Kemal Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
1. Muhasebecilik ve Müşavirlik Hizmetlerinin Özellikleri
Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğini yerine
getiren meslek mensuplarının sayısı her yıl artmaktadır. Mevcut meslek mensupları arasında yaşanan
rekabetin yanısıra, pazara girenlerin de “pasta”dan pay alma hedefi, rekabetin yoğunluğunu arttırmaktadır.
Bu rekabet ortamı ise meslek mensupları arasında öncelikle “fiyat rekabeti” yaratmaktadır. Fiyat rekabeti ise
ya meslek mensubunun gelir kaybına neden olmakta, ya da uğradığı gelir kaybı sonucu meslek mensubu
sunduğu hizmetten mükellefin beklediği kalite düzeyinin altında hizmet sunmak zorunda kalmaktadır. Düşük
hizmet kalitesinin vereceği zararı göze alamayan meslek mensupları gelir kaybına razı olmakta,
hedefledikleri yaşam kalitesine ulaşamamaktadırlar.
Öte yandan her geçen gün vergi mevzuatındaki değişiklikleri mükelleflere aktarma ve gerekli düzenlemeleri
yapma zorunluluğu da emek ve zaman maliyetine katlanmayı gerektirmektedir. Bu alanda gerekli özenin
gösterilmemesi durumunda ya mükellef zarara uğramakta, ya da mükellefin yeni düzenlemeleri başka şekilde
öğrenmesi ile meslek mensubu hakkındaki izlenimi olumsuz yöne kaymaktadır. Her iki durum da meslek
mensubu için imaj ve mükellef kaybı anlamına gelmektedir.
Son yıllarda mükellefler, vergisel işlemler dışında da meslek mensuplarından çeşitli konularda bilgi alma
gereksinimi duymaktadırlar. İşyeri, şube açma, büyüme olanaklarını araştırma, makine/teçhizat satınalma
veya kiralama vb. konular, mükelleflerin bilgilenmek istedikleri hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır 1.
Ayrıca, gerek uluslararası ve ulusal muhasebe standartlarının her geçen gün önem kazanması, gerekse
yabancı firmaların ortak yatırım yapmak amacıyla yerli firma hakkında doğru, güvenilir mali bilgi alma
ihtiyacı karşısında önem kazanan meslek, elektronik iletişimin de yarattığı yeni ufuklarla önemli değişimlere
uğramaktadır.
Bütün bu gelişmeler, meslek mensuplarının, sırlarını paylaştıkları mükellefleriyle daha yakın ilişkiler
kurmalarını ve sundukları hizmetin kalitesini mükellef beklentisine uygun hale getirmelerini zorunlu
kılmaktadır.
Meslek mensuplarının sundukları hizmetin pazarlanması, mal pazarlamasından daha zordur. Bu zorluk,
hizmetlerin mallardan farklı şu özelliklerinden kaynaklanmaktadır2:
-

-

Hizmetler soyuttur. Fiyat, kalite vb. karşılaştırması bir takım güçlükler yaratır.
Hizmetin kalitesini belirleyen önemli unsur, hizmeti sunan personeldir.
Hizmetlerin kalite kontrolünü yapmak mümkün değildir. Hizmet sunumunda yapılan hata ve
ihmallerin ortadan kaldırılması, düzeltilmesi, hizmetin yeniden sunulması çoğu zaman güçtür.
Müşteriler satınalma aşamasında mamullerin çeşitli özelliklerini görebilme ve değerleyebilme
şansına sahip olmalarına rağmen, hizmetlerinde böyle bir olanak yoktur.
Hizmetlerin stoklanması söz konusu değildir. Hizmet işletmelerinde kullanılmayan kapasite, para
ve emek maliyet anlamını taşır. Talebin kapasiteyi aşması durumunda ise bazı müşterilere
hizmetin yeterince ve gereğince sunulamaması söz konusudur. Bu durumda müşteri hayal
kırıklığı yaşar ve işletme hakkında olumsuz düşüncelere kapılır.
Hizmet sunumunda hizmet işletmesi aracı kullanmaz, çoğu zaman ya doğrudan, yüzyüze veya
elektronik kanallarla müşteriyle karşı karşıya gelir. Bu nedenle personel, hizmet sunumunda
önemlidir.

Soyutluk, hizmetlerin en önemli özelliğidir. Bir malın ambalajına, etiketine, bileşimine vb. bakarak satınalma
esnasında fikir edinip satınalmaya veya almamaya karar verebiliriz. Ancak bir hizmeti bu şekilde değerleme
olanağımız yoktur. Bir mali müşavirin bir yıllık “muhasebecilik ve mali müşavirlik” işi gereği mükellefine
sunduğu hizmetin karşılığı talep ettiği hizmet bedeli (sunduğu fiyatı) mükellefin hizmeti eline alıp mal gibi

değerleme olanağı olmadığı için fikir edinmesi uygun/yüksek şeklinde değerlemesi kolay değildir. Bu
nedenle meslek mensubunun sunmayı taahhüt ettiği hizmetin ne kadar “iyi” olduğu konusunda mükellefi
ikna etmesi; mükellefin ise satınalmayı istediği hizmetin karşısındaki meslek mensubunca ne kadar “iyi”
sunulacağı konusunda ikna olması, zorluk yaratmaktadır. Bu iletişimde mükellefin, meslek mensubu ile ilgili
duyumlarının önemli bir rol oynadığı dikkate alınmalıdır.
Hizmet kalitesini belirleyen önemli unsur, personeldir. Personelin ilgili hizmet sunumunda sahip olduğu bilgi
ve beceri ile güler yüzlü olması, sıcak iletişime açık ve yatkın olması önemlidir. Örneğin, bir müşavirlik
işyerine gelen mükellefin doğrudan meslek mensubu kadar işyerinde çalışan elemanlar tarafından da
karşılanmakta olduğu dikkate alınırsa, mükellefe verilecek bilgi, gösterilecek saygı ve güler yüz, mükellefin
işyerinden memnun ayrılmasına olanak sağlayacaktır. Meslek mensubunun işyerinde bulunmaması
durumunda personelin tutum ve davranışları ve bilgileri ayrı bir önem kazanmaktadır.
Hizmetlerde yapılan hataların düzeltilmesi çok güçtür. Örneğin, muhasebe hizmetlerinde kayıtların hatalı
girilmesi, beyannamenin hatalı doldurulması telafisi güç sonuçlar doğurabilmektedir.
Müşteri hizmeti satınalırken mal özellikleri gibi hizmeti görebilme ve değerleme olanağından yoksundur.
Örneğin, mali müşavirinden bir işyeri kurmak üzere fizibilite etüdü hazırlamasını isteyen mükellef, hizmet
bedeli konusunda anlaşmayı yaparken nasıl bir “hizmet” için bu bedeli kabul ettiğini önceden görebilme
olanağına sahip değildir.
Bir hizmet işletmesinde kullanılmayan (boş) kapasite o ölçüde boşa harcanan zaman ve katlanılan gider
olarak görülür. Tersi durum ise hizmetin kalitesini olumsuz yönde etkiler. Bir müşavirlik işyerinde
personelin mesai süresince çalışır durumda olamaması, meslek mensubu için fazla personel, yüksek gider,
düşük verimlilik sonuçlarını doğurur. Buna karşılık bir işyerinin tüm personel olanaklarıyla sunabileceği
muhasebecilik ve mali müşavirlik hizmetinde fazla mükellefe karşı yükümlülük üstlenilmesi, kimi
aksamalara, hatalara, mükellef - meslek mensubu iletişiminde tatminsizliklere neden olabilir.
Hizmet sunumunda hizmet sunan personel, başarıda önemli unsurdur. Bir müşavirlik işyerinde mükellef
meslek mensubundan ihtiyaç duyduğu bilgiyi alması ölçüsünde tatmin olur. Sorduğu sorulara yanıt alması,
sorunlarının çözülmesi, beyannamelerinin zamanında hazırlanmış olması müşteri tatmini yaratır. Meslek
mensubunun işyerinde bulunmaması halinde aynı koşulların personelce de sağlanması büyük önem taşır.
Görüldüğü gibi hizmet bir performans olarak görülmektedir. Bu performansı sağlayan ise “insan”dır. Bu
nedenle muhasebe ve mali müşavirlik hizmeti sunan bir işletmede meslek mensubu ve personelinin birlikte
sundukları değer, performans düzeyini gösterir. O halde işletme bu değeri ne kadar arttırırsa performansını
da o denli yükseltmiş olacaktır. Bu ise, mükellefin tatmin olmasını sağlayacaktır.
2. Modern Pazarlama Anlayışı Nedir?
Amerikan Pazarlama Derneği’nin yaptığı tanıma göre, “Pazarlama, kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun
şekilde değişimi sağlamak üzere, malların, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını,
dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve uygulama sürecidir”3.
Dikkat edileceği üzere tanım, faaliyet konusu ne olursa olsun bir işletmenin, kendi lehine değişimi yani mal
ve hizmet sunumu ile karşılığında parasını alma işlemini sağlamaya yönelik bir çaba olarak pazarlamayı
ifade etmektedir. Bu anlamda muhasebe ve müşavirlik hizmeti sunan bir işletmenin de amacı, mükelleflerin
o işletmeyi tercih etmesini ve tercih sonrası kurulan iş ilişkisinin her iki tarafı da tatmin edecek şekilde
sürmesini sağlamaktır. Bunun için bir işletmede tüm personelin bu değişimin müşavirlik işletmesi lehine
değişimi sağlamada sorumluluk ve atkısı olduğu gerçeğinden hareketle günümüzde pazarlama, “Modern
Pazarlama Anlayışı” olarak bir yönetim anlayışı olarak da ifade edilmektedir.
Modern pazarlama anlayışı, müşteri ihtiyaç ve isteklerini hareket noktası alan, faaliyetleri bu ihtiyaç ve
istekleri karşılayacak şekilde pazarlama programı çerçevesinde planlayan ve uygulayan, hedefi de
rakiplerden daha etkin ve yeterli müşteri tatmini yaratmak olan bir anlayıştır.

3. Bir Muhasebe ve Müşavirlik İşletmesinde Modern Pazarlama Anlayışı
Bir muhasebecilik ve mali müşavirlik işletmesinde modern pazarlama anlayışı, mükellef beklentileri
doğrultusunda söz konusu hizmetleri sunarak mükellef tatmini yaratma hedefi taşımalıdır.
Modern pazarlama anlayışının dört temel unsuru bulunmaktadır4:
-

Müşteriye yönelik olma
Hedef Pazar
Bütünleşik pazarlama çabaları
Müşteriyi tatmin ederek kar sağlama

Bir muhasebecilik ve mali müşavirlik işletmesinde müşteriye yönelik olma, mükellefin ihtiyaç ve isteklerini
dikkate alma anlamı taşımaktadır. Mükellef müşavirinden ne bekler? Öncelikle vergisel işlemlerde doğru ve
güvenilir hizmet sunulmasını bekler. Dolayısıyla, meslek mensubu kendisi ve tüm personeliyle bu noktayı
temel almalıdır. Her bir mükellefin beklentilerinin farklı olabileceği de dikkate alındığında günümüzde “bire
bir pazarlama”, “ilişkisel pazarlama” gibi kavramlarla adlandırılan her bir mükellefe uygun hizmet yaratma
ve sunma faaliyetinin önemi ortaya çıkmaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere, müşavirlik işletmesinin sunduğu
hizmet, performanstır. Bu ise hizmet akdi gerçekleştikten sonra izlenebilecek bir işin riskini almak olarak
görülebilir. Bu nedenle mükellefin, meslek mensubundan beklentilerinin ne olduğunu öğrenmek ve bunları
karşılamak hedeflenen tatmini yaratır.
Modern pazarlama anlayışının ikinci unsuru hedef pazardır. Hedef pazar unsuru, müşteri ihtiyaç ve
isteklerinin farklılığından hareket ederek onların çeşitli kriterlere ayrılarak pazarın bölümler haline
getirilmesi ve işletmenin bu bölümleri dikkate alarak uygun gördüğü sayıdaki pazar bölümünü hedef
pazar/pazarlar seçip bu bölümlere mal ve hizmet sunmayı ifade etmektedir.
Bu anlayışa göre müşavirlik işletmesi mükelleflerini çeşitli kriterlere göre gruplara, pazarlama kavramıyla
pazar bölümlerine ayırmalıdır. Bu çerçevede önem kazanan husus, her bir pazarlama bölümünde veya
bölümlerinde uzmanlaşma sayesinde daha etkin olabilmektir. Örneğin, mükellefler işkollarına göre
bölümlere ayrılabilir. Meslek mensubu, kendisinin “uzman” olduğu alandaki muhasebe kayıt düzeni ve
mevzuat bilgisine göre daha doğru, daha güvenilir hizmet sunacağından emin olarak hareket eder.
Mükellefler de meslek mensubunun o konunun, iş kolunun uzmanı olarak gördüklerinden hizmeti o kişiden
satınalmayı yeğleyeceklerdir. Her geçen gün artan mevzuat hacmi ve sayısal olarak yoğunluğu dikkate
alındığında hedef pazar kavramının taşıdığı önem daha açık şekilde ortaya çıkmaktadır. BU kavram aynı
zamanda meslek mensupları arasında çok az görülen “şirketleşme”yi de beraberinde getirecektir. Arklı
alanlarda uzman olan meslek mensupları bir şirket çatısı altında her bir mükellef grubuna, başka bir
anlatımla pazar bölümüne hizmet sunacaklar ve hedefledikleri mükellef tatminini de yaratmış olacaklardır.
Üçüncü unsur bütünleşik pazarlama programıdır. Pazarlama programı mal (hizmet), fiyat, dağıtım ve
tutundurma araçlarında oluşur. Bir hizmet işletmesinde bu araçlara ayrıca personel, fiziksel varlıklar ve
süreçler de eklenmelidir.
Bütünleşik pazarlama programı kavramı, belirtilen bu yedi aracın birlikte kullanılarak hedeflenen müşteri
tatmini yaratacağını ifade etmektedir. Hizmet, özellikle hizmet kalitesi ile anlam bulur. Hizmet kalitesi ise,
hizmeti alanın isteklerine uygunluk derecesi olarak tanımlanır. Bir müşavirlik işletmesinde hizmet kalitesi,
meslek mensubunun, mükellefin beklediği hizmeti ona sunabilme düzeyidir. Fiyat, müşavirlik işletmesi için
hizmetin karşılığında talep ettiği ücrettir. Bu ücretin hem mükellefin beklentilerine, hem de sunulan
hizmetin kalitesine uygun olması gerekir. Dağıtım, müşavirlik hizmetinin mükellefe sunulduğu işyerinin
konumu, şubeleridir. Mükellefin bu hizmeti satınalmak için yoğun çaba göstermemesi, ulaşım olarak kolay
erişebileceği yerde faaliyet göstermesi, ya da belge ve bilgi akışında personeli ile destek olması mükellefte
hedeflenen tatmini yaratır.
Tutundurma, müşavirlik işletmesinin, mükellefler nezdinde kendisini, faaliyetlerini tanıtmayı amaçlayan
çabalardır. 18 Ekim 2001 tarih ve 24557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Serbest Muhasebecilik,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları ile ilgili Mecburi

meslek Kararı” çerçevesinde yapabilecekleri çalışmalar, hükümlerle düzenlenmiştir. Bu çerçevede müşteri
ilişkileri yönetimi, ayrı bir önem kazanmaktadır.
Personel, makalemizin başında da belirttiğimiz gibi, hizmet işletmesinin en önemli unsurudur. Personelin
bilgili, mükellefle bire bir iletişim kurmayı bilen iletşime açık kişiler olması müşavirlik işletmesinin
hedeflediği mükellef tatmini açısından büyük önem taşımaktadır.
Fiziksel varlıklar, işyerinde kayıt ve beyannamelerin hazırlanmasında kullanılan araçlardan, büro
donanımına kadar uzaman geniş bir alanı kapsar. Bilgisayar kullanılması, modern donanım malzemeleri,
temiz bir büro, temiz giyimli personel, mükellefin beklerken rahat olabileceği, ağırlanabileceği bir salon bu
kapsamda düşünülmelidir.
Süreçler, müşavirlik işletmesinde yerine getirilen hizmetlerin nasıl yapıldığına ilişkindir. Kayıt işlemlerinin
zamanında yapılmasını sağlamak, personel arasında görev dağılımını yaparak işlerin düzenli yürümesine
olanak tanımak, beyannamelerin zamanında hazırlanması ve mükelleflere ulaştırılmasını sağlayacak şekilde
iş düzeni kurmak, işyerinde verimliliği sağlayacağı gibi, mükellefte de hedeflenen tatmini yaratacaktır.
Unutulmamalıdır ki, müşavirlik işletmesinin mükellefi tatmini, hizmet pazarlamasında büyük önem taşıyan
“ağızdan ağıza pazarlama”, “fiskos pazarlaması” gibi adlarla tanımlanan mükellef tavsiyesini sağlayacaktır.
4. Sonuç
Bir muhasebecilik ve müşavirlik işletmesinin başarısında, sunulan hizmetin, mükellef beklentilerin uygun
olması ayrı bir önem arz etmektedir. Mükellefin beklentilerini
alması, meslek mensubu ile uzun dönemli
bir iş ilişkisi içinde olmasını sağlayacağı gibi, memnuniyet, mükellefin meslek mensubunu çevresine de
tavsiye etmesi sonucunu getirmektedir. Bu ise bir muhasebe ve müşavirlik işletmesinde tüm personel ile
paylaşılmasını gerektiren değerleri ifade eden ve mükellef tatminini hedefleyen modern pazarlama anlayışı
ile sağlanır.
Günümüzde artan rekabet, yabancı müşavirlik işletmelerinin pazara girişleri ve yeni standartlar ışığında
yapılması gereken düzenlemeler, genellikle içe dönük, yani kayıt ve beyanname işlemleri hedefli çalışan
meslek mensuplarının dışa dönük, başka bir anlatımla mükellefe yönelik pazarlama çabalarına da girmelerini
zorunlu kılmaktadır.
Vergisel sorumluluklar çerçevesinde yapılacak işlerin yanısıra, modern pazarlama anlayışı doğrulturunda
pazarlama çabalarını da planlamaları ve yürütmeleri günümüzde artan bir önemle meslek mensuplarını karşı
karşıya bırakmaktadır.
DİPNOTLAR
1- Gülhan Suadiye, Cemal Yükselen, “Mükelleflerin ve Muhasebecilerin Birbirlerinden Beklentileri”, Mali
Çözüm, İSMMMO Yayını, Yıl:11, Sayı:56, s.15-26.
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MUHASEBE BİLİMİ VE MUHASEBECİ
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M. Ü. İ. İ. B. Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

1- Muhasebe Bilimi
Muhasebe bilimi ekonomik işlemlerin kayda alınarak sonuçları üzerinde ilgilileri düşünmeye ve karar
almaya yönlendiren bir uğraş alanı ile ilgilenir. Esasında belli bir teknikten yararlanır. Bu nedenle
hesap planları oluşturulur. Plana uygun kayıt yapmak zannedildiği kadar kolay değildir. Çünkü
hesapların işleyiş özellikleri ne kadar iyi bilinirse elde edilen sonuç o kadar sağlıklı olacaktır.
Dolayısıyla muhasebe kayıtlarının tutulması hem bilime ve hem de tekniğe bağlı bir sanattır.
Muhasebe işlemlerinin yorumlanmasını sağlayan mali tablolar kayıtların sonuçlarını yansıtır. Bir
işletmenin ekonomik açıdan tanınması veya değerlendirilmesi muhasebe raporları esas alınarak yapılır.
Muhasebe, hesapsal kişiliğin, önce kendisi, sonra da bunlarla ilişkili olanların hak ve sorumluluklarını
belirlemek amacıyla varlık ve sermayelerine, zaman içinde bunlardaki değer değişimlerine yani
masraf, hasılat ve kazançlarına ilişkin hesapsal iş olgularını yasalara, kurallara, ilkelere ve kuramlara
uygun olarak belgeler üzerinden saptayarak hesap adı verilen çift yanlı çizelgelere işleyen, izleyen,
bunlarla varılan sonuçları çizelge ve raporlarla ortaya koyan, yorumlayan, belgeleme ve araç olma
özelliği taşıyan bir bilimdir. (YAZICI, Mehmet “Muhasebe Tümlemleri ve Örgütlenmesi” İstanbul,
1990, GÜVEMLİ, Oktay “Muhasebe Tarihi” 2000, İstanbul)
Bir başka açıdan “Tamamen yada kısmen mali özellikte ve para ile ifade edilebilen işlemlere ait
anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak biçimde verilerin ilgili kaynaklardan toplanmasına,
doğruluklarının saptanmasına, kaydedilmesine, tasnif edilmesine, rapor halinde sunulmasına, analiz ve
yorumlanmasına muhasebe denir.” (KOÇ YALKIN, Yüksel “Genel Muhasebe İlkeleri ve
Uygulaması” 7.Baskı)
Muhasebe bir bilim olarak gelişmiş olduğundan bu mesleği yapanların bu bilim dalında yetişmiş
olmaları gerekmektedir. Mesleğin eğitime dayalı olarak sürdürülmesi halinde belli bir düzeyin
sağlanması ve doğru bilgilendirmeye yönelik bilgilerin elde edilmesi ile mümkün bulunmaktadır.
Muhasebe hayali işlemleri kabullenemez. Çünkü her muhasebe işleminin bir nedeni ve bu nedeni
yaratan bir belgesi olmalıdır. Fiili durumları dikkate alarak işlem kurulur. Kurulan işlem mutlaka
yazılı olacaktır. Kurulan işlemlerin doğruluğunu araştırmak ise ayrı bir uğraş alanı olarak karşımıza
çıkar.
Muhasebede işlemlerin kayda alınmasında geçerli olan kurallar, muhasebecinin sorumluluğu, üretilen
mali raporlar ve değerlendirilmesi açıklanması ayrı bir hukuk oluşturmaktadır. Kısaca “Muhasebe
Hukuku” diyebileceğimiz bu alanda son yıllarda dünya üzerinde önemini giderek arttırmaktadır. (Daha
Fazla bilgi için Bkz. KARAYALÇIN, Yaşar “Muhasebe Hukuku”)
2- Muhasebecilik Mesleği
Muhasebecilik ve mali müşavirlik (danışmanlık) uğraş alanları muhasebe biliminin varlığından dolayı
ortaya çıkmış bulunan dünyanın hemen hemen en eski uzmanlık isteyen meslek dalları olmuştur.
İçinde bulunduğumuz 2002 yılında muhasebenin 508. yılı kutlanacaktır. Muhasebe mesleğinin geçmişi
çok eski tarihlere dayanmasına karşılık çift yanlı kayıt yöntemi uygulamasının ilk izlerinin bulunması
ancak bundan 508 yıl önce olmuştur.
Çağdaş anlamda mesleğin uğraş alanlarını aşağıdaki şekilde gruplandırabiliriz.

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;




Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, defterlerini tutmak,
bilanço, kar – zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri
yapmak,
Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve
bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak
Yukarıda belirtilen konularda belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali
tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek,
tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmaktır.

3568 sayılı yasanın 2/A maddesinde de bu görevler sayılmak suretiyle belirlenmiş, dolayısıyla
muhasebe ile meslek olarak uğraşanların görev alanları Türk Hukukuna göre de belirlenmiş
bulunmaktadır.
Muhasebecilik bu bağlamda diğer mesleklerden daha farklı ve özellikleri olan bir uğraş türüdür.
Meslek elemanları;




Mesleki faaliyette bulunurken toplum ve Devlete karşı sorumluluk taşırlar.
Hizmet sundukları işletme sahip ve yöneticilerine,isabetli karar alabilmeleri için doğru ve
güvenilir bilgiler sağlarlar.
Mevcut düzenlemeler çevçevesinde etik ilkeleri de dikkate alarak mesleki faaliyet içersinde
birbirlerine her türlü bilgiyi vermek ve aktarmak suretiyle kendi aralarında dayanışma göstermek
zorundadırlar. Bu bağlamda mesleğin gelişmesi ve sağlam temellere oturtulması için aralarında
gerekli dayanışmayı kurarlar.

Mesleki faaliyet hata kabul etmez, yapılan hataların toplumun her kesimini etkileyeceği gerçeği
meslek elemanlarının çok dikkatli ve özverili çalışmasına neden olur.
3- Muhasebenin Gereği ve Meslek Mensubunun Özel Konumu
Tüm insanlar muhasebe mesleğinden yararlanmak zorundadırlar. Çünkü en küçük ekonomik birim
olan kişi gelir ve giderini bilmek ve ona göre karar almak zorundadır. Bir başka anlatımla kişiler karar
verme sırasında elde edebileceği bilgileri dikkate almak zorundadır.
İşletmelerde “Muhasebeci”, yönetimin yalnız bir “hizmet kolu” değil, fakat bir parçasıdır. Örneğin, bir
firmada muhasebe müdürü, muhasebe fonksiyonlarının yönetiminden, muhasebe verilerinin işlenmesi
ile ilgili yolların seçiminden ve bu verileri sunma yöntemlerini belirlemek görevlerinden sorumludur.
(Moore / Jaedicke “Yönetim Muhasebesi” Çev. Alpaslan Peker)
Muhasebe mesleğini ifa edenler kendilerine verilen görevleri ayrıntılı olarak inceleyerek ve mevcut
verilerden hareketle yapabilirler. Bu görev sınırlı bir kayıt tutma olabileceği gibi, mali rapor üretmek,
analiz yapmak şeklinde de olabilir.
Muhasebeci isteme göre hareket edemez. Çünkü isteme göre hareket eden meslek elemanı bağımsızlık
özelliğini yitirir.
Kural olarak meslek mensupları, çalışmalarını kendi sorumlulukları altında tam bir bağımsızlıkla
yürütürler. Bağımsızlık mesleğin temelini oluşturur ve bu özellikten vazgeçmek veya taviz vermek söz
konusu olamaz.
ABD’ lerinde AB mesleğin bağımlı olması halinde dahi muhasebe sorumlularının işletme sahibinin
istekleri doğrultusunda değil, mevcut mevzuat çerçevesinde işlerini görmeleri öngörülmüştür.

Muhasebe Hukukunun uğraş alanlarından birisi de meslek mensubunun bağımsız çalışmasını
sağlayacak düzenlemeleri üretmek ve uygulatmaktır.
Meslek mensupları işlerini yaparken bir çok özel ve genel konuyu görüp öğrenebilirler. İşletme
sahiplerinin özel yaşantılarında var olan özellikle ekonomik nitelikteki sırların muhasebe
sorumlusunun veya görevlisinin bilmemesini düşünmek doğru bir yaklaşım değildir. Ancak eğer
gerçekte muhasebe sorumlusu veya görevlisi bu tür bilgilerden yoksun çalışabiliyorsa o ülkede mevcut
yasaların muhasebe mesleğine gereken önemi vermemesindendir.
Akçalı işlerin muhasebe sorumlusunun bilgisi dışında kalması ülkenin hukuksal açıdan
gelişmemişliğini, kayıt dışı ekonominin etkinliğini ve milli gelir hesaplarının yanlışlığını, ekonomik
verilerin doğru olmadığını gösterir.
16. yüzyılda Avrupa da kölelik rejimi içersinde kölelerin sağlıklı kalabilmesi için yapılan harcamaların
kayıtlarla bugün dahi okunabilir olması muhasebe mesleğinin özelliğinden kaynaklanmaktadır.
Bir görüşe göre Tanrının bilebileceği bir çok konunun eğer parasal değeri varsa muhasebecinin de
bilmesi gerekir.
Muhasebeci “sır saklayan” kişidir. Ancak saklanan sır kişinin kamusal suçlarını kapsamamalıdır. Bu
açıdan da muhasebecinin korunması gerekir. Bazı ülkelerde özellikle mali işlemlerde suç unsuru
bulunması halinde bu durumu odasına bildiren muhasebe meslek elemanlarına yaşamları boyunca
kamusal kaynaklardan sağlanan ücret ödenebilmektedir.
Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar mesleki faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi
ve sırları mesleki faaliyetlerine son verseler bile ifşa edemezler, çeşitli yasalarla muhbire tanınan hak
ve menfaatlerden faydalanamazlar. Ancak adli yargıya göre suç oluşturan hallerin yetkili mercilere
duyurulması mecburidir.
Bir ülke için en riskli olan konulardan birisi de ekonomik yaşamla ilgili düzenlemelerin kişilerin
yaşam tarzını olumsuz yönde etkilemesidir. Örneğin bir ülkede kayıt dışılık yaygınlaşmış bulunuyorsa
ve böyle bir durumda muhasebe mesleğini ifa edenler hukuksal açıdan korumaya ve güvenceye
kavuşturulmamış bulunuyorsa o ülkede mesleğin sağlıklı bir biçimde uygulanması da söz konusu
olamayacaktır.
Muhasebecilik bir “Onur” ve “Vakar” mesleğidir. Bir başka anlatımla muhasebe mesleğini ifa
edenlerin toplum içersinde saygın bir yerleri vardır. Bu kişilerin özellikleri ve yaptıkları iş dolayısıyla
böyle bir ayrıcalığa kavuşturulması ancak yasal düzenlemelerle olur.
Meslek elemanı yerine “ikame” yani yerine meslek dışı bir kişiden yararlanmak olamaz. Meslek
elemanının ücret bağımlısı durumuna düşürülmesi mümkün değildir. Meslek elemanının ücreti insanca
yaşamaya yetecek ve kendisine belli bir gelişme imkanı sağlayacak düzeyde olmalıdır.
Bazı ülkelerde yeni işe başlayan işletmelerle mali durumu zora giren işletmelerin muhasebeci ve mali
müşavir ücretlerini Devlet üstlenmektedir. Bu olgunun altında yatan temel neden işletmelerin ne
olursa olsun ekonomik durumlarını sağlıklı bir biçimde belirlemelerine olanak sağlamak ve üretilecek
mali tablolar aracılığı ile ekonomiyi belli bir kontrol altında tutabilmek içindir.
Bir çok ülkede işyeri izni almanın son durağı muhasebeci – mali müşavirlerdir. Çünkü özellikle yerel
yönetimler işletme sahibinden daha çok muhasebeci – mali müşavirle ilgilenmektedir. Bunun da temel
nedeni ileride ortaya çıkacak mali olaylarda muhatap bulabilmektir.
Örneğin belediye hudutları içerisinde belediyenin almak zorunda kalacağı kamu payının
hesaplanmasında en geçerli belge o işletmenin mali tablosu olacaktır. Bu konuda işletme sahibinin
muhasebeci – mali müşaviri yoksa üretilen mali tabloların sorgulanması zorlaşabilecektir.

4- Mesleki Sorumluluk ve Önderlik
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin çalışma
ilkelerinin temelini “Dürüstlük, güvenirlilik ve tarafsızlık” oluşturur. Bu bağlamda meslek
mensuplarının, mesleki konulardaki çalışmalarında başarıya ulaşmaları dürüstlük, güvenirlilik ve
tarafsız olmaları ile mümkündür.
Dolayısıyla “Meslek mensupları çalışmaları sırasında çıkar çatışmalarından uzak kalırlar ve
görevlerini sürdürürken gereken mesleki özen ve titizliği gösterirler”.
Meslek mensupları evrensel bir ilke olarak, mesleği ifa ederken toplum ve Devlete karşı sorumluluk
taşımaktadırlar. Bu bağlamda meslek mensubu mevcut düzenlemeler çerçevesinde milli ve uluslar
arası standartlara uygun kayıtları tutmak veyahut da tutturmak ve kayıt sonuçlarını mali raporlar
aracılığı ile okunabilir, anlaşılabilir ve gerektiğinde benzer raporlarla karşılaştırılıp mukayese edilebilir
hale getirmekle yükümlüdürler. Bu nedenle meslek elemanları işverene veya hizmet sundukları yer ve
kişilere bağımlı değil, tam tersine bağımsız ve de yasal koruma altında çalışmaları halinde verimli ve
beklenen etkinlikte sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilirler.
Bu bağlamda meslek elemanlarının sosyal sorumluluk anlayışlarının öne çıkabilmesi için kendilerine
bazı hakların öncelikle tanınması gerekmektedir. Bu hakları aşağıdaki şekilde değerlendirebiliriz.


Meslek elemanları hizmet verdikleri yerlerle yazılı sözleşme çerçevesinde iş ilişkilerini
sürdürmelidirler. Dünyanın bir çok ülkesinde hizmet sözleşmesi olmaksızın mesleki hizmet
sunumu yapılmamaktadır. Örneğin İngiltere’ de meslek mensubunun sözleşmesiz çalışması
yasaktır ve sözleşmesiz çalışma bir suçun varlığını gösterir. (James, Junnifir, Card, Richarhard
“Law for Accountancy Students” 6. baskı Butterwords, 1997 ch.5)
Hizmet sözleşmeleri belli şekil şartına tabi olacaktır. Bu sözleşmenin bir örneği meslek elemanının
bağlı bulunduğu meslek odasına, örneğin SMMMO veya YMMO’ sına gönderilmelidir.
Hizmet sözleşmesinde işin başlangıç tarihi açık olarak yer almalıdır ve bu süre başlamadan meslek
elemanı o işle ilgili sorumluluk üstlenmemelidir.
Hizmet sözleşmesinde ücret miktarı açıkça gösterilmelidir.



Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesinde mutlak bir biçimde hukuki bir neden bulunmalı ve
sözleşmenin sürdürülemeyeceği hususu ayrıca yazılı bir belge ile kanıtlanmalıdır.
Var olan bir hizmet sözleşmesinden tarafların kendi rızaları ile vazgeçmeleri mümkün olabilir. Bu
takdirde durum taraflarca yazılı bir metne bağlanarak, hizmet verilen kişi ve kurumun bir dönem
sonrası için yeni bir meslek mensubu ile işlerini sürdürmesi olanağı sağlanmalıdır. Bu bağlamda
hizmetten yararlanan keyfi olarak sözleşmeyi yenilemekten kaçınamaz.
Ölüm, hastalık gibi hallerle işyerinin kapanması veya tasfiye edilmesi veyahut da herhangi bir
nedenle gayrifaal hale gelmesi durumunda yapılacak işlemlerle başvurulacak yöntemler ağırlıklı
olarak meslek odaları tarafından belirlenmektedir.



Ücret ödemelerinin doğrudan hizmetten yararlananlar tarafından meslek elemanına ödenmesi çoğu
kez hukuki sakınca ve bağımlılık yaratmakta, dolayısıyla meslek elemanının sosyal sorumluluk
anlayışından uzaklaşmasına neden olmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde meslek elemanlarının sözleşmede belirlenen ücretleri, bu konuda sözleşmeli
bankalarda oluşturulan bir hesaba yatırılmakta, bu bağlamda da mevcut sözleşme bankaya temlik,
yani sözleşmenin ücretle ilgili hakları devir edilmekte veyahut da mesleki örgütlerin banka
hesaplarına hizmetten yararlananlar tarafından ödenmektedir.

Gerçekte meslek elemanının hizmet sunduklarından ücretini bekler olması mesleki bağımsızlığı ve
sosyal sorumluluk duygusunun devamlılığını olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzluğu ortadan
kaldırabilmek için meslek elemanı ile mesleki hizmetten yararlananlar arasında ücret ilişkisinin
sözleşme başlangıcından itibaren kesilmesi ve meslek elemanının ücretini bizzat hizmetten
yararlanandan değil, ücreti tahsil etme görevi verilenden alması sağlanmalıdır.
Mesleki örgütlerin ücret konusunda meslek elemanını koruyucu hukuki çerçeveyi çizmeleri ve gereken
önlemleri almaları sosyal sorumluluk anlayışını doğrudan etkilemektedir.
Ücretin doğrudan hizmetten yararlanan tarafından meslek elemanına ödenir olması, meslek elemanının
bağımsız çalışmasını çok yönlü etkileyen bir olgudur. Örneğin ülkemizde olduğu gibi hizmetten
yararlananların bazı bahanelerle ücret ödemekten kaçınması meslek elemanını ister istemez arayışa
sürüklemektedir.
Yapılan istatistiki çalışmalara göre meslek elemanının mesleğini ifa ederken en çok zorlandığı
konulardan birisi ve önde geleni ücretin zamanında veya hiç tahsil edilememesi olgusudur.
5- Ayrıcalık ve Değerlendirme
Dünya üzerinde muhasebecilik mesleği ayrıcalıklı bir konumdadır. Bu nedenle meslek mensupları
başta ABD’ leri olmak üzere Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmında yasal güvenceye kavuşturulmuş,
mesleki faaliyet bu ülkelerde adeta yasal koruma altına alınmıştır. İngiltere 1870, Fransa 1881, ABD’
leri 1886, Hollanda 1895, Almanya 1899, İsviçre 1941, Arjantin, 1945, Brezilya ve Meksika 1946,
Hindistan 1949, Yunanistan 1950, Nijerya 1955 yıllarında mesleki faaliyeti ve meslek mensuplarının
çalışma ilkelerini yasal düzenleme ile belirlemiş bulunmaktadır.
Meslek mensuplarının çalışma ilkeleri ve koşulları özellik arz etmektedir. Bu nedenle meslek
mensuplarını muhasebe gereksinimi duyanların kendi tercih ve isteklerine terk etmek mümkün
değildir. Bu nedenle mesleğin kamusal görüntüsü farklı yasalarla da kabul edilmiştir.
Tüm ticari işlemlerin belli bir kayıt düzeni içersinde izlenir olabilmesi için hem muhasebeden ve hem
de yetkili meslek elemanından yararlanılması zorunludur.
Meslek mensubu hakkında tercihsel olarak karar alma hakkı bir çok ülkede sınırlandırılmış ve bazı
ülkelerde de yasaklanmıştır. Türkiye’ de ise meslek elemanlarının hakları ve sorumluluklarının
sınırları yeni yeni tartışılır olmuştur.
Muhasebe ile uğraşan, bu alanı meslek olarak seçenler dünyanın en kutsal mesleğini ifa edenler olarak
kabul edilmektedir. Çünkü meslek elemanları yaptıkları işlerle hem hizmet verdikleri kişinin ve hem
Devletin ve de aynı zamanda üçüncü şahısların haklarını koruyabilecek rapor ve bilgi üretmektedirler.

VERGİ KANUNLARINA GÖRE SORUMLULUK HALLERİ
Mehmet ALTINDAĞ
Baş Hesap Uzmanı
Ankara Gelirler Bölge Müdürü

I-

GİRİŞ

Vergi Kanunlarına göre kendisine vergi borcu yüklenilen gerçek ve tüzel kişilere mükellef ,
verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı sorumlu olan kişilere ise vergi
sorumlusu denir. Vergi mükellefiyeti ve sorumluluğuna ilişkin esaslar ve bunların ödevleri vergi
kanunlarıyla belirlenmektedir. Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere
mükellefiyete ve vergi sorumluluğuna ilişkin özel sözleşmeler vergi dairelerini bağlamamaktadır.
Dolayısıyla mükellefiyetle ilgili ödevlerin yerine getirilmesinde sorumluluk çok önemli olup,
sorumluluk hallerini aşağıdaki gibi beş ana grup altında sınıflandırmak mümkündür.
II-

AÇIKLAMALAR

1- Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu (VUK Madde 10)
Kanuni temsilci, ilgili kanun hükümleri ile belirlenip görev ve yetkileri bu kanunda tayin edilen
kişilerdir. Hukuki ve fiziksel özellikleri dolayısıyla vergilendirmeye ilişkin yükümlülükleri fiilen
yerine getiremeyenlerin bu ödevleri, onların adına kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilmekte
ve vergi idaresi bu temsilcileri, işlemlerine muhatap olarak almaktadır.
Vergilendirmeyle ilgili ödevleri yerine getirmekle yükümlü olan temsilciler, vergi kanunlarına
aykırı hareketleri halinde vergi aslı ve cezalardan belli şartlarla sorumlu tutulmaktadırlar. Bu
sorumlulukları; aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz:
a- Küçük ve Kısıtlıların Temsilinde
aa- Vergi Aslında Sorumluluk
Mükellef veya vergi sorumlusunun varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna
bağlı alacaklar, kanuni ödevlerini yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Temsilciler veya
teşekkülü idare edenler bu şekilde ödedikleri vergiler için asıl mükellefe rücu edebilirler.
ab- Vergi Cezalarında Sorumluluk
VUK madde 332’ye göre velayet ve vesayet altında bulunanlar ve işlerinin idaresi bir kayyıma tevdi
edilmiş olanlar, kendilerine izafeten veli, vasi veya kayyımın vergi kanunlarına aykırı
hareketlerinden dolayı cezaya muhatap tutulamazlar. Cezanın muhatabı veli, vasi veya kayyımdır.
Ayrıca asıl muhataba rücu edemezler.
ac- Gecikme Zammı ve Gecikme Faizinde Sorumluluk
Gecikme zammı ve gecikme faizi bir cezadan ziyade bir mali yaptırım olduğundan asıl mükellefe
rücu edilebilir.
b- Tüzel Kişilerin Temsilinde Sorumluluk
ba- Vergi Aslı ve Cezasında Sorumluluk
Vergi aslı yönünden küçük ve kısıtlıların kanuni temsilcileri ile tüzel kişileri idare edenlerin
sorumluluğu ve rücu hakkı aynıdır. Yani asıl mükelleften alınamayan vergiler teşekkülü idare
edenlerden alınır, ancak teşekkülü idare edenler bu şekilde ödedikleri vergiler için asıl mükellefe
rücu edebilirler.

Vergi cezaları yönünden ise durum farklıdır. VUK’nın 333. maddesi uyarınca vergi cezaları tüzel
kişi adına kesilecektir. Kanuni temsilcinin mal varlığından alınan cezalar için de asıl mükellefe
(tüzel kişiliğe) rücu hakkı vardır.
bb- Diğer Cezalarda Sorumluluk
VUK madde 333’ün son fıkra hükmü gereğince kaçakçılık suçları ile bu suçlara iştirak edilmesi
halinde uygulanacak olan hapis cezaları, bu fiilleri işleyenler adına hükmolunacaktır.
Tüzel kişilerin tasfiyeye girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş
tarihinden önceki dönemlere ait sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
2- Mirasçıların Sorumluluğu (VUK Madde 12)
Ölüm halinde mükellefin ödevleri mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer.
Ancak mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar.
Mirasçıların sorumluluğu vergi aslı ve usule ilişkin mükellefiyetlerle ilgilidir. VUK’nın 372.
maddesi uyarınca ölüm halinde vergi cezası düştüğünden ceza yönünden sorumluluk söz konusu
değildir.
3- Vergi Kesenlerin Sorumluluğu (VUK Madde 11)
Vergi kesenlerin sorumluluğu, VUK’nın 11. maddesinde genel olarak düzenlenmiştir. Madde
hükmüne göre, yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin
tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumlu
bulunmaktadırlar. Bu sorumluluk bunların ödedikleri vergilerden dolayı asıl mükelleflere rücu etme
hakkını ortadan kaldırmamaktadır.
Mal alım satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak
zorunda olanların bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde, verginin ödenmesinden, alımsatıma taraf olanlar ile hizmetten yararlananlar, aralarında zımnen dahi olsa irtibat olduğu tespit
olunanlar müteselsilen sorumludurlar. Ancak müteselsilen sorumluluk mal üreten çiftçiler ile nihai
tüketiciler için söz konusu değildir.
Bazı vergi kanunlarımıza göre yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmek zorunda
olanlar aşağıdaki gibidir:
a- Gelir Vergisi Kanun’unda
GVK’nın “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94. maddesinde sayılan kişi ve kuruluşların, aynı maddede
belirtilen ödemeleri nakden veya hesaben (avans olarak ödenenler dahil) yaptıkları sırada, istihkak
sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben vergi tevkifatı yapmaları ve ilgili vergi dairesine yatırmaları
gerekir.
b- Kurumlar Vergisi Kanun’unda
Kurumlar Vergisi Kanununun 24. maddesinde belirtilen kazanç ve iratları dar mükellefiyete tabi
kurumlara sağlayanlar, anılan kazanç ve iratları kurumlara ödedikleri (nakden veya hesaben) sırada,
bunlardan vergi kesintisi yaparak ilgili vergi dairesine yatırmaları gerekmektedir.
c- Veraset ve İntikal Vergisinde
Amme idare ve müesseseleri, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta şirketleri, sair şirket ve
müesseseler, mahkemeler ve icra daireleri istihkak sahiplerine veraset ve intikal vergisinin
konusuna giren herhangi bir işlem dolayısıyla ödeme yaparlarken, veraset ve intikal vergisinin
ödendiğini gösterir vergi dairesinden verilmiş bir belgenin ibrazını istemek zorundadırlar. Bu
şekilde bir belge ibraz edemeyenlerden vergi borcuna mahsup edilmek üzere kanunda belirtilen
oranlarda vergi tevkif edeceklerdir (VİVK Md. 17).

d- Damga Vergisinde
Genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri ve belediyeler, bankalar, iktisadi kamu
teşekkülleri ile bunların iştirakleri ve müesseseleri ve benzeri teşekkül ve müesseseler damga
vergisine tabi kağıtlara ait vergileri ödeme yaparlarken istihkaktan kesinti yoluyla tahsil etmekle
sorumlulardır (DVK Md. 19). Vergiye tabi kağıtların damga vergisinin ödenmemesinden veya
noksan ödenmesinden dolayı alınması lazım gelen vergi ve cezadan mükelleflere rücu hakkı saklı
olmak üzere, kağıtları ibraz edenler müteselsilen sorumludur (DVK Md. 24) Yabancı memleketlerle
Türkiye’deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen ticari ve mütedavil kağıtların damga
vergisi ve cezası mükelleflerine rücu hakkı saklı bulunmak üzere hamillerinden alınır (DVK Md.
25).
e- Katma Değer Vergisi Kanununda
KDV’de sorumluluk müessesesi esas itibariyle Kanun’un 9. maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne
göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması
hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde, Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması
amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilecektir. Maliye
Bakanlığının bu yetki çerçevesinde belirlediği verginin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gereken haller
aşağıdadır:
- Hizmet ithali,
- Hurda metal teslimleri, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki fason işçilik hizmetleri,
- Atık kağıt ve hurda plastik teslimleri
- Reklam verme işleri (reklam alanın gerçek usulde KDV mükellefi olmadığı hallerde),
- Telif hakkı kazançları,
- 68 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen akaryakıt satışları,
- Türkiye’de ikametgahları, iş yerleri, kanuni merkez veya iş merkezleri bulunmayanlar tarafından
Türkiye’de yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları,
- Gayrimenkuller hariç GVK’nın 70. maddesinde sayılan mal ve hakların kiraya verilmesi (Bu mal ve hakların
iktisadi bir işletmeye dahil olmamaları ve kiracının gerçek usulde vergi mükellefi olmaları şartıyla.).
-

Fiili ya da kaydi envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz hizmet satın
alındığının tespiti halinde, bu alışlar nedeniyle ziyaa uğratılan katma değer vergisi, belgesiz mal
bulunduran veya hizmet satın alan mükelleften aranır.

4- Karnesiz Hizmet Erbabı Çalıştıranların Sorumluluğu (VUK Madde 251)
VUK’nın 251. maddesinde; kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı ile götürü gider usulünü kabul
eden gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, yanlarında çalışan hizmet erbabının, Kanun’un tayin ettiği süre
içinde karne almalarını ve karnelerinde yazılı vergilerini ödemelerini temin etmeye mecbur oldukları
belirtilmiştir.
İşverenler ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler.
5- Diğer Sorumluluklar
a- Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu
Tasfiye halindeki kurumların tasfiye işlemleri, yetkili organlarınca görevlendirilen veya ana sözleşme ya da
Kanunda görevlendirilen tasfiye memurları tarafından gerçekleştirilir. İflas halinde ise tasfiye işlemleri, iflas
masası yetkilisi tarafından gerçekleştirilir.
Tasfiye memurlarının görev, yükümlülük ve sorumlulukları ilgili kanunlarda (VUK, KVK) belirtilmiştir.

b- Noterlerin Sorumluluğu
Noterler, motorlu taşıtlar vergisi ve taşıt alım vergisi ödenmeden işlem yapmaları halinde mükellefle birlikte
bu vergilerin aslı, gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarından müteselsilen sorumlu tutulurlar.
Ancak, noterler, ödedikleri bu vergi ve cezaları mükellefe rücu edebilirler (TAVK Md. 9. MTVK Md. 13).
Ayrıca, noterlerin Damga Vergisi Kanununun 27. maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapmamaları halinde,
cezai sorumlulukları bulunmaktadır.
c- Trafik Şube ve Büro Memurlarının Sorumluluğu
Trafik şube ve büro memurları, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13. maddesi gereği motorlu taşıtlar
vergisi ile taşıt alım vergisi ödenmeden devir ve teslim yapmaları halinde, ödenmeyen vergi, gecikme
zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarından mükellef ile birlikte müteselsilen sorumlu olurlar. Ancak,
bunların sorumlu sıfatıyla ödedikleri vergileri mükellefe rücu etme hakları vardır.
d- Banka ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Sorumluluğu
Damga vergisinin ödenmesi bakımından, bankalar ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile iştirak ve müesseseleri,
vergisi ödenmemiş veya eksik ödenmiş kağıtları usulen vergi ve cezası ödenmedikçe işleme koyamazlar.
Vergi ve cezası ödenmeden bu kağıtları, işleme koyan ilgili banka ve kuruluşlardan, bu kağıtlar için
mükelleften alınacak ceza miktarınca ayrıca ceza alınır. (DVK Md 27)
e- Emlak Vergisinde Sorumluluk
Devir ve ferağı yapılan bina ve arazinin devir ve ferağın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlak
vergisinin ödenmesinden devreden ve devralan müteselsilen sorumlu bulunmaktadır. Devralanın mükellefe
rücu hakkı saklıdır (EVK Md 30).

III-

SONUÇ

Vergi mükellefi ve sorumlularının mükellefiyetle ilgili ödevlerini zamanında,tam ve doğru olarak yerine
getirmemeleri halinde ne gibi yaptırımlarla karşı karşıya geleceklerini iyi bilmelerinde yarar vardır.

VERGİ HUKUKUNDA İHTİRAZİ KAYIT VE PİŞMANLIKLA BEYAN
Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ
Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Öğretim Üyesi
Vergi Usul Kanununun 371. maddesine göre beyana dayanan vergilerde, mükelleflerin (ve vergi
sorumlularının) vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden
dilekçe ile haber vermeleri halinde, ceza kesilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Madde, mükellef veya
sorumluya ceza kesilmemesini bazı şartlara bağlamıştır. Bu şartlar kısaca şunlardır;
1. Mükelleflerin veya vergi sorumlusunun haber verme tarihinden önce haber verilen hususla ilgili bir
ihbarın olmaması veya hakkında vergi incelemesine başlanılmamış yahut vergi dairesince takdir
komisyonuna müracaat edilmemiş olması
2. Hiç verilmemiş veya eksik yahut yanlış verilmiş beyannamenin doğrusunun haber verme tarihinden
itibaren 15 gün içinde idareye verilmesi
3. Haber verilen ve eksik ödenmiş (yahut hiç ödenmemiş) verginin, haber verme tarihinden itibaren 15 gün
içinde, gecikme zammı oranında olan pişmanlık zammı ile birlikte ödenmesi
Madde hükmü ilk bakışta açık gibi görünmekle birlikte, uygulamada zaman zaman duraksama ve ihtilaflara
yol açmaktadır. Pişmanlık uygulamasıyla ilgili olarak yaşanan duraksamalardan birisi de, pişmanlık
hükümleri kapsamında verilen beyannamelerin ihtirazi kayıtla verilip verilemeyeceğidir. Bu yazımızda, söz
konusu duraksamayı irdeleyeceğiz. Ancak bu irdelememizden önce, ihtirazi kayıt müessesini kısaca
irdelemekte fayda görmekteyiz.
İhtirazi kayıt, “mükelleflerin, kendi beyanlarına göre yapılan işlemler aleyhine dava açamayacakları”
şeklindeki kurala karşı geliştirilen ve bu işlemlere de yargı denetimi sağlayan bir yargılama usulü
müessesesidir. Mükellefler, duraksamaya düştükleri konularda, beyanlarını idari anlayış ve yorum
doğrultusunda yapmakla birlikte, bu anlayış ve yoruma karşı dava haklarını ihtirazi kayıt dilekçesi ile saklı
tutmak suretiyle, idari anlayış ve yorumun yargı denetiminden geçmesini sağlayabilmektedirler.
Vergi kanunlarında yer alan ve matrahın mükellefler veya vergi sorumluları tarafından belirlendiği veya
bildirildiği tüm beyanname ve bildirimler, dava hakkını sağlayan ihtirazi kayıt beyanı ile birlikte verilebilir.
Vergi usul hukukumuzda ihtirazi kayıt müessesesine yönelik bir yasal düzenleme yoktur. Bu sebeple, ihtirazi
kaydın nasıl ileri sürüleceği konusunda bir düzenleme bulmak mümkün değildir. Uygulamada ise, konuya
ilişkin içtihatların ışığında, dava hakkının saklı olduğuna ilişkin ihtirazi kayıt, yorum farklılığını kısaca izah
eden ve mükellefe göre olması gereken beyanı içeren bir dilekçe ile (bu dilekçenin gelen evrak kayıt
defterine kaydettirilmesi suretiyle) yapılır. Kanaatimizce ihtirazi kayıt dilekçesinde, yorum farkının veya
görüş ayrılığının –ayrıntılı hukuki sebeplerine girişilmese dahi- oluştuğu noktanın belirtilmesi ve mükellefin
görüşüne göre olması gereken matrahın belirtilmesi, ihtirazi kaydın iki önemli geçerlilik şartıdır. Bu
şartlardan birinin oluşmaması halinde, geçerli bir ihtirazi kaydın varlığından söz edilmemesi gerekir. Zira
aksi halde, ihtirazi kayıt konulan nokta belirsiz olacak ve idarenin ıttılaına girmeyecek ve/veya ne miktar için
görüş ayrılığında olduğunu ve bu ayrılığın düzenlenen idari işlemin ne kadarlık kısmının hukuki ihtlafa konu
olacağı idare nezdinde belirsiz hale gelecektir. Kaldı ki, idarenin her zaman ihtirazi kaydı kabul ederek,
buna göre işlem tesis etmesi -tahakkuk fişi düzenlemesi- ihtimal dahilindedir. İdarenin elinden bu olanağı
alan, idareye ihtilaftan kaçınma olanağı vermeyen başvuruların ihtirazi kayıt olarak kabul edilemeyeceği
görüşündeyiz. Ayrıca uygulamada beyannamenin altına, “ihtirazi kayıt dilekçesi vardır” şeklinde bir not da
düşülmektedir. Kanaatimizce böyle bir notun düşülmesi, yararlı olmakla birlikte, zorunlu değildir1.
İhtirazi kayıt yolu ile dava hakkının saklı tutulması müessesinin yasal dayanağı, İdari Yargılama Usulü
Kanununun 27. maddesidir. Ancak bu madde konuyu sadece, yapıla işlemin yürürlüğü ve sonuçları açısından
düzenlemiştir.
. İhtirazi kaydın ileri sürülmesinde, beyannamenin altına not düşmenin dahi yeterli olacağı ve hatta ihtirazi kayıt
dilekçesi verilmese ve beyannamenin altına not düşülmese dahi, 30 günlük dava açma süresi içerisinde dava açılmakla
beyannamenin ihtirazi kayıtla verilmiş sayılacağına ilişkin, ancak katılmadığımız görüş iin bkz. Kızılot, Şükrü., Vergi
İhtilafları ve Çözüm Yolları, 2. bası, Ankara 2000, sh: 489
1
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İhtirazi kayıt dilekçesi, kişilere beyanları için dava açma hakkı tanımaktan öte bir anlam ve işleme sahip
değildir. İhtirazi kayıtla yapılan beyan üzerine idarece tesis edilen işlem aleyhine süresinde dava açılmadığı
takdirde, ihtirazi kaydın söz konusu anlam ve işlev kaybolur. Sadece bu dilekçeyi vermiş olmak, başkaları
tarafından açılan davaların sonuçlarından yararlanmaya hak sağlamaz.
İhtirazi kayıt, beyana karşı dava açma hakkını saklı tuttuğundan, beyanname ile birlikte yapılması gerekir.
Bu nedenle, beyanname süresi geçmemiş olsa dahi, beyannamenin verilip tahakkuk fişi düzenlenmesinden
sonra verilen ihtirazi kayıt dilekçelerinin dava açma hakkını artık sağlayamayacağı inancındayız. Zira bu
durumda, beyan dava hakkı korunmadan yapılmış ve işlem bu beyana göre oluşturulmuş durumdadır. Böyle
bir yolun kabulü halinde, idarenin ihtirazi kaydı kabul edip ona göre işlem tesis etme hakkı ortadan
kaldırılmakta ve idare oluşturulmasına katkıda bulunmadığı bir ihtilafın içerisinde kalmak durumunda
bırakılmaktadır. Ancak, aksi yönde bir Danıştay Kararları var ise de, bu karara katılma olanağı
bulamamaktayız.
Netice olarak, mükelleflerin ihtirazi kayıtla beyan yönteminin sonuçlarından yararlanabilmesinin, ihtirazi
kaydın hangi kanuni gerekçelere dayandığının yazılı olarak bildirmesi, itiraz edilen matrah kısmını belirtmesi
ve beyanname verilirken bildirilmesi ve nihayet süresinde dava açılması koşullarına bağlı olduğunu, kanuni
bir gerekçeyi içermeyen, dava hakkı saklı tutulan matrah tutarını göstermeyen beyannameyle birlikte
bildirilmeyen ihtirazi kayıt beyanlarının dava hakkını sağlamayacağını söyleyebiliriz2.
Pişmanlıkla verilen beyanname ile süresinde verilen beyannamenin hukuken haiz olduğu değer arasında bir
fark yoktur. Fark sadece, vergi ceza hukuku açısından ortaya çıkmaktadır. Olay cezayı gerektirmekte, ancak
pişmanlık müessesi cezayı kaldıran bir hal olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan, pişmanlık
uygulamasında, hazineye ait olması gereken bir meblağın mükellefçe kullanılmasının karşılığında ve
süresinde ödeme yapanlarla eşitliğin sağlanması düşünceleri ile faiz niteliğinde “pişmanlık zammı”
alınmaktadır.
Mükelleflerin, beyanlarını süresinde yapmış olmaları halinde, beyan üzerine tesis olunan işlemlere karşı
açıkladığımız şekilde, ihtirazi kayıt yolu ile dava hakları mevcuttur. Mükellefin süresinde beyan etmediği
matrahın veya matrah farkının idare tarafından ortaya çıkartılarak ikmalen veya re’sen tarh konusu yapması
halinde de mükellefin tesis edilen işlemlere karşı dava yolu, yine açıktır.
Mükelleflerin beyan dışı kalan ve idari anlayışa göre matraha alınması gereken konuları kendiliklerinden
haberdar etmeleri halinde dava yolunun kapalı olduğunu düşünmenin ve savunmanın bir anlamı her halde
olamaz. Zira, böyle bir düşüncenin kabulü halinde, kendi işlem ve beyanlarının doğru olduğu düşüncesinde
olan pek çok mükellef, pişmanlık yolunu kullanmayarak, idarenin inceleme yapmasını beklemek durumunda
kalacaktır. Bu da, hem inceleme oranlarının % 1-2’lerde olduğu düşünülürse hazine kaybına yol açacak, hem
de iyi niyetli mükeleflere ceza uygulanması gibi sonuçlara yol açacaktır.
İhtirazi kayıt ile pişmanlık müessesesinin birbirleri ile çeliştiği, pişmanlıkla beyanda ihtirazi kayıt
konulabileceğini kabul etmenin, mükelleflerin bir taraftan kayba uğrattıkları vergiler için pişman oldukları,
öte taraftan pişman oldukları verginin doğru olmadığını ileri sürmeleri gibi çelişik bir duruma sebebiyet
verdiği de ileri sürülmüşse de3, bu görüşe katılma olanağını bulamamaktayız. Örneğin, elde ettiği bir kazanç
veya iradın gelir vergisine tabi olmadığını düşünerek beyanda bulunmayan, fakat zamanaşımı süresi
içerisinde sonraki tarihli bir genel tebliğ veya üçüncü bir şahsa verilen muktezadan idarenin söz konusu
kazanç veya iradın vergiye tabi olduğu görüşünde bulunduğunu gören bir mükellefin, ceza tehdidinden
kurtulmak için pişmanlıkla beyanda bulunması, öte yandan vergiye tabi olmadığı görüşünü de yargının
huzuruna taşıması, kanaatimizce bir çelişkiden ziyade, idari işlemin yargısal denetimden geçirilmesini ifade
etmektedir. Anayasamızın 2. maddesinde ifadesini bulan “hukuk devleti” ilkesinin yaşama geçirilmesinin
koşullarından biriside, Anayasanın 125. maddesinde yer alan “bütün idari işlem ve eylemlerin yargı
denetimine tabi” tutulmasına yönelik buyruğun kapsamının olabildiğince geniş tutulmasına bağlıdır.

. Aynı yönde bkz. Özden, Murat., “İhtirazi Kayıtla beyan”, Yaklaşım yıl: 4 s:37 (Ocak 1996), sh:106
. ÖZ, Erdoğdu., “Mükelleflerin Kendi Beyanlarını Dava Konusu Yapması –İhtrazi Kayıtla Beyan-“, Vergi Dünyası,
sayı:213 (Mayıs 1999) sh:135
2
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Pişmanlık yoluyla verilen beyannamelerde ihtirazi kayıt yolunu kapatmak ve mükelleflerin dava haklarını
ortadan kaldırmak, neticede idari işlemi yargı denetimi dışında bırakmak anlamını içerir. Oysa ki, yukarıda
da vurguladığımız gibi, bir hukuk devletinde idarenin bütün işlem ve eylemlerinin yargı denetimine tabi
olmasının esas olması gerekir. Nitekim Anayasamızda, “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı
yolu açıktır” şeklindeki 125. maddesi hükmü ile bunu vurgulamıştır.
Yukarıdaki sebeplerle, pişmanlık yolu ile verilen beyannamelerde de ihtirazi kayıt yolunun işlenmesine
engel, ne yasal bir düzenleme vardır ne de hukuki bir izah tarzı olabilir. Nitekim uygulamada da,
pişmanlıkla ve ihtirazi kayıt dilekçesi ile birlikte verilen beyannameler üzerine yapılan işlemler aleyhine
açılan davalara, yargı organları bakmakta ve davayı esasa girerek çözümlemektedir. Hatta bazı Kararlar,
pişmanlıkla yapılan beyanların ihtirazi kayıtla verilebileceğini açıkça vurgulamaktadır Örnek olarak,
Danıştay 9. Dairesinin E.1997/2708 K.1998/1990 sayı ve 14.5.1998 tarihli Kararını; Danıştay 3. Dairesinin
E.1997/2273 K.1998/1603 sayı ve 6.5.1998 tarihli kararını gösterebiliriz. Bu gün Danıştay’ın bütün vergi
dava daireleri, pişmanlıkta ihtirazi kayıt olabileceğini kabul etmektedir.
Beyanın ihtirazi kayıtla yapılması halinde ihtirazi kaydın hukuksal sonuçlarını doğurması, yukarıda da
belirttiğimiz gibi, süresinde dava açılmasına bağlıdır. Ancak davanın aleyhe sonuçlanması halinde,
pişmanlıktan yararlanılma, bir başka deyişle ceza ödememe, pişmanlık dolayısıyla doğan vergi aslı ve
pişmanlık zammının yine süresinde yatırılmış olması şartına bağlıdır. Uygulamada, ihtirazi kayıtla beyanda
bulunup dava açanlar, genellikle ödeme yapmayı yürütmeyi durdurma taleplerinin sonuçlanmasına veya
dava sonuna bırakmakta, bu durumda ise davanın reddi halinde, pişmanlıktan yararlanma olanağı –15 gün
içerisinde ödeme yapma şartının ihlal edilmesi sebebiyle - ortadan kalktığından ayrıca ceza ödenmesi de
gerekmektedir.
Bütün bunlara rağmen, Maliye Bakanlığı, pişmanlıkla verilen beyannamelere ihtirazi kayıt
konulamayacağını açıklamıştır. Vergi Dünyası Dergisinin Şubat 2002 sayısında (yıl:21 s:246 sh:181)
yayınlanan 25.7.2002 tarih ve 40427 sayılı Muktezada, idarenin bütün işlemlerinde yargı denetiminin esas
olduğunu söyleyen Anayasanın 125. maddesi ve Danıştayın konuya ilişkin kararları yok sayılarak,
“pişmanlık müessesesinin mükelleflere tanınan bir hak olduğu, haktan yararlanmanın ise dava açma şartına
bağlanamayacağı” görüşü savunulmuştur. Katılma olanağı bulamadığımız bu Mukteza, yukarıda
açıkladığımız gerekçelerle hukuka aykırıdır. Kanaatimizce, böyle bir Muktezanın varlığı dahi yargı
denetiminin önemini ve anlamını göstermeye tek başına yeterlidir.
Bu yanlış Mukteza derhal değiştirilmeli ve “pişmanlıkla yapılan beyanlarda da ihtirazi kayıt konulabileceği”
şeklindeki bir açıklama, bir İç Genelge ile bütün vergi dairelerine gönderilmelidir. Nitekim Vergi
Dairelerinin yayınlanan bu Muktezaya dayanarak, ihtirazi kayıt içeren pişmanlık beyannamelerini
almamaları, mükelleflerin dava haklarını kaybetmeleri gibi daha kötü hukuksal sonuçlar doğurur.
İhtirazi kayıt içeren pişmanlık beyannamelerini vergi dairelerinin almamaları halinde, mükelleflerin ihtirazi
kayılarını doğrudan beyannamenin üzerine yazmaları veya bu durumuda belirten ihtirazi kayıtlarını, iadeli
posta yolu ile veya noter kanalı ile vergi dairesine göndermeleri, hak kaybını önleyecektir.

YAPI KOOPERATİFLERİNDE KAT VEYA İŞYERİ KARŞILIĞI ARSA DEVRİNDEN DOĞAN
KAZANCIN TAHAKKUK SORUNU
Servet ÖZKÖK
Gelirler Başkontrolörü

Fatih DARDAĞAN
Stajyer Gelirler Kontrolörü

I- GİRİŞ
2001 yılı Temmuz ayına ait 154 sayılı “Vergi Sorunları Dergisi”nde konut yapı kooperatiflerinin arsalarını
kat karşılığı müteahhide vermesi durumunda ortaya çıkan vergisel sonuçların değerlendirilmesine yönelik
yazımız yayımlanmıştı. İlgili yazıda bir yapı kooperatifinin amacı için temin ettiği arsa veya araziyi kat
karşılığı müteahhide vermesinin ortak dışı işlem olduğu, bu durumun 5422 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun “Muaflıklar” başlıklı 7’nci maddesinin 16’ncı bendinde yer alan kooperatiflerin kurumlar
vergisinden muaf olan şartlarından birinin ihlali anlamına geldiği ve muafiyet için gerekli şartlar toplu olarak
arandığı için kurumlar vergisi muafiyetinin kalkması gerektiği; kat karşılığı arsa devrinden bir kazanç
doğduğu ve bu kazancın kurumlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.
Bu yazımızda ise, arsalarını konut ve/veya işyeri karşılığı müteahhide veren yapı kooperatifleri açısından
elde edilen kazancın doğuşu ve hesaplanması üzerinde durulacaktır.
II- KONUYA İLİŞKİN VERGİ MEVZUATIMIZDA YER ALAN DÜZENLEMELER:
İlgili yazımızda da belirttiğimiz gibi; yapı kooperatiflerinin arsalarını kat karşılığı 3’üncü kişilere devir
işlemi, kurumlar vergisinden muafiyet şartını ihlal ettiği için, ortak dışı işlemin yapıldığı yıllarda elde edilen
tüm kurum kazancının vergilendirilmesi gerekmektedir. Ancak, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
Geçici 28 ve bu maddenin değişmeden önceki hali olan Geçici 23’üncü maddesinin 7’nci fıkrasında, 1163
sayılı Kooperatifler Kanunu’na ya da özel kanunlara göre kurulan kooperatiflerin, ortağın sahip olabileceği
en fazla pay tutarı dikkate alınmaksızın gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazanç
istisnasından yararlanacağı belirtilmiştir. Fakat; iştirak hisseleriyle gayrimenkullerin satışından doğan kazanç
sermayeye eklenmeyerek özel bir fon hesabında gösterilmeli ve hiç bir şekilde ortaklara dağıtılmamalı ve
kooperatifin amaçlarının gerçekleştirilmesinde kullanılmalıdır.
Yukarıdaki kanun maddesiyle ilgili açıklamalar 06.07.1995 tarih ve 22335 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 51 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde geniş olarak yapılmıştır. Genel Tebliğde,
konut ve/veya işyeri yapı kooperatiflerinin sahip oldukları arsalarını müteahhidlere kat karşılığı vermesi
halinde, müteahhide kat karşılığı arsa payı devrinden doğan kazancın kurumlar vergisinden müstesna olduğu
ve bu istisnanın iktisap edilen konut veya işyerinden doğan kazanç için sözkonusu olacağı belirtilmektedir.
Burada akla şöyle bir soru gelebilmektedir, yapı kooperatiflerinin arsa ve arazilerini konut ve/veya işyeri
karşılığı müteahhide devrinden doğan kurum kazancı ne zaman oluşacaktır?
III- KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞÜMÜZ
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesi gereğince kurumlar vergisi, bu Kanunun birinci maddesinde
yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden
hesaplanmaktadır. Safi kurum kazancı ise, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri
uygulanarak tespit edilmektedir. Buna göre kurum kazancı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40, 41 ve Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 14 ve 15’nci maddeleri gözönünde bulundurularak Gelir Vergisi Kanunu’nun 38’nci
maddesinde öngörülen bilanço esasında ticari kazancın tespitine ilişkin hükümleri uyarınca belirlenmektedir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 38’nci maddesinde; bilanço esasında ticari kazancın “teşebbüsteki öz sermayenin
hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark” olduğu belirtilmiş ve ticari kazancın
bu surette tespitinde Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ve
41’inci maddelerinin de gözönünde bulundurulacağı ifade edilmiştir. Vergi Usul Kanunu’nun 192’nci
maddesinde ise bilançonun tanımı yapıldıktan sonra, bilançonun aktif ve pasif olmak üzere iki tablodan
oluştuğu, aktif tablosunda mevcutlar ile alacakların, pasif tablosunda borçların gösterileceği, aktif toplamı ile
borçlar arasındaki farkın ise öz sermaye olduğu hüküm altına alınmıştır. Öz sermayenin hesabında alacak ve

borçların da hesaplamaya dahil edilmesi, bilanço esasına göre ticari kazancın tespitinde tahakkuk esasına
göre hareket edileceğini açıkça ortaya koymaktadır.1
Kurum kazancının tespitinde tahakkuk esası geçerli olduğuna göre; gelirin tahakkuk etmesi, yani elde edenin
ona hak kazanmış olması yeterlidir. Kurumlar vergisi muafiyetini kaybeden bir yapı kooperatifi kazancını
bilanço esasında tespit etmekle mükelleftir. Dolayısıyla kooperatif, bilançosunun aktifinde “Arazi ve Arsalar
Hesabı”nda göstermesi gereken arsalarını, müteahhit şirket ile aralarındaki sözleşme hükümlerine ve
müteahhit şirketin kendisine olan yükümlülüğü çerçevesinde müteahhide devrettiği zaman aktifinden
çıkarması gerekmektedir. Diğer yandan Kanun koyucu, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 28’inci
maddesinde yer alan isisnadan yararlanabilmek için gayrimenkullerin kısım kısım satışına bir kısıt
koymadığı gibi, yapılan bu kısım kısım satış karşılığında kazancın kısım kısım elde edilmesine de bir kısıt
koymamıştır. Bu açıklıktan hareketle, genelde, arsa karşılığı konut ve/veya işyeri yaptıran yapı kooperatifleri
de, müteahhit şirket ile aralarında yaptıkları sözleşme uyarınca inşaatların belirlenen ölçüde ve nitelikte
tamamlanmasını garanti altına almak amacıyla müteahhide devredilmesi gereken arsaları bir tedbir olarak
peşinen devretmemekte, bu inşaatların sözleşme gereğince tamamlanması oranında devretmektedirler.
Devredilen (aktiften çıkarılan) arsa ve araziler karşılığında ise, yapı kooperatifinin bir değere hak kazanması
gerekmektedir. Bu nedenle, kurumlar vergisi muafiyeti kalkan bir yapı kooperatifinin bilançosunun
aktifinden, bir hesap dönemi boyunca çıkan tüm değerlerin yarattığı öz sermayedeki müspet yada menfi
farkın hesap dönemi sonundaki bilançosunda ve gelir tablosunda görülmesi gerekir. Bu görülmesi gereken
müspet fark da, müteahhit tarafından kooperatife verilecek konutlar için (kendisine verilecek arsaların
karşılığı olarak) yapılan harcamaların karşılığını oluşturan bedel olmalıdır. Nitekim, 1 sıra nolu Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre dönemsellik kavramı, işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca,
sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer
dönemlerden bağımsız saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi,
hasılat, gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir.
O halde, kurumlar vergisi muafiyetinin kalktığı (varolmadığı) yıllarında, yapı kooperatiflerinin safi kurum
kazançlarının tespitini yapmaları bir zorunluluktur.
Öte yandan, kanun koyucu, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 28’inci maddesinin 7’nci fıkrasında
“gayrimenkullerin satışından doğan kazanç”, ibaresini kullanarak bu kazancın nakdi bir kazanç olması şartını
aramadığını, gayrinakdi bir kazanç da olabileceğini ifade etmek istemiştir. Bununa yanında, elde edilecek
kazancın, tam olarak belirlenmesi için gayrinakdi kazanımlarda, örneğin konut kazanımlarında, konutun tam
olarak vücuda gelmesi yönünde de bir belirlemesi yoktur. Burada yapı kooperatifleri açısından bir kazanç
(nakdi veya gayrinakdi) doğarken, müteahhit açısından da bir maliyet oluşmaktadır. Yapı kooperatifi
açısından kazancın tespiti için (kazancın konut olarak elde edilmesinde) konut imalinin bitmesinin
beklenmesi de gerekmemektedir. Çünkü, vergi kanunlarında kat karşılığı arsa satışlarının vergilendirilmesine
yönelik özel bir vergilendirme rejimi bulunmamaktadır. Arsa karşılığı inşaatı işinde inşaatı yapan müteahhit
şirketler, yapı kooperatifleri için yapmış oldukları toplam harcamalardan, kendisine bırakılan arsalar
üzerinde yaptıkları konut, işyeri v.s. satışına pay vererek, satış hasılatını hesaplamaktadır. Dolayısıyla, yapı
kooperatiflerinin de yıl içinde müteahhit şirkete devrini yaptıkları arsa alanları için hasılat tespiti yapmaları
gerekmektedir. Yapı kooperatifleri tarafından yapılan sözkonusu arsa devirlerinin karşılığı ise, müteahhit
şirket tarafından yapı kooperatifleri için yapılan konutlara (ve/veya işyerlerine) ilişkin harcamalar toplamı
olduğuna göre, bu toplamın yapı kooperatiflerinin arsa satış hasılatını oluşturması gerekir.
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat” başlıklı 3’ncü maddesinin B
bendinde vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas
olduğu, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü
delille ispatlanabileceği hükme bağlanmıştır. Yapı kooperatifleri açısından arsaların konut ve/veya işyeri
karşılığında müteahhide devrinin yapılması ile vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir. Kooperatiflere
teslim edilecek konutlar için yapılan harcamalar da (her yıl itibariyle), sözkonusu arsa devirlerinin karşılığını
oluşturan bedel olmalıdır. Vergiyi doğuran olay neticesinde ortaya çıkan vergi alacağının hesaplanabilmesi
için, satışı yapılan arsaların maliyet bedeli ile satış hasılatının bilinmesi gerekmektedir. Vergi Usul
Kanununa göre; vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılmasında ispat sistemi büyük önem
arzetmektedir. Bu sisteme göre; yapılacak bir vergi incelemesinde vergi alacağının tespit edilebilmesi için,
sadece adına vergi borcu doğabilecek mükellefin defter kayıt ve belgeleri değil, aynı zamanda bu vergi
alacağı ile alakası olduğu düşünülen tüm mükelleflerin defter, kayıt ve belgeleri de kullanılabilecektir. Bu

1Gündoğdu, Muhittin; “Vadesi İzleyen Yıl İçinde Olan Kredi Faizlerinde Dönemsellik Sorunu ile Kıst Dönem Faiz Gideri

Hesaplanmasına İlişkin Değerlendirme”, Vergi Sorunları Dergisi, Nisan 2001, Sayı: 151 Sayfa: 51.

açıklamadan hareketle; kooperatiflerce devri yapılan arsaların karşılığının tespit edilebilmesi için müteahhit
şirketlerin kanuni defter, belge ve kayıtlarına gidilmesi bir zorunluluktur.
51 Seri no’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin III/A-1 bölümünde, Kurumlar Vergisi Kanunu
Geçici 28 ve değişmeden önceki Geçici 23’üncü maddesinin 7’nci fıkrasında hükmedilen istisna ile ilgili
olarak şöyle bir düzenleme yer almaktadır;
“............... müteahhide kat karşılığı arsa payı devrinden doğan kazancın kurumlar vergisinden müstesna
tutulması gerekir.
Ancak bu istisna, ortak sayısı kadar iktisap edilen konut veya işyerinden doğan kazanç için sözkonusu
olacaktır...........”
56 Seri no’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile, ilgili istisna uygulamasında bazı değişiklikler
yapılmış ve 51 Seri no’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin bu tebliğe aykırı düzenlemeleri
yürürlükten kalkmıştır. Son düzenlemeye göre de artık istisna uygulaması bakımından ortakların bir veya
birden fazla konut veya işyeri sahibi olmasının bir önemi bulunmamaktadır.
Yukarıda yaptığımız açıklamalardan hareketle, 51 Seri no’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin,
ilgili istisnanın iktisap edilen konut veya işyerinden doğan kazanç için söz konusu olacağına yönelik
düzenlemesi şöyle algılanmalıdır; bu istisnai kazanç, yapı kooperatiflerine verilecek konut veya işyerlerinin
imali aşamasında, her hesap dönemi sonu itibariyle doğan kazanç olarak ve bu kazancın karşılığı bedel ise
konut veya işyerleri için müteahhit şirketçe yapılan harcamalardan kendisine devredilen arsa alannın maliyet
bedelinin ve varsa kooperatif tarafından kendisine verilecek konut ve/veya işyerlerine karşılık iş ilerlemesine
göre müteahhide yapılan nakdi ödemelerin düşülmesi sonucu ortaya çıkan bedel olarak algılanmalıdır. Yapı
kooperatifleri (hakediş dönemlerinde kısım kısım arsa payı devreden) ile müteahhit şirketlerin her hakediş
döneminde (bu hakediş gerek nakdi gerekse gayri nakdi bir ödeme olabilir) karşılıklı olarak fatura kesmeleri
gerektiği tabidir. Sözkonusu faturalarda, müteahhit firma açısından hakediş tarihine kadar yapılmış olan
inşaatlar için o aşamaya kadar yapılan harcamalar; kooperatif açısından ise müteahhit firmaya devredilen
arsaların bedeli fatura bedelini oluşturacaktır. Aksi bir düşünce, vergi kanunlarımızda kat karşılığı arsa
satışlarının vergilendirilmesine yönelik özel bir vergilendirme rejimi bulunmadığı için, vergilemenin genel
prensiplerine aykırılık teşkil edecektir. Burada kooperatif açısından kazancın oluştuğu yıl, yapılan iş, yıllara
sari bir inşaat işi kapsamında olmadığından, konut veya işyerlerinin iktisap edildiği yıldır şeklinde bir
değerlendirmenin yapılamayacağı aşikardır.
Akla hemen şu sorular gelebilmektedir:
• Eğer müteahhit şirket iflas eder ve yapılmakta olan iş bitirilemezse o zaman ne olacaktır?
• Kooperatif açısından bir vergi doğmuş sayılamayacak mıdır?
Kooperatif açısından vergiyi doğuran olayın meydana geldiği göz ardı edilemez. Çünkü ortada kooperatif
üyelerinin elde ettiği bir maddi değer vardır. Bu değer de, kooperatife verilecek konut veya işyerleri için
yapılan harcamaların karşılığı olan değerdir. Her hal ve takdirde, kurum kazancının her hesap dönemi için
tespiti zorunlu hale gelmektedir.
Durumu yukarıdaki şekilde değerlendirdiğimiz takdirde; bu gayrimenkul satış kazancı her ne kadar kurumlar
vergisinden istisna edilmiş olsa dahi, bir kurumlar vergisi mükellefi olan kooperatifin bu kazancı beyan
etmesi gerektiği açıktır. Tabi olarak, bu istisnai kurum kazancı, zarar olsa dahi beyannamede yer alacak ve
kurumlar vergisi matrahına ulaşırken kurum kazancını azaltan bir unsur olarak gündeme gelecektir.
IV- SONUÇ:
Yapı kooperatifleri, arsalarını konut veya işyeri karşılığı müteahhide verirken bu faaliyetin vergisel
sonuçlarını da göz önünde bulundurmalıdırlar. Her ne kadar kanun koyucu bu faaliyet sonucunda elde edilen
kazancı istisna kapsamına almış olsa dahi bu istisnai kazançlar üzerinden gelir vergisi tevkifatının
yapılmayacağı anlamına gelmemektedir. Kanun koyucu, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 28’inci
maddesinin a fıkrasında ve değişmeden önceki halinde, bu kazançlar üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu’nun 94’üncü maddesinin ilgili yıllardaki mer’i şekli doğrultusunda gelir vergisi tevkifatının
yapılmasını hükmetmiştir. Bu durumda kooperatif üyeleri, elde ettikleri konut veya işyerlerinin maliyet
bedeli olarak, kendi paylarına düşen arsa maliyeti ve ödedikleri aidatlar dışında vergisel açıdan bir maliyet
daha yüklenmektedirler. Dolayısıyla, 1999-2002 yılları gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 56’ncı maddesine göre, kooperatif üyelerinin, elde ettikleri bu

konutları, iktisap tarihinden başlayarak dört yıl içinde elden çıkartmaları durumunda oluşacak değer artış
kazancının tespitinde, bu maliyet unsurunu da göz önüne alarak safi değer artışını hesaplamalıdırlar.
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KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİ VE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER 1
Mesut KOYUNCU
Hesap Uzmanı

Hadi EKİCİ
Hesap Uzmanı

a.Genel Bilgi:
4369 sayılı Yasa ile vergi kanunlarında yapılan değişikliklerle, tam mükellefiyete tabi kurumlar
vergisi mükellefleri için üçlü bir vergileme esası getirilmiştir.
Bunlardan birincisi %30 oranında hesaplanan genel kurumlar vergisidir. İkinci aşamayı, kurumlar
vergisinden istisna edilen kazançlar üzerinden stopaj yoluyla yapılan vergileme oluşturmaktadır. Son
aşamayı ise, kurumların kar dağıtmaları durumunda, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin 6/b-i
bendi uyarınca hesaplanan stopaj oluşturmaktadır.
Yazımız boyunca, kurumlar vergisi mükellefleri açısından ortaya konulan bu üçlü vergileme rejimi,
sistemli bir şekilde sunulmaya çalışılacaktır.
b.Kurumlar Vergisi Matrahının Tespiti
ba.Genel Bilgi
Kurumlar vergisi mükellefleri dönem karlarını, vergi kanunları ile ilişki kurulmaksızın tespit
etmektedirler. Ancak, kurumlar vergisi matrahının tespiti noktasında, ticari bilanço karının vergi
kanunlarında belirtilen düzenlemelerle uyumlaştırılması gerekmektedir.
Bu yolla tespit edilen ve mali kurum karı olarak adlandırılan bu kar üzerinden öncelikle, yeterli
kurum karı olmasa bile indirim konusu yapılması gereken istisnalar düşülecek (risturnlar ve yatırım indirimi
istisnası hariç), bakiye kısım üzerinden geçmiş yıl zararları2 indirim konusu yapılacak, nihayetinde risturnlar
ve yatırım indirimi istisnası indirim konusu yapıldıktan sonra bakiye tutar kurumlar vergisi matrahını
oluşturacaktır.3
bb.Mali Kurum Karının Tespiti
Kurumlar vergisi mükelleflerinin ticari bilanço karlarının vergi kanunları ile uyumlaştırılması ve
mali kurum karının tespit edilmesi gerekmektedir. Ticari bilanço karının, Vergi Usul Kanununun üçüncü
kitabında belirtilen değerleme esasları yanında, gerek Gelir Vergisi Kanununun ticari kazancın tespitine
ilişikin 40’ncı maddesinde belirtilen indirilecek giderler ve 41’inci maddesinde belirtilen gider kabul
edilmeyen ödemeler ve gerekse Kurumlar Vergisi Kanununun 14’üncü maddesinde belirtilen indirilecek
giderler ve 15’inci maddesinde belirtilen kabul edilmeyen indirimler maddelerinde belirtilen hususlarla
uyumlaştırılması neticesinde, mali kurum karına ulaşılacaktır.
Bahsi geçen maddelere istinaden ticari bilanço karına eklenmesi gereken unusurlarla ticari bilanço
karından mahsup edilmesi gereken unsurlara ilişkin ilave ve indirimler, beyanname üzerinde yapılacaktır.
Ticari bilanço karından mali kara ulaşabilme adına ticari bilanço karına ilave edilecek ya da
indirilecek, belli başlı unsurlara, aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Bu makalenin hazırlanmasında Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2002 adlı eserden yararlanılmıştır.
Geçmiş yıl zararlarının mahsubunda öncelikle 2000 yılı hesap döneminden önceki geçmiş yıl zararları indirim konusu
yapılacak, hala indirime esas kazanç varsa bu kazançtan öncelikle 2000 yılına ilişkin mali zarar, akabinde 2000 yılına
ilişkin ticari zarar indirim konusu yapılacaktır.
3
Kurumlar vergisi beyannamesinde, yıllardan beri süren uygulama doğrultusunda, kurumlar vergisi matrahının
tespitinde bir gider kalemi olan geçmiş yıl zararlarının cari yıl istisnalarından sonra indirim konusu yapılmasına yönelik
değerlendirmeler için bkz. Mesut KOYUNCU, Vergi Dünyası, Sayı 243, Sayfa 96-101
1
2

2
Ticari Bilanço Karı
İlaveler4
-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı
-VMUOA5 Alacak Senetleri Reeskontu
-Tahsil Edilecek Çekler Reeskontu
-VMUOA Şüpheli Alacaklar Karşılığı
-VMUOA Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düş. Karşılığı
-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı
-VMUOA Amortismanlar
-Kıdem Tazminatı Karşılığı
-VMUOA Diğer karşılıklar
-Emisyon Primleri6
-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
-Önceki Yıl Ayrılan Finansman Fonu
İndirimler7
-Ödenecek Vadeli Çekler Reeskontu
- VMUOA Borç Senetleri Reeskontu
-Personele Verilecek Temettü İkramiyesi8
-Daha Önceden KKEG Olarak Dikkate Alınmış
Konusu Kalmayan Karşılıklar
-İndirilebilecek Bağış Ve Yardımlar9
-Diğer İndirimler
Mali Kar

XXXX
xxxx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
(xxxx)
xx
xx
xx
xx
xx
xx
XXXX

bc.Kurum Kazancından İndirilebilecek Bağış Ve Yardım Tutarının Tespiti
Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere,
Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatine yararlı sayılan derneklere ve
bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan
bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı ticari bilanço karından
indirilebilecektir.
Bağış ve yardımların üst sınırının hesaplanmasında %5’lik oranın uygulanacağı matrah, 67 Seri
No.’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, ticari bilanço karından zarar mahsubu dahil giderler
düşüldükten sonra, iştirak kazançları hariç indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarı, ifade etmektedir.
34 Seri No.’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, kurum kazancına bağlı olarak
hesaplanan ancak ilgili yıl kurum kazancını aşan ve bu nedenle indirilemeyen bağış ve yardımla, izleyen
yılların kurum kazancından indirilemez.
Hal böyle olmakla birlikte aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar
madde metninde belirtilen yasal sınıra bakılmaksızın, kurum karı yeterli olduğu müddetçe, indirim konusu
yapılabilecektir.
Diğer taraftan belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımların yasal sınırın tespitinde
(67 Seri No.’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre yapılacak hesaplamada) dikkate
alınmayacağı ortadadır.
İlaveler, 2001 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesinin “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” başlıklı 25
no.’lu satırında yapılacaktır.
5
Vergi mevzuatına uygun olmaksızın ayrılan
6
Emisyon pirimleri ticari bilanço karının tespitinde dikkate alınmamışlarsa, burada ticari bilanço karına ilave
edileceklerdir.
7
İndirimler, 2001 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesinin “Diğer İndirimler Ve İstisnalar” başlıklı 33 no.’lu
satırında yapılacaktır.
8
Personele verilecek temettü ikramiyesi bir kar dağıtımı olmayıp, beyannamenin ilgili olduğu yılda fiilen çalışan
personele verilen ücret niteliğindedir.
9
İndirim konusu yapılabilecek bağış ve yardım tutarının tespiti ile ilgili açıklamalar, bu makalemizin (bc) bölümünde
yapılmıştır.
4

3
Yasal sınıra bakılmaksızın, kurum kazancının müsait olması halinde indirim konusu yapılabilecek
bağış ve yardımlar aşağıdaki gibidir.
bağışlar,

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna veya bu fona ilişkin vakıflara yapılan

-Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 7269
Sayılı Yasaya göre afetzedelere yapılacak bağışlar,
-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Hakkındaki 2828 Sayılı Yasaya göre bu kuruma ve
kuruluşlara yapılan bağışlar,
-Üniversitelere ve Yüksek Teknoloji Enstitülerine yapılan bağışlar,
-222 Sayılı İlköğretim Kanununa göre ilköğretim kurumlarına yapılan bağışlar,
-Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) yapılan bağışlar,
-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Kanununa göre yapılan bağışlar,
-4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu çerçevesinde yapılan
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü harcamaları,
-Sekiz yıllık kesintisiz eğitim için yapılan bağışlar,
-5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununu kapsamında yapılan bağışlar,
-2955 Sayılı Gülhane Askeri Tıp Akedemisi Kanunu uyarınca yapılan bağışlar,
-Diğer düzenlemeler.
bd.Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar
Mali karın tespitinden sonra kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar indirim konusu
yapılabilecektir.
Bu noktada istisnalar iki gruba ayrılmaktadır. Birinci grup istisnalar, mahsup önceliği bulunan ve
kurum kazancının yeterli olmaması durumunda geçmiş yıl mali zararı olarak sonraki yıllara devredilecek
istisnalardır.
İkinci gruptakiler ise, birinci grupta yer alan istisnalar ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra
yeterli kurum karı kalması durumunda indirim konusu yapılabilecek istisnalardır.
İkinci grupta yer alan istisnalar, ilgili hesap döneminde ancak kurum karının yeterli olduğu ölçüde,
indirim konusu yapılabilirler. İndirilemeyen istisna tutarlarından risturnlara ilişkin istisnanın takip eden
yıllarda indirim konusu yapılması mümkün olmayıp, yatırım indirimi istisnası ise ancak takip eden yıllarda
yine ancak kurum karının yeterli olması halinde uygulanabilir.
Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar bahsi geçen iki başlık altında aşağıda sıralanmıştır.
Mahsup Önceliği Bulunan Ve Kurum Kazancının Yeterli Olmaması Durumunda Geçmiş Yıl
Zararı Olarak Sonraki Yıllara Devredilen İstisnalar
-İştirak kazançları istisnası (KVK 8/1)
-Yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden
elde ettikleri kazançlara ilişkin istisna (KVK 8/4)
-Rüçhan hakkı satışı ve emisyon pirimi istisnası (KVK 8/5)
-İştirak hisseleri veya gayrimenkullerin satışı ile üretim tesislerinin ayni sermaye olarak
konulmasından doğan kazançlara ilişkin istisna (KVK Geç. 28)
-Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan kazançlara
ilişkin istisna (KVK Geç.24)
-Bankaların ve özel finans kurumlarının birleşme ve devir kazançları (KVK Geç.29),
-Bankaların, özel finans kurumlarının, bunların dolaylı ve dolaysız ortakları ile borçluları ve
borçluların kefillerinin gayrimenkul ve iştirak satışı ve devri kazançları (KVK Geç.29),
-Olağanüstü hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların
teşvik edilmesine ilişkin istisna (4325 Sayılı Kanun)
-1984 yılından önce faaliyete başlayan okul, kreş ve spor tesisleri ile yurt ve sağlık tesislerinin
işletilmesinden elde edilen kazançlar (KVK Geç. 21/1-c)
-Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinde n elde edilen
kazançlar (4490 Sayılı Kanun)
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-Serbest Bölgelerden elde edilen kazançlara ilişkin istisna
-Uluslararası vergi anlaşmalarından doğan istisnalar
Kurum Karının Yeterli Bulunması Halinde Uygulanacak İstisnalar
-Ristrun kazançlarına ilişkin istisna (KVK 8/2)
-Yatırım indirimi istisnası (GVK Ek:1-6)
be.Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu
Geçmiş yıl zararları, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14’üncü maddesinin 7 numaralı bendi
hükümleri çerçevesinde kurum kazancından indirilecek giderler arasında sayılmasına rağmen, kurumlar
vergisi beyannamelerinin düzenleniş biçimlerinde, kurum kazancından öncelikle kazanç unsuru istisnaların
indirilmesine olanak sağlandığı görülmektedir. Bu uygulama, kurumların cari yıl ticari bilanço karının
hesabında gelir kaydettikleri istisnaya tabi kazançların gider niteliğindeki geçmiş yıl zararlarından önce
indirilmesi düşüncesinin sonucudur.
Ancak, hasılatın bir oranı olarak hesaplanan risturn istisnası ile yatırım harcamalarının bir oranı
olarak hesaplanan yatırım indirimi geçmiş yıl zararlarından sonra indirilmektedir.
Türkiye’de faaliyette bulunan banka ve özel finans kurumlarının Kurumlar Vergisi Kanununun
geçici 29’uncu maddesinin 1 numaralı bendi uyarınca yapılacak birleşme ve devirlerinde aynı maddenin 2
numaralı bendine göre münfesih kurumun son bilançosunda görülen zararlarının devralan veya birleşilen
kurumca beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla indirilmesi geçmiş yıl zararı indirimi niteliğindedir.
Aynı şekilde, kurumların KVK 37-39’uncu maddeleri uyarınca devir ve bölünmeleri sonucunda bu
kurumların zararlarının devralan ve bölünme sonucunda birleşen kurumlar tarafından indirilmesi de geçmiş
yıl zararı indirimidir.
2001 hesap dönemi kurum kazançlarının beyanında, geçmiş yıl zararlarının mahsubu
uygulamasında, öncelikle 2000 yılı hesap döneminden önceki geçmiş yıl zararları indirim konusu yapılacak,
hala indirime esas kazanç varsa bu kazançtan öncelikle 2000 yılına ilişkin mali zarar akabinde 2000 yılına
ilişkin ticari zarar indirim konusu yapılacaktır.
bf.Finansman Fonu Uygulaması:
Finansman fonu müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun Mükerrer 8’inci maddesinde
düzenlenmişken, 1.1.1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 4369 sayılı Kanunun 82/4-d maddesiyle
yürürlükten kaldırılmıştır.
Ancak, 1.1.1999 tarihinden önce finansman fonu uygulamasından yararlanmaya hak kazanan
mükellefler, bu uygulamadan yararlanmaya devam edeceklerdir.
Finansman fonu uygulamasından sadece sermaye şirketleri ile kooperatiflerin yararlanması
mümkündür. Sermaye şirketleri ile kooperatifler, yatırım indiriminden faydalanması kabul edilmiş bulunan
yatırımlarının finansmanında kullanmak ve yatırım indirimi belgesinde bu yatırım için öngörülen süre ile
sınırlı olmak kaydıyla ayıracakları finansman fonunu safi kurum kazancından indirebilirler.
Ayrılacak finansman fonu Kurumlar Vergisi matrahının %25’ini ve yapılacak yatırım tutarını
geçemez.
Finansman fonunun T.C. Merkez Bankasında açılacak her an paraya çevrilebilir Devlet tahvili
hesabına yatırılması mecburidir.
T.C. Merkez Bankasında açılacak hesaptan çekişler Devlet Planlama teşkilatınca düzenlenecek
çekiş belgelerine dayanılarak yapılır ve yıl içinde fiilen yapılan yatırım tutarını aşamaz.
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Bir önceki yıl safi kurum kazancından finansman fonu olarak ayrılan meblağ hesap dönemi
sonunda safi kurum kazancına eklenir.
bf. Kurumlar Vergisi Matrahı
Yukarıda yaptığımız açıklamalar ışığında, dönem safi kurum kazancı (matrah) ve üzerinden
hesaplanacak kurumlar vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Ticari Bilanço Karı

XXX

(+)Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (İlaveler)10
(+)Önceki Yıl Ayrılan Finansman Fonu
(-)Diğer İndirimler (İndirimler)11
(-)Zarar da Olsa İndirim Konusu Yapılacak Olan istisnalar

XXX
XXX
(XXX)
(XXX)

Bakiye Kar Tutarı12
(-)2000 Hesap Dönemi Öncesi Zararlar
(-)2000 Yılı İstisnalardan Kaynaklanan Zarar
(-)2000 Yılı Diğer Zarar Tutarı
(-)Risturn Kazancı İstisnası13
(-)Gerçekleşen Yatırım İndirimi İstisnası14
(-)Öngörülen Yatırım İndirimi İstisnası

XXX
(XXX)
(XXX)
(XXX)
(XXX)
(XXX)
(XXX)

Finansman Fonu Ayırmaya Esas Kar Tutarı

XXX

(-)Hesaplanan Finansman Fonu
(Mali Kar * %20 =)15

(XXX)

Kurumlar Vergisi Matrahı

XXX

c.Kurumlar Vergisinden İstisna Edilan Kazançlar üzerinden Yapılacak Stopaj:
ca.Genel Bilgi:
Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin 6/b-ii bendi gereğince, Kurumlar Vergisi
Kanununun 8’inci maddesinin 1 numaralı bendinde yer alan iştirak kazançları istisnasından yararlanan
kazançlar hariç, yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançlar dahil olmak üzere; dağıtılsın
dağıtılmasın, kurumlar vergisine tabi kurumların, kurumlar vergisinden müstesna kazanç ve iratlarından
stopaj yapılacaktır.
Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara ilişkin yapılacak stopaja ilişkin ana düzenleme
yukarıya aktarılan bent hükmü ile yapılmasına rağmen, başta Kurumlar Vergisi Kanunu olmak üzere, ilgili
diğer Kanunlarla istisnaları bu stopaja tabi tutmayan ya da değişik oranlarda stopaja tabi tutan düzenlemelere
yer verilmiştir.
cb.Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Stopaj Oranları:
İlaveler, 2001 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesinin “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” başlıklı 25
no.’lu satırında yapılacaktır.
11
İndirimler, 2001 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesinin “Diğer İndirimler Ve İstisnalar” başlıklı 33 no.’lu
satırında yapılacaktır.
12
Bu tutarın pozitif olması durumunda, takip eden kalemler sırayla ve tutar pozitif kaldığı müddetçe uygulanır.
13
Cari yılda indirilemeyen risturnlara ilişkin istisnanın, takip eden yıllarda indirim konusu yapılması mümkün değildir.
14
Cari yılda indirilemeyen yatırım indirimi istisnası ise takip eden yıllarda yine ancak kurum karının yeterli olması
halinde uygulanabilir.
15
Finansman Fonu ayırmaya esas tutarın %20’si Kurumlar vergisi matrahının %25’ine denk gelecektir.
10
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Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançların yukarıya aktarılan stopaj müessesesine tabi olup
olmadıkları, tabi olanların stopaj oranları ile dayanak maddeleri aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir.
İstisnanın
Adı
İştirak kazançları istisnası
Ristrun istisnası
Portföyünün en az %25’i hisse senetlerinden
oluşan yatırım fon ve ortaklıklarının portföy
işletmeciliği kazançları (KVK 8/4-a)
Portföyünde %25 oranından daha az hisse
senedi bulunan yatırım fon ve ortaklıklarının
portföy işletmeciliği kazançları (KVK 8/4-b)
Risk sermayesi ve gayrimenkul yatırım fon
ve ortaklıklarının kazancı (KVK 8/4c,d)
Rüçhan hakkı kuponu satış kazançları
Emisyon Pirimleri
Yurtdışı inşaat onarma, montaj ve teknik
hizmetlerden sağlanan kazançlar
İştirak hisseleri ve gayrimenkullerin satış
kazançları
Üretim veya turizm tesislerinin sermaye
olarak konulmasından doğan kazançlar
Yatırım indirimi
Devralınan veya birleşilen bankalarla ilgili
olarak devir veya birleşmeden doğan
kazançlar
Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı
gemilerin işletilmesinden
ve devrinden elde edilen kazançlar(4490
Sayılı Kanun)
Okul, kreş ve spor tesisleri ile yurt ve sağlık
tesislerinin işletilmesinden elde edilen
kazançlar
Olağanüstü hal bölgesinde ve kalkınmada
öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve
yatırımların teşvik edilmesine ilişkin istisna
Serbest bölgelerden elde edilen kazançlara
ilişkin istisna

Stopaj Oranı
(%)
Yok
Yok

Stopajın Yasal
Dayanağı
-

Sıfır

GVK 94/6-a-i
93/5148 s. BKK

%10

GVK 94/6-a-i
93/5148 s. BKK
GVK 94/6-a-i
93/5148 s. BKK
GVK 94/6-b-ii
2000/1689 s. BKK
KVK Geç. Md. 28/b

Sıfır
%18
Yok
16
Halka açık
şirketlerde %5,
diğerlerinde %10
%10
Yok
%18

KVK
Geç. Md. 24
KVK
Geç Md. 28/a
2000/3107 s.BKK
KVK
Geç Md. 28/a
GVK 94/6-b-ii
2000/1689 s. BKK

Yok

KVK
Geç Md. 29

Yok

TUGSK Md. 12

Yok

KVK Geç. 21/1-c

Yok

4325 Sayılı Kanun Md.
3/a

Yok

SBK Md.6

cc.Zarar Oluşturan İstisna Kazançlardan Yapılacak Stopaj:
4605 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin 6/b-ii
bendinde yapılan değişiklikle, 30/11/2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, istisna uygulamasının
zarar doğurması halinde bu zarara isabet eden tevkifat, istisnadan kaynaklanan zararın indirildiği dönemde
yapılır. Tevkifat uygulamasında mahsup edilen zarar tutarının öncelikle istisna uygulamasından
kaynaklandığı kabul edilir.
Yurt dışında elde edilen bu kazançlara mahallinde uygulanan vergilerin oranının %30’un üzerinde olması halinde, bu
oranın üzerinde uygulanan her bir puan için %0,7 oranında indirim yapılmak suretiyle uygulanır. Yurt dışında
uygulanan vergi oranının halka açık şirketlerde %33,5 diğerlerinde %37 olması durumunda bu tevkifat oranları “0”
olarak uygulanır.
16
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Bu hükümle, yazımızın (bd) bölümünde belirttiğimiz ve mahsup önceliği bulunan, yeterli kurum
kazancı bile olmasa uygulanması gereken istisnalar uygulandığında, zarar ortaya çıkması durumunda, bu
zarara isabet eden tevkifat istisnadan kaynaklanan zararın fiilen indirildiği dönemde yapılacaktır.
Kanımızca; bu istisnaların uygulanması esnasında zarar çıkması durumunda, öncelikle stopaja tabi
olmayan, akabinde düşük oranda stopaja tabi istisnaların cari yılda uygulandığı, geri kalan kısmın ise zarar
olarak devredildiğinin kabulü gerekir. Konuya ilişkin olarak Gelir İdaresinin her hangi bir açıklaması
bulunmamaktadır. Şahsi görüşümüze katılmayan okurların özelge istemeleri, ileride bir eleştiriyle
karşılaşmalarını engelleyecektir.
Takip eden yıllarda, tevkifat uygulamasında mahsup edilen zarar tutarının öncelikle istisna
uygulamasından kaynaklandığı kabul edilecektir. Ancak yine aynı şekilde, zarar mahsubunda da öncelikle
stopaja tabi olmayan, akabinde düşük oranda stopaja tabi istisnalardan kaynaklanan zararların mahsup
edildiği kabul edilmelidir.
2000 yılına ilişkin istisna kaynaklı zararların 2001 hesap dönemi kurumlar vergisinden mahsup
edilmesi durumunda zarar indirimi şekline bürünmüş bu istisnalara ilişkin olarak buarada belirttiğimiz
şekilde stopaj hesaplanacağı husus da unutulmamalıdır.17
cd.İstisnalar Üzerinden Hesaplanacak Stopajın Beyan Dönemi Ve Ödeme Zamanı
Cari yıl istisnaların zarar niteliğine dönüşmeksizin 2001 hesap dönemine ilişkin kurum
kazancından indirim konusu yapılması durumunda bu istisnalar ile 2000 yılına ilişkin zarar niteliğine
bürünmüş istisnalardan 2001 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılan istisnalar
üzerinden yukarıda belirttiğimiz öranlar üzerinden hesaplanacak stopajın kurumlar vergisi beyannamesinin
verildiği ayı izleyen ayın 20’sine kadar ayrı bir muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.
Gelir Vergisi Kanununun 119’uncu maddesinde, 94’üncü maddenin birinci fıkrasının 6 numaralı
bendinin (b) alt bendinde yazılı menkul sermaye iratlarının dağıtılmaması halinde yapılacak vergi
tevkifatının; biri beyanname verme süresinde, diğeri kurumlar vergisinin ikinci ve üçüncü taksitlerinin
ödeme süreleri içerisinde olmak üzere üç eşit taksitte ödeneceği, hüküm altına alınmıştır. Bu madde
gereğince kazancın dağıtılmaması durumunda stopaj üç eşit taksitte ödenecektir.
Kazancın kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde dağıtılması halinde, beyanname
verme süresi içerisinde (kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı izleyen ayın 20’sine kadar) tek
taksitte ödeme yapılır. Kazancın kurumlar vergisi beyanname verme süresinden sonra, vergi taksitlerinin
ödenmesinden önce dağıtılması halinde, kar dağıtımına başlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenir.
Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin 6/b-i bendinde karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı
sayılmaz hükmü yer almaktadır. Dolayısı ile karın sermayeye ilavesi, bu bent hükmünün uygulamasında kar
dağıtımı sayılmayacağından, stopaj yine üç eşit taksitte ödenebilecektir.
d-Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü Maddesinin 6-b-i Bendi Gereğince Kurumların
Dağıtacakları Karlar Üzerinden Yapılacak Stopaj:
da.Genel Bilgi:
Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin 6/b-i bendi uyarınca, kurumlar vergisinden istisna
kazançlara isabet eden kar payı düşüldükten sonra, aynı Kanunun 75’inci maddesinin 1, 2 ve 3 numaralı
bentlerinde yazılı kar paylarından;


Halka açık anonim şirketlerde %5,

Zarar indirimi şekline bürünmüş istisnaların indirimi esnasında hesaplanacak stopaja ilişkin sorunlar ve bu sorunlara
yönelik çözüm önerileri için bkz. Mesut KOYUNCU, Vergi Dünyası, Sayı 243, Sayfa 96-101
17
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Diğerlerinde %15, oranında vergi tevkifatı yapılacaktır.

Madde metninde geçen Gelir Vergisi Kanununun 75’inci maddesinin, özetle;
1’inci bendi,
“her nevi hisse senetlerinin kar paylarını,”
2’inci bendi,
“iştirak hisselerinden doğan kazançları,”
3’üncü bendi ise,
“kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar paylarını” ifade etmektedir.
67 Seri No.’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 4/c bölümünde kar dağıtımında
yapılacak bu stopaja ilişkin olarak açıklamalarda bulunulmuştur.
Tebliğe göre tam mükellef kurumlar, kurumlar vergisinden müstesna kazançlara isabet eden kısım
düşüldükten sonra, dağıttıkları kar paylarından dağıtım sırasında gelir vergisi stopajı yapacaklardır.
Kurumlar yıllar itibariyle kazanç dağıtmaya karar verebilecek olup, dağıtılmasına karar verilen yıl
kazancının; istisnaya tabi tutulmuş kurum kazancının yanı sıra istisnaya tabi olmayan kurum kazancını da
içermesi durumunda, dağıtılan kazancın; öncelikle istisnaya tabi dağıtılabilir kazançtan, bu kazancın
dağıtımının tamamlanmasından sonra istisna edilmemiş kazançtan gerçekleştirildiği kabul edilecektir.
db.Bütün İstisnalar Kar Dağıtımında Hesaplanacak Stopaj Matrahının Tespitinde İndirim
Olarak Dikkate Alınabilir Mi?
Biz bütün istisnaların bahsi geçen stopaj matrahının tespitinde indirim olarak dikkate
alınamayacağını düşünüyoruz.
Bizim görüşümüze göre, aşağıda sıralanan istisnaların stopaj matrahının tespitinde indirim olarak
dikkate alınması mümkün değildir:


Emisyon pirimi istisnası (KVK Md. 8/5),

 İştirak hisseleri veya gayrimenkullerin satışı ile üretim tesislerinin ayni sermaye olarak
konulmasından doğan kazançlara ilişkin istisna (KVK Geç. Md. 28),

Maddeler).

Öngörülen yatırımlara ilişkin olarak indirilen yatırım indirimi istisnası (GVK Ek 1-6’ıncı

dba.emisyon pirimi istisnası (KVK Md. 8/5)
Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse
senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılması durumunda elden çıkartma bedeli ile itibari değer
arasındaki fark emisyon pirimi olarak adlandırılmaktadır.
Emisyon pirimlerinin bir kazanç unsuru olup olmadıkları hep tartışma konusu olmuştur.
Kurumlar Vergisi Kanununun 8’inci maddesinin 5’inci bendinde emisyon pirimleri kurumlar
vergisinden istisna edilmekle bu tartışma son bulmuş, emisyon pirimleri vergi dışı bırakılmıştır.
Türk Ticaret Kanununun 466’ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci bendine göre, hisse
senetlerinin çıkarılmasında çıkarma masrafları indirildikten sonra, itibari kıymetten fazla olarak elde edilen
hasılatın itfalara veya yardım ve hayır işlerine sarfedilmeyen kısmının, kanuni haddini bulduktan sonra dahi,
birinci tertip yedek akçe olarak ayrılması mecburidir.
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Hal böyle iken emisyon pirimlerinin kar payı olarak dağıtılması olanaksızdır
Durum bu olunca, Kurumlar Vergisi Kanununun 8’inci maddesinin 5’inci bendi gereğince emisyon
pirimi istisnasından yararlanmış bir kurumda kar dağıtılması halinde, Gelir Vergisi Kanunun 94’üncü
maddesinin 6/b-i maddesi uyarınca yapılacak stopajla ilgili olarak 67 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel
Tebliği doğrultusunda dağıtılmasına karar verilen yıl kazancının; istisnaya tabi tutulmuş emisyon piriminin
yanı sıra istisnaya tabi olmayan kurum kazancını da içermesi durumunda, dağıtılan kazancın; öncelikle
istisnaya tabi dağıtılabilir kazançtan yani emisyon piriminden, bu kazancın dağıtımının tamamlanmasından
sonra istisna edilmemiş kazançtan gerçekleştirildiği kabul etmek olanaksızdır.
dbb.iştirak hisseleri veya gayrimenkullerin satışı ile üretim tesislerinin ayni sermaye olarak
konulmasından doğan kazançlara ilişkin istisna (KVK Geç. Md. 28)
Bu istisna ilk defa Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 10’uncu maddesi ile geçici olarak
mevzuatımıza girmiş olup, Geçici 18, 8/18, Geçici 23, Bütçe Kanunları ve son olarak da Geçici 28’inci
madde ile kimi ufak tefek kimi esaslı değişikliklerle günümüze kadar gelmiştir.
İstisnanın son haliyle yeniden düzenlenen Geçici 28’inci maddesinin (a) bendinde, “tam
mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin satışından doğan kazancın, satışın
yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilen kısmı, kurumlar vergisinden istisnadır.” denilerek
istisnanın ancak oluşan kazancın sermayeye ilave edilmesi koşuluyla uygulanabileceği belirtilmektedir.
Bahsi geçen bendin ikinci fıkrasında bu hükmün, Kurumların üretim ve turizm yatırım ve işletme
belgesine sahip turizm tesislerinin ve bu tesislerine ilişkin gayrimenkullerinin tamamının veya bir kısmının,
teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak olan bir sermaye şirketine veya yeni kurulacak bir anonim
şirkete ayni sermaye olarak konulması halinde de uygulanacağı belirtilmektedir.
Dolayısıyla istisnanın uygulanabilmesi için ana koşullardan biri, oluşacak kazancın
sermayeye ilavesidir.
Sermayeye ilave edilmesi yasal olarak zorunlu olan bir kazancın, kar olarak (Gelir Vergisi
Kanunun 75’inci maddesinin 1, 2, 3’üncü bentleri kapsamında) dağıtılması düşünülemez.
dbc.öngörülen yatırımlara ilişkin olarak indirilen yatırım indirimi istisnası (GVK Ek 1-6’ıncı
Maddeler)
Yatırım indirimi istisnasının mahiyetinin izah edildiği Gelir Vergisi Kanunun Ek 1’inci
maddesinin birinci fıkrası 4369 sayılı Kanunun 30’uncu maddesiyle 1/1/1999 tarihinden itibaren
değiştirilerek, vergi hukukumuza yeni bir müessese eklenmiştir. Yaygın tabiri ile öngörülen yatırım
harcaması olarak adlandırılabilecek olan bu müessese ile madde metninde sayılan işletmelerin yatırım
indiriminden faydalanması kabul edilmiş yatırımları kapsamında yaptıkları yatırım harcamalarının yanında
müteakip vergilendirme döneminde yapmayı öngördükleri yatırım harcamalarının da yatırım indirimi
istisnasından yararlanmalarına olanak tanınmıştır.
Bu müessesenin getirilmesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun mükerrer 8’inci maddesinde yer alan
ve yatırım indiriminden faydalanması kabul edilmiş yatırımların finansmanında kullanılan, finansman fonu
uygulamasına son verilmiştir.
4369 sayılı Kanunun gerekçesinde bu değişikliğin gerekçesi aşağıdaki şekilde yer almaktadır:
“Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, yapılacak yatırımların finansmanını
desteklemek üzere, kurumlar vergisi mükelleflerinin yararlanabileceği finansman fonu uygulaması, çok dar
bir mükellef grubu tarafından kullanılması ve uygulamada işlerliğinin olmaması nedeniyle kaldırılmıştır.
Yatırım indirimine esas tutarın tespitinde bir sonraki yıl harcamalarının da dikkate alınması yöntemi ile
yatırımcılara bir finansman imkanı getirilmektedir. Bu düzenleme ile finansman fonu uygulamasının aksine,
sadece belirli bir grup mükellefin değil, teşvik belgeli yatırımları yapan tüm mükelleflerin finansman
imkanından yararlanması sağlanmıştır.”
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Gerekçeden de anlaşılacağı üzere öngörülen yatırım harcamaları istisnası, bu istisnadan
yararlanacak işletmelerin yıl içinde yapacakları yatırımların finansmanına katkıda bulunmaktır. Dolayısı ile
bu istisna kadarlık kazancın istisnanın ayrıldığı dönem içerisinde kar olarak dağıtılması, müessesenin getiriliş
amacı ile bağdaşmamaktadır.
dc.Kar Dağıtımına İlişkin Stopaj Matrahının Tespitinde İndirim Kalemi Olarak Dikkate
Alınacak İstisna Kalemleri Üzerinden Hesaplanan Vergi Ve Fon Fayı Tutarlarının Durumu
Kurumlar vergisinden istisna edilmiş ve kar dağıtımına ilişkin stopaj matrahının tespitinde indirim
kalemi olarak dikkate alınacak istisna kaynaklı kazançlardan, gerek Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü
maddesinin 6-a/i, 6-a/ii, 6-b/ii bentleri ve gerekse benzer diğer maddeler doğrultusunda hesaplanan stopaj
ile buna bağlı fon paylarının mahsup edilmesi, geriye kalan net tutarın kar dağıtımına ilişkin stopaj
matrahının hesabında, belirtildiği şekilde indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekmektedir.
Nedenine gelince; 67 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin mantığı, dağıtılmasına karar
verilen kurum kazançlarının içerisinde kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançların bulunması halinde
önce bunların dağıtılacağının kabul edilmesi şeklindedir. Bizim yukarıda yaptığımız açıklamalarda stopaj
matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınmamalarını istediğimiz istisnalara ilişkin temel mantığımız,
bunların kar olarak dağıtılmalarının mümkün olmadığı tezine dayanmaktadır.
Kar olarak dağıtılmaları mümkün olan istisna kapsamındaki kazançların dağıtılabilir kısımları ise
bu istisnalar üzerinden hesaplanan stopaj ve fon paylarının mahsup edilmesinden sonraki kısımdır.
Aksi halde hesaplanan vergi ve fon paylarının da dağıtılabileceğinin kabul edilmesi gerekir ki, bu
da mümkün değildir.
dd.Kar Payının Sermayeye İlave Edilerek Dağıtılması
Kurumların kar dağıtımında hesaplayacakları stopajı düzenleyen Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü
maddesinin 6/b-i bendinin birinci parantez içi hükmünde bu stopaj müessesesi karşısında karın sermayeye
ilavesinin kar dağıtımı olarak kabul edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Karın sermayeye ilavesi halinde stopaj doğmamakla beraber, bu ilavede kullanılan karın kaynağı,
sermayeye ilaveden arta kalan karın istisna kaynaklı olup olmadığının tespiti bakımından önem taşımaktadır.
Bu konuda ortaya atılan bir görüş, “karın sermayeye ilavesinde stopaj yapılmayacağı hükmünün
gereği olarak, sermayeye ilave olunacak karın öncelikle istisna kaynaklı olmayan kısımdan karşılanması
yasa, tebliğ ve mantık gereğidir.18”şeklindedir.
Biz de bu görüşe, 67 Seri No.’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin mükellef lehine
çözüm üreten mantığı çerçevesinde, katılıyoruz.
de.1999 Öncesi Yıllara Ait Karların Dağıtılması:
Kurumların kar dağıtımında hesaplayacakları stopajı düzenleyen Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü
maddesinin 6/b-i bendi hükmü değişik haliyle, 4369 sayılı Kanunun 48’inci maddesiyle, 1999 hesap dönemi
kurum kazançlarından başlamak üzere, 1/1/1999 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla 1999
öncesi yıllara ait karların dağıtılması halinde, kar dağıtılması dolayısıyla Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü
maddesinin 6/b-i bendi hükmü uyarınca stopaj hesaplanmayacaktır.
df.Karın Dağıtıldığı Kişilerin Önemi:
Kurumların kar dağıtımında hesaplayacakları stopajı düzenleyen Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü
maddesinin 6/b-i bendinin ikinci parantez içi hükmü ile, karın kurumlar ile gelir ve kurumlar vergisi

18

Eski Hesap Uzmanı Mehmet MAÇ, Yaklaşım Dergisi, Sayı 88, Sayfa 13
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mükellefi olmayanlara ve muaf olmayanlara dağıtılması, bu bent hükmünce stopaj yapılmasını
etkilemeyeceği belirtilmiştir.
dg.Kurumların Dağıtacakları Kar Üzerinden Hesaplayacakları Stopaj Ne Zaman Beyan
Edilecek?
Kar dağıtımının yılın her hangi bir ayında yapılması, taksit taksit yapılması, önceden aksi
kararlaştırılmasına rağmen sonradan dağıtımına karar verilmesi mümkün olup, kurumların dağıtacakları kar
payları üzerinden hesaplayacakları stopaj, dağıtılmasına karar verilen karın kar payını alanlarca hukuken
istenebilir hale geldiği dönemde yapılacak ve o döneme ilişkin muhtasar beyanname ile beyan edilecektir.

TUGS KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERDE VERGİ İSTİSNALARI VE MUHASEBE DÜZENİ
Doç.Dr.Gürbüz GÖKÇEN
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.İşletme Bölümü
Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
1.GİRİŞ:
Türk Uluslar arası Gemi Sicili 16.12.1999 tarih ve 4490 no.lu kanun ile kabul edilmiş ,21.12.1999 gün ve
23913 sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu kanun’un amacı ,oluşturulan Türk
Uluslar arası Gemi Sicili’ne tescil edilen gemiler ile turizm şirketi envanterlerinde kayıtlı ticari yatların
temin ve işletilmesinde kolaylık sağlamak suretiyle Türk denizciliğinin geliştirilmesini hızlandırmak ve
ekonomiye katkısını arttırmaktırBu amacı gerçekleştirebilmek için yapılan
düzenlemeler içerisinde, bu kanun kapsamında Türk Uluslar arası Gemi Sicili’ne gemilerini tescil ettirecek
işletmelere mali kolaylıklar sağlayan mali hükümler yer almaktadır.
2.MALİ HÜKÜMLER:
4490 no.lu kanun’un 12.maddesinde yer alan mali hükümler aşağıda özetlenmiştir:
a- Bu kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslar arası Gemi Sicili’ne kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve
devrinden elde edilen kazançlar ,gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisnadır.
b- Türk Uluslar arası Gemi Sicili’ne kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım,satım,ipotek ,tescil,kredi
ve navlun mukaveleleri;damga vergisine,harçlara,banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tabi
tutulmazlar.
c- Türk Uluslar arası Gemi Sicili’ne kaydedilecek her bir gemi için 10.000 ABD Doları karşılığında Türk
parasına ilave olarak,her bir net ton için 1 ABD Doları karşılığı Türk Lirası kayıt harcı alınır.
d- Gemilerden Türk Uluslar arası Gemi Sicili’ne kayıtlı olduğu her takvim yılı için bir net ton başına 1
ABD Doları karşılığı Türk Lirası yıllık tonaj harcı alınır.
e- Türk Uluslar arası Gemi Sicili’ne kayıtlı gemi ve yat doğrudan veya çift(dual)klas olarak Türk Loydu’na
kayıtlı ise kayıt ve yıllık tonaj harçlarında %50 indirim yapılır.
f- Türk Uluslar arası Gemi Sicilinde kayıtlı gemilerde çalışan personele ödenen ücretler gelir vergisi ve
fonlardan müstesnadır.
Vergi istisnalarının uygulamasına yönelik 03.11.2000 tarihli 24219 sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanan
69 Seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde açıklamalar yapılmıştır.Tebliğe yer alan açıklamaların
özeti aşağıdadır:
4490 sayılı Kanunla oluşturulan Türk Uluslar arası Gemi Sicili’ne kayıtlı gemilerin işletilmesinden elde
edilen kazançlar;
a- Faaliyetin gelir vergisi mükelleflerince (dar mükellefler dahil)yapılması halinde gelir vergisine,
b- Faaliyetin kurumlar vergisi mükelleflerince (dar mükellefler dahil)yapılması halinde kurumlar vergisine,
c- Türk Uluslar arası Gemi Sicili’ne kayıtlı gemilerin devrinden elde edilecek kazançlar gelir ve kurumlar
vergisine tabi olmayacaktır.
Gelir ve Kurumlar vergisinden istisna edilen bu kazançlar Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin 6
no.lu bendinin (b) alt bendine göre tevkifata da tabi tutulmayacaktır.
d- 4490 sayılı kanunda belirtildiği üzere, Türk Uluslar arası Gemi Sicilinde kayıtlı gemilerde çalışan
personele ödenen ücretler gelir vergisi ve fonlardan müstesnadır.Bu hükme göre,münhasıran 4490 sayılı
kanunla oluşturulan Türk Uluslar arası Gemi Siciline kayıtlı gemilerde çalışan gemi adamlarına ödenen
ücretler gelir vergisi ve fonlardan müstesna olacaktır.Gemi işletmeciliği yapan firmanın gemide çalışan
personeli dışındaki personeline ödenen ücretler bu istisnadan yararlanamayacaktır.

3.İSTİSNA KAZANCIN TESPİTİ VE SORUNLAR:
Mali hükümler bölümünde açıklandığı üzere Türk Uluslar arası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin
işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar,gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisnadır.
Kurumlar Vergisi Kanununun 8.maddesine göre; ”Kurumların,kurumlar vergisinden istisna edilen
kazançlarına ilişkin ödemelerin kurum kazancından gider olarak indirilmesi kabul edilmez.” Buna göre;Türk
Uluslar arası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden elde edilen kazançlar kurumlar vergisi
istisnasına tabi olduğu için bu kazançların elde edilmesi sırasında katlanılan giderler de kurumlar vergisi
matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.
Gemi işletmeciliği kazançlarının nelerden oluştuğunun tespit edilmesi ve bu kazançlara ilişkin giderlerin
belirlenmesi gerekmektedir.Gemi işletmeciliği faaliyeti ile iştigal eden firmaların elde edebileceği gelirler ve
katlanacağı giderlerden bazıları aşağıda verilmiştir.









TUGS’a Kayıtlı Gemilerin Yurtiçi ve Yurtdışı Hizmet Satış Gelirleri
Mevduat Faiz Gelirleri
Repo Gelirleri
Kur Farkı Gelirleri
TUGS’a Kayıtlı Gemilerin Hizmet Satış Maliyeti
Genel Yönetim Giderleri
Kur Farkı Giderleri
Kredi Faiz Giderleri

Örneklerini verdiğimiz gelir ve giderler içerisinde açıkça görülebilen TUGS’a Kayıtlı Gemilerin Yurtiçi ve
Yurtdışı Hizmet Satış Gelirleri ile TUGS’a Kayıtlı Gemilerin Hizmet Satış Maliyeti arasındaki olumlu fark
Kurumlar vergisinden istisna kazancı oluşturması gerekir.Hizmet satış maliyeti de TUGS’a kayıtlı geminin
yakıt,personel,kumanya,bakım onarım,liman giderleri,amortisman giderleri gibi unsurlardan oluşması
gerekir.Ancak,firmanın satışını yapmış olduğu hizmet bedelinin nakit olarak tahsil edilip,banka hesabında
Türk Lirası veya döviz cinsinden muhafaza edilmesi sırasında elde edilen mevduat faiz gelirleri,kur farkı
gelirleri,repo gelirleri istisna kazancın dışında tutulmaktadır.Uluslar arası taşımacılık yapan bir işletmenin
faaliyetini sürdürebilmesi için nakit paraya ve özellikle döviz cinsinden nakit paraya ihtiyacı olmaktadır.Bu
durumda firmanın nakit para tutmuş olmasından dolayı vergisel açıdan dezavantaja uğraması sözkonusudur.
İşletmeler ellerindeki bu fonların istisnaya tabi kazancın uzantısı olarak değerlendirilmemesi sebebiyle
sıkıntıya düşmektedirler. TUGS kapsamındaki hizmet satış bedelinin peşin tahsil edilmemesi durumunda
alacak tahsil edilinceye kadar hesaplanan kur farkları hizmet satış gelirinin bir uzantısı olarak istisna
kazancın içinde değerlendirilirken (MSUGTebliği’nde 601 Yurtdışı Satışlar Hesabının açıklamasında
Yurtdışında satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da alınacak olan toplam değerlerin
izlendiği hesaptır cümlesi yer almaktadır.)peşin alınan hizmet satış bedelinin banka hesaplarında muhafaza
edilmesi sırasında oluşan faiz gelirleri ve kur farkı gelirlerinin de istisna kazancın uzantısı olarak kabul
edilmesi, ayrıca kurumlar vergisine tabi tutulmaması gerekir.
Giderleri incelediğimizde,Genel Yönetim Giderlerinin tanımını ele almak gerekir.MUGT’de Genel Yönetim
Giderleri şöyle tanımlanmıştır:Bir işletmenin yönetim fonksiyonları,işletme politikasının
tayini,organizasyon ve kadro kuruluşu,büro hizmetleri,kamu ilişkileri,güvenlik,hukuk işleri,personel
işleri,kredi ve tahsilatı da kapsayan muhasebe ve mali işler servislerinin giderleri bu hesaba borç
kaydedilir. Dolayısıyla bu hesapta biriktirilen giderler hizmet satış maliyeti ile ilişkilendirilmeksizin
doğrudan doğruya sonuç hesaplarına aktarılır. Genel Yönetim Giderleri TUGS kapsamındaki gemi
işletmeciliği faaliyetinden ayrı düşünülerek tamamı kurumlar vergisi matrahından indirilebilir gider olarak
kabul edilmelidir.
Yurtdışı satıcılara olan borçlardan kaynaklanan kur farkı giderleri,TUGS kapsamındaki gemi işletmeciliği
kazancının sağlanabilmesi için yapılan gider olarak değerlendirilip, kurumlar vergisi matrahından
indirilememektedir.O halde yurtdışı alacaklardan oluşacak kur farkı gelirlerinin de istisna kazanç olarak
kabul edilmesi gerekecektir.

Kredi faiz giderleri ya yurtdışı borçları karşılayabilmek için (gemi alımı gibi)ya da işletme sermayesi için
alınan banka kredilerinden kaynaklanmaktadır. Gemi alımı yapılmış ise,kredi faiz giderleri aktifleştirme
dönemi sonuna kadar maliyete katılırken ,istisna kazancın tespitinde kurumlar vergisinden
indirilememektedir. Aktifleştirilme döneminden sonra ortaya çıkacak olan kredi faizleri dönem gideri olarak
ele alındığında kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek midir?TUGS kapsamındaki işletmecilik faaliyeti
ile ilgili olduğu için hayır. Bunun karşılığında işletmelerin kredi geri ödemeleri için banka hesaplarında Türk
Lirası veya döviz cinsinden para biriktirerek muhafaza etmeleri sonucunda ortaya çıkan gelirlerin de istisna
kapsamındaki kazanç olarak kabul edilmesi gerekir.
4.MUHASEBE DÜZENİ VE ÖNERİ:
TUGS kapsamında gemi işletmeciliği yapan işletmelerde Tekdüzen Hesap Planına uygun kullanılması
gereken muhasebe hesapları aşağıdadır.(İstisnaya tabi kazançlar ile istisna dışı kazançları ayrı olarak
izleyebilmek için aşağıda önerilen yardımcı hesaplar açılabilir.)
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI
600.00 TUGS Kapsamındaki Satışlar
600.01 Diğer Satışlar
601 YURTDIŞI SATIŞLAR
601.00 TUGS Kapsamındaki Satışlar
601.01 Diğer Satışlar
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ
622.00 TUGS Kapsamındaki Hizmet Maliyeti
622.01 Diğer Hizmet Maliyeti
740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
740.00 TUGS Kapsamındaki Hizmet Maliyeti
740.01 Diğer Hizmet Maliyeti
İşletmenin, gelir tablosu hesap sınıfı içerisinde yer alan diğer gelir ve giderlere ilişkin açılacak hesaplarda
yukarıdaki ayrımı takip edebilmek imkanı yoktur. Diğer gelirlerin hangi ölçülerde istisna kazanca dahil
edileceği, Giderlerin ne kadarının kurumlar vergisinden indirilebileceği belirsizdir.
TUGS Kapsamında gemi işleten işletmeler için önerim;TUGS’a tescili yapılmış her gemiyi ayrı bir işletme
olarak kabul edip,her gemi için ayrı defter tutmalarıdır. Bu ayrı defterlere her geminin hizmet satış gelirleri
ve hizmet maliyetleri işlenmeli,her geminin borç ve alacakları ve bunlardan oluşan gelir ve giderleri ayrı
olarak takip edilmeli,genel yönetim ,pazarlama ve finansman fonksiyonları işletme merkezinde ayrı olarak
kayıtlara alınmalı ve tutarlar gemilerin dönem içindeki satış hasılatları ile orantılı olarak gemilere pay
edilmeli ve her gemi için oluşacak ticari kar ve zararı hesapladıktan sonra istisna kazancın tespiti(yazımızın
3.bölümündeki konular dikkate alınarak) yapılmalıdır.
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ANONİM ŞİRKET ORGANLARININ MUHASEBEYE YÖNELİK GÖREVLERİ VE
SORUMLULUKLARI
Doç. Dr. Hanifi AYBOĞA
Marmara Üniversitesi Muhasebe – Finansman Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
GİRİŞ
Muhasebe sistemi işletmelerde , yönetimin başarısı ve etkin kontrol için gerekli olan mali verileri
sağlamaktadır. Muhasebe sistemi, muhasebenin teorisini oluşturan unsurların (kavramlar,ilkeler, standartlar)
ve hukuki düzenlemelerin etkisi altındadır. İşletmelerde muhasebe sisteminin hukuk kuralları da dikkate
alınarak profesyonelce tasarlanıp kurulması ve uygulanabilmesi, günümüzün gelişmiş ve bütünleşmiş
ekonomik ortamlarında büyük önem taşımaktadır.
İşletmeler ekonomik hayatın en küçük iktisadi birimleridir. Bu işletmelerden bazıları hukuki yapılanma
sürecinde anonim şirket türünde kurulmaktadır. Büyük tutarda sermaye ile ve çok ortaklı olarak kurulan
anonim şirketler , ekonomik hayatın dinamikleri içinde çok önemli bir fonksiyona sahiptirler. Bu şirketlerin
iyi yönetilmesi ve yöneticilerin basiretli olması asıldır. Türk Ticaret Kanunu’ nun yönetim kurulu üyelerine
ve denetçilere yüklediği çeşitli görevler vardır. Bu görevlerden bazıları muhasebe ile ilgilidir. Ancak bu
yasal görevlerden çok daha önce, özenli bir anonim şirket yöneticisinin ve denetçisinin sahip olması gereken
sadakat borcu ve özen gösterme görevi başlıca görevidir.
Ticaret hukukunun muhasebe ile ilgili bölümüne geniş bir kavram olarak muhasebe hukuku adı
verilmektedir. Ticaret Kanunu’ndaki hesap düzeni ile ilgili hükümler işletmeyi, işletmedeki ilgilileri ve
üçüncü kişileri korumak amacıyla konulmuştur. Bu hükümlere aykırı olmamak şartıyla her anonim şirket,
ekonomik hayatın genel kabul görmüş ilkelerine uygun olarak ticari faaliyetine ilişkin muhasebe sistemini
serbestçe kurabilir, muhasebe politikalarını tespit edebilir, özetle muhasebede genel kabul görmüş kurallara
göre hareket edebilir.
Bu bağlamda, muhasebe hesap döneminin sonunda mali bilgilerinin özetlendiği ve yönetim kurulunca
hazırlanan bilanço ve gelir tablosunun anonim şirketin gerçek mali durumunu göstermesi gerekmektedir.
1- ANONİM ŞİRKETLERDE ORGANLAR
TTK. madde 269’ a göre; Anonim şirket, bir ünvana sahip, esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve
borçlarından dolayı yalnız malvarlığı ile , ortaklarının sorumluluğu, taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlı
bulunan şirkettir.

Sermaye şirketleri, özellikle anonim şirketler , genellikle birbirini tanımayan çok sayıda pay sahibinden
oluşmaktadır. Bu şirketlerde, ortakların şahsından ve birbirine güveninden daha çok paylar önemlidir. Bu
nedenle, anonim şirketin temsili, yönetim ve denetimi, tüm ortaklar tarafından değil, şirketin organları
vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.
Bu organlar, kanunen bulunması zorunlu organlar ( yönetim kurulu, denetim kurulu ve genel kurul) olup,
bunlardan birinin olmaması, şirketin fesih sebebini teşkil eder. Çünkü , TTK.’nun 435. maddesine göre; “
şirketin tescilinden sonra gerçek pay sahibi sayısı, beşten aşağı düşer veya şirketin kanunen zorunlu
organlarından biri mevcut olmaz yahut genel kurul toplanamazsa, pay sahiplerinden veya şirket
alacaklılarından birinin veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın talebi üzerine, mahkemece, şirketin durumunu
kanuna uygun hale getirmesi için verilen süreye rağmen, durum düzeltilmezse, mahkeme şirketin feshine
karar verir.”
Kanunen zorunlu organlar, anonim şirket örgütü içinde, başlı başına birer varlık olarak bulunurlar ve
kanunen görev alanlarına giren işlerde yetkilerini kullanırlar.
10- YÖNETİM KURULU
Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Daimi bir organdır. Şirketin tüzel kişilik
kazanmasından, sona ermesine kadar ve hatta kanunun öngördüğü ölçüde, tasfiyenin sonuna kadar şirketin
yönetim ve temsili, yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, anonim şirketin ana sözleşmesiyle tayin edilmiş veya genel kurul kararıyla pay sahibi
ortaklardan seçilmiş en az üç kişiden oluşmaktadır. Ancak pay sahibi olmayan kimseler , yönetim kurulu
üyesi seçildikleri takdirde bunlar pay sahibi - ortak - sıfatını kazandıktan sonra görev yapabilirler.
Anonim şirketin tüzel kişi ortağının bulunması durumunda , söz konusu tüzel kişi ortağın temsilcisi yönetim
kurulu üyesi seçilebilmektedir.
Yönetim kurulu üyeleri, en çok üç yıl süreyle seçilirler. Ana sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı
takdirde, üç yılın sonunda görev süreleri sona eren üyeler tekrar yönetim kuruluna üye olarak seçilebilirler.
Yönetim kurulu üyeleri ana sözleşme ile tayin edilmiş olsalar dahi, genel kurul kararıyla görev süreleri sona
ermeden azledilebilir.
Yönetim kurulu üyeleri her yıl aralarında görev dağılımı yaparak, yönetim kurulu başkanını ve başkan
vekilini seçer.
100- Yönetim Kurulunun Görevleri
1- Şirketi idare ve temsil (TTK.md.317)
2- Şirketin mali durumunun bozulması ( TTK.md.324 ) şirketin malvarlığının korunması için
gerekli tedbirlerin alınması ve ara bilançosunun düzenlenmesi.
3- Şirketin defterlerini tutma ve dönem sonu bilançosunu düzenleme ( TTK. md. 325-326 )
Yönetim kurulu, şirketin tutulması gereken defterlerini tutmak ve geçen faaliyet yılına ait
dönem sonu bilançosunu yasa hükümlerine uygun olarak düzenlemek ve genel kurul
toplantısından en az on beş gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunmakla zorunludur.
4- Yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi ( TTK. md. 327 )
Yönetim kurulu, genel kurula sunmak üzere , her faaliyet yılı sonunda dönem sonu
bilançosunun dışında , şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu, yapılan faaliyetlerin
özetini, ayrılacak yedek akçe tutarını ve kar dağıtım tutarını gösterir yıllık faaliyet
raporunu hazırlamak zorundadır. Bu rapor, genel kurul toplantısından en az 15 gün önce
pay sahiplerinin incelemesine sunulur.
5- Personel istihdamı ve azli ( TTK. md.328-343)
Personelin istihdamı, ana sözleşmede genel kurula ait olduğuna ilişkin bir hüküm
bulunmadığı takdirde, yönetim kuruluna aittir.
6- Genel kurulun toplantıya çağrılması (TTK.md.365)
7- Genel kurul kararlarının uygulanması ve maddeten sakat genel kurul kararlarının iptalinin
istenmesi (TTK. md. 381)
8- Sermayenin artırılması ve azaltılması ile ilgili öneri ve işlemlerin yerine getirilmesi
(TTK.md.. 392-398)
9- Tahvil çıkarılmasına ilişkin işlemlerin yapılması (TTK. md. 423-424-425-429-432)
10- Ana sözleşme ile veya genel kurul kararı ile tasfiye memuru seçilmemiş ise, tasfiye
işlemlerinin yürütülmesi (TTK.md. 441)
11 - Kanunun emrettiği durumlarda, tescil ve ilanların yaptırılması (TTK. md. 300-317-323352-378-390-395-398-423-438-441-451-452 ve 454) yetki ve görevleri, yönetim
kuruluna aittir.
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, getirdiği yeni hükümlerle yönetim kurulunun yetkilerini artırmıştır.
Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olmayan anonim şirketlerde sadece genel kurulun yetkisinde bulunan
sermaye artırımı , “kayıtlı sermaye” sistemini kabul eden anonim şirketlerde, yönetim kuruluna verilmiştir
(SPK. md. 11)
Bu tür anonim şirketlerde sözleşmeye konulacak hükümle yönetim kuruluna, imtiyazlı veya itibari
değerlerinin üzerinde pay senedi çıkarma yetkisi tanınabilir (SPK. md. 12).
Yönetim kurulunun yukarıda 11 madde halinde belirtilen görevlerinden ;
1- Şirketin mali durumunun bozulması halinde ( TTK.md.324 ) şirketin malvarlığının korunması için gerekli
tedbirlerin alınması ve ara bilançosunun düzenlenmesi

2- Şirketin defterlerini tutma ve dönem sonu bilançosunu düzenleme( TTK.md.325-326)
3- Yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi ( TTK. md. 327 )
doğrudan muhasebeye yönelik görevlerdir.
101-Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
Yönetim Kurulu üyeleri , şirket adına yapmış oldukları her türlü sözleşme ve faaliyetlerden dolayı şahsen
sorumlu olamazlar. Ancak aşağıda yazılı durumlarda gerek şirkete, gerekse münferit pay sahiplerine ve şirket
alacaklılarına karşı müteselsilen sorumludurlar. ( TTK. md. 336 )
1- Hisse senetleri bedellerine mahsuben , pay sahipleri tarafından yapılan ödemelerin ( apel ) doğru
olmaması,
2- Tahakkuk eden ve ödenen kar paylarının ( temettü – dividant ) doğru olmaması,
3- Yasal olarak tutulması gereken defterlerin mevcut olmaması veya bu defterlerin kayıt nizamına uygun
olarak tutulmaması,
4- Genel kurulda alınan kararların sebepsiz olarak yerine getirilmemesi,
5- Gerek yasaların, gerekse ana sözleşmenin kendilerine yüklediği diğer görevlerin kasıtlı olarak veya
ihmal neticesinde yapılmaması,
Yukarıda beş madde halinde belirtilen görevlerden herhangi birisi, TTK.md.319 gereğince yapılan görev
dağılımı sonunda yönetim kurulu üyelerinden birine ait ise, sorumluluk ancak ilgili yönetim kurulu üyesine
ait olup, o görevden dolayı diğer yönetim kurulu üyeleri müteselsilen sorumlu değillerdir.
TTK’ nun yönetim kurulu üyelerine yüklediği görevler ve sorumluluk bu makalenin kapsamı ile sınırlı
olmak üzere yukarıda belirtilmiştir. Ancak belirtilen bu görevler ve sorumluluk yanında, her olayın
özelliğine göre, özenli bir anonim şirket yöneticisinin haiz olduğu özen ve sadakat borcu genel anlamda ve
her olaya uygulanması gerekli kanundan doğan başlıca görevdir. Bu bağlamda,
Yönetim kurulu üyeleri, şirket işlerinde azami dikkat ve basireti göstermelidirler.
Yönetim kurulunun yukarıda beş madde halinde belirtilen sorumluluklarından ;
1- Hisse senetleri bedellerine mahsuben , pay sahipleri tarafından yapılan ödemelerin ( apel )
doğru olmaması,
2- Tahakkuk eden ve ödenen kar paylarının ( temettü – dividant ) doğru olmaması,
3- Yasal olarak tutulması gereken defterlerin mevcut olmaması veya bu defterlerin kayıt
nizamına uygun olarak tutulmaması,
doğrudan muhasebeye yönelik sorumluluklardır.
11- DENETİM KURULU ( DENETÇİ – MURAKIP )
Küçük ve dağınık tasarrufları bir araya getirerek , sermayenin toplanması ve sorumluluğun sınırlandırılması
olanağını sağlayan anonim şirketler, günümüzün en önemli ekonomik ve sosyal kurumlarından biridir.
Ancak, çeşitli menfaat gruplarına hitap eden bu şirketlerin sayılarının gün geçtikçe artması, ülkenin
ekonomik ve sosyal yapısını yakından etkilemekte, sağladığı büyük yararlar yanında, sakıncalar da
doğurmaktadır. Çünkü, anonim şirketlerde toplumun, pay sahiplerinin ve yöneticilerin menfaatleri yanında,
şirket alacaklıları ve hatta işgörenler de, şirketin iyi bir şekilde işleyişinde menfaat sahibidirler. Özellikle
günümüzde, geniş halk kitlesinin ve şirket işyerlerinde çalışanların, şirket sermayesine iştirakini temin
etmeğe yönelmiş büyük anonim şirketlerin, çeşitli menfaat gruplarına hitap etmesi ve çarpışan bu
menfaatlerin bağdaştırılması gereği, bu şirketlerde değişik biçim ve derecede denetimi kaçınılmaz kılmıştır.
Bir yandan toplumun menfaati, anonim şirketin faydalarını, toplum yararına artırmayı ve bu kuruluşların
toplum yararına işletilmesi gereği, devletin, anonim şirketlerin kuruluşu ve işleyişi ile yakından
ilgilenmesini, dolayısıyle dış denetimi, diğer taraftan , pay sahiplerinin, yöneticilerin ve şirket alacaklılarının
çatışan menfaatlerinin bağdaştırılması gereği, bu şirketlerin, kendi organları vasıtasıyle de iç denetimini
zorunlu kılmıştır.

TTK’ nun 347. maddesine göre; Anonim şirketlerde, beşten fazla olmamak üzere bir veya daha çok denetçi
bulunur. Denetçi sayısı birden çok ise bir denetim kurulu oluşturulur.
Denetçiler genel kurul kararıyla pay sahiplerinden veya pay sahibi olmayanlar arasından, kuruluşta ilk defa
bir yıl için daha sonraki genel kurullarda ise en fazla üç yıl için genel kurul tarafından seçilirler. Görev
süreleri sona eren denetçiler tekrar seçilebilirler. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olamazlar
ve şirkette başka görevler üstlenemezler. Görevi biten yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda ibra edildikleri
takdirde denetçiliğe seçilebilirler. Denetçinin T. C. vatandaşı olması gerekmektedir. Birden fazla denetçinin
olması halinde ise yarısından bir fazlasının T. C. vatandaşı olması gereklidir.
Denetçilerin tayin ve azilleri, yönetim kurulu tarafından ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. ( TTK. md.
352 )
110 - Denetçilerin Görevleri
Denetçilerin görevleri, şirketin işlemlerini denetlemektir. Bu bağlamda denetçilerin görevleri aşağıda
maddeler halinde belirtilmiştir. ( TTK. md. 353,354,355,356,357)
1- Dönem sonu bilançosunun oluşum sürecinde, şirketin yönetim kurulu üyeleriyle
bağlantılı çalışarak, bilançonun düzenlenmesine yönelik faaliyetleri ve yöntemleri tespit
etmek.
2- Şirketin faaliyetlerinden bilgi sahibi olmak ve mali nitelikteki işlemlerin kayıt nizamına
uygun kayıtlarının yapılmasını sağlamak amacıyla en az , altı ayda bir defa şirketin
defterlerini incelemek.
3- Üç aydan fazla ara vermemek üzere, sık sık ve ansızın şirket veznesini denetlemek.
4- En az ayda bir defa şirketin defterlerini inceleyerek rehin , teminat veya emanet olarak şirkette bulunan
her türlü kıymetli evrakın mevcut olup olmadığını tespit etmek ve kayıtlara alınmasını sağlamak.
5- Ana sözleşmede pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına katılmaları için gerekli şartların yerine
getirilip getirilmediğini incelemek.
6- Bütçe ve bilançoyu denetlemek.
7- Tasfiye işlemlerine nezaret etmek.
8- Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplantıya davet etmek.
9- Genel kurul toplantılarında bulunmak.
10- Genel kurul üyelerinin kanun ve ana sözleşme hükümlerine uymalarını sağlamaya yönelik denetim
yapmak.
11- Genel kurula sunulmak üzere, bilançoya ve şirketin mali durumuna ilişkin görüş içeren yıllık rapor
hazırlamak. Denetim faaliyetleri sürecinde tespit ettiği eksiklik, yolsuzluk v.b. konulara ilişkin olarak
üst makama, yönetim kurulu başkanına ve gerektiğinde genel kurula ihbar mükellefiyetini yerine
getirmek.(TTK.md.354)
12- Genel Kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya davet etmek.
13- Pay sahiplerinin şikayetlerini araştırmak .
14- Yönetim kurulunun toplantılarına katılmak.
Denetçilerin görevleri, ana sözleşme veya genel kurul kararıyla sınırlandırılamaz.
Denetim kurulunun yukarıda ondört madde halinde belirtilen görevlerinden ;
1- Dönem sonu bilançosunun oluşum sürecinde, Şirketin yönetim kurulu üyeleriyle
bağlantılı çalışarak, bilançonun düzenlenmesine yönelik faaliyetleri ve yöntemleri tespit
etmek.
2- Şirketin faaliyetlerinden bilgi sahibi olmak ve mali nitelikteki işlemlerin kayıt nizamına
uygun kayıtlarının yapılmasını sağlamak amacıyla en az , altı ayda bir defa şirketin
defterlerini incelemek.
3- Üç aydan fazla ara vermemek üzere, sık sık ve ansızın şirket veznesini denetlemek.
4- En az ayda bir defa şirketin defterlerini inceleyerek rehin , teminat veya emanet olarak şirkette bulunan
her türlü kıymetli evrakın mevcut olup olmadığını tespit etmek ve kayıtlara alınmasını sağlamak.
5- Bütçe ve bilançoyu denetlemek.
6- Genel kurula sunulmak üzere, bilançoya ve şirketin mali durumuna ilişkin görüş içeren yıllık rapor
hazırlamak. Denetim faaliyetleri sürecinde tespit ettiği eksiklik, yolsuzluk v.b. konulara ilişkin olarak üst

makama, yönetim kurulu başkanına ve gerektiğinde genel kurula ihbar mükellefiyetini yerine getirmek.(
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doğrudan muhasebeye yönelik görevlerdir.
111- Denetçilerin Sorumlulukları
Denetçiler, görev yaptıkları süre içinde öğrendikleri bilgileri münferit pay sahiplerine ve üçüncü kişilere
açıklayamazlar. ( TTK. md .358 )
Denetçiler, kanun veya ana sözleşme ile kendilerine yükletilen görevlerini hiç veya gereği gibi
yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar
. ( TTK. md. 359 )
12- GENEL KURUL
Genel Kurul, anonim şirketin bütün pay sahiplerinin temsil edildiği en yetkili karar organıdır. Genel Kurul,
pay sahiplerinin veya onların vekaletname verdiği vekillerinin yasal prosedürlere uygun olarak
toplanmalarından meydana gelir. Bu organ, sürekli görev yapan bir organ değildir. Pay sahipleri Türk
Ticaret Kanunu ve anonim şirket ana sözleşme hükümlerine göre olağan ve olağanüstü olmak üzere
toplanarak yetkilerini kullanırlar.
Olağan genel kurul toplantısı, her hesap devresi sonundan itibaren altı ay içinde ve en az yılda bir defa
olmak zorundadır.
120- Genel Kurulun Yetki ve Görevleri
Ticaret Kanunu , genel kurula çeşitli yetkiler tanımıştır. Genel kurul, bunlardan bazılarını, yönetim kuruluna
devredebilmesine karşı, sadece kendi uhdesinde toplanmış, hiç bir organa devredemeyeceği yetkileri de
mevcuttur. Bu bağlamda;
a) Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin seçimi, ibrası ve azli ( TTK.md. 312-316-347-350-380 ), genel
kurulda tasdik edilmeyerek yönetim kuruluna geri dönen bilançonun, gerçekleri yansıtabilmesi için özel
denetçi tayin edilmesi. (TTK. md. 348) ,bilanço ile kar ve zarar hesaplarının onaylanması , kar dağıtma
önerilerinin kabulü veya reddi ( TTK.md. 362 ) , Ana sözleşmenin değiştirilmesi ( TTK.md.385- 388) , pay
senedi ve tahvil çıkarılması (TTK.md.391-392- 423), esas sermayenin azaltılması (TTK.md.396 ), şirketin
feshi (TTK.md.434/9),Tasfiye memurlarının tayin ve azli (TTK.md.441-442), tasfiye halinde şirket
mevcutlarının toptan satılması (TTK.md.443 / 2) , Tasfiyenin başlangıcında envanter defteriyle bilançonun
tasdiki (TTK.md.444) , konularında sadece genel kurul karar verebilir.
b) Olağanüstü işlerde karar organı genel kurul olmakla beraber, bu yetkiyi yönetim kuruluna devredebilir.
Keza , tasfiye memurlarının seçimine, genel kurul karar verebileceği gibi , mahkeme kararı ile de olabilir.
c) Ana sözleşme ile de genel kurula bir takım yetkiler verilebilir. Fakat şirketin temsil ve yönetimi, özellikle
yönetim kuruluna ait olup, sözleşme ile dahi olsa, bu yetkiler genel kurula devredilemez.
Genel kurul anonim şirketin karar organı durumundadır. Aldığı kararlar içerisinde muhasebeyle ilgili olanları
bulunmaktadır. Örneğin; Genel kurulda tasdik edilmeyerek yönetim kuruluna geri dönen bilançonun,
gerçekleri yansıtabilmesi için özel denetçi tayin edilmesi (TTK. md. 348) ,bilanço ile kar/zarar hesaplarının
onaylanması , kar dağıtma önerilerinin kabulü veya reddi ( TTK.md. 362 ) , Yönetim kurulu ve denetim
kurulunun ibrası (TTK.md.380), pay senedi ve tahvil çıkarılması, (TTK.md.391-392- 423), esas sermayenin
azaltılması (TTK.md.396 ), Tasfiyenin başlangıcında envanter defteriyle bilançonun tasdiki (TTK.md.444).
2- YÖNETİM KURULUNUN MUHASEBEYE İLİŞKİN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRME
SÜRECİNDE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KATKILARI
Yönetim kurulunun muhasebeye ilişkin esas görevi; 325 ve 326. maddelerde belirlenmiş olan ; anonim
şirketin defterlerini tutma ve dönem sonu bilançosunu düzenlemedir.
Yönetim kurulu, tutulması gereken defterlerini tutmak ve geçen faaliyet yılına ait dönem sonu bilançosunu
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlemek ve genel kurul toplantısından en az on beş gün önce
pay sahiplerinin incelemesine sunmakla zorunludur.

Anonim şirketlerin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetimine ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nun 274.
maddesinin, Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen yeni şeklinde, denetimin, Bilançonun açıklık ve
doğruluk esasları çerçevesinde yapılacak incelemeyi de kapsaması gereği, denetim konusunda çok önemli
yenilik getirmiştir.
Yönetim kurulunun , anonim şirketi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca yapılacak bu tür denetime de
hazırlaması gerekmektedir.
Yönetim kurulunun, muhasebeye ilişkin görevlerini yerine getirmesi kuşkusuz uzmanlık gerektirmektedir.
Uzmanlık gerektiren muhasebe işlemlerinin muhasebe mesleğini ifa eden meslek mensupları tarafından
yapılması zorunludur.
Ülkemizde 01 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren 3568 sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” muhasebe mesleğini ve mensuplarını
düzenlemektedir.
Yönetim kurulunun , muhasebeye ilişkin görevlerini yerine getirme sürecinde 3568 sayılı muhasebe meslek
kanunu hükümlerine göre faaliyetini sürdüren meslek mensupları ile çalışması yasal zorunluluktur.
Aşağıda , 3568 sayılı muhasebe meslek kanununa kısaca değinilmiştir.
20-MUHASEBE MESLEK KANUNU
01 Haziran 1989'da yayınlanan 3568 sayılı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu " , muhasebe mesleğinin hukukunu oluşturmaktadır. Meslek Kanunu ile
muhasebe meslek mensupları üç gruba ayrılmıştır. Bunlar;
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir
( SM, SMMM ve YMM ) dir.
Meslek Kanunu' nun amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini
sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye , değerlendirmeye tabi tutarak gerçek
durumu ilgililere ve resmi birimlere tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları
gerçekleştirmek üzere mesleğe yasal ünvan kazandırmak ve örgütlenmesini sağlamaktır.
21-MESLEĞIN KONUSU VE SORUMLULUKLARI
Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik mesleğinin konusu, 3568 sayılı kanunun (2/A) maddesinde açıklanmıştır.
Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a-Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak,
bilanço, kâr - zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak,
Yukarıdaki işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlar serbest muhasebecidir.
Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a-Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak,
bilanço, kâr - zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak,
b-Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların
uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,
c- Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil,
denetim yapmak, mali
tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim,
bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak,
Yukarıda belirtilen işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlar serbest muhasebeci mali müşavirdir.
(2/B) Yeminli mali müşavirlik mesleğinin konusu:
Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin,

a-Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların
uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,
b- Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo
ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve
benzerlerini düzenlemek, tahkim,
bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak,
c- Mali tabloların ve beyannamelerin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına
uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre
incelendiğini tasdik etmek,
şeklinde belirlenmiştir.
Özetle sıralayacak olursak, muhasebe meslek mensupları;
- Mükellefçe ibraz edilen belgelerin Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri ile genel
muhasebe kurallarına uygun olarak süresi içinde kanuni defterlere aktarılmasından,
- Bilerek kullandıkları veya harici bir araştırmayı gerektirmeden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı
oldukları anlaşılabilen belgelerden,
- Beyannamelere eklenen mali tablolarda yer alan ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre
belirlenen Dönem Kâr - Zararı'nın doğruluğundan,
- Miktar veya tutar itibariyle işletmelerin faaliyet konusu veya iş hacmiyle orantılı olmayan belgeler ile
ticari örf , adet ve teamüle uygun olmayan belgelerden,
- Sehven dahi olsa yanlış hesaplamalar veya yanlış kayıtlar yapılarak vergi ziyaına sebebiyet verilmesinden,
sorumludurlar .
Ayrıca,VUK ve 3568 sayılı muhasebe meslek kanunu gereği mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen
sorumludur. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde Borçlar Kanunu’ nun “ Tam Teselsül” hükümleri
uygulanır.
3- S O N U Ç
Yönetim kurulu tarafından oluşturulacak muhasebe sisteminin, ekonomik gerçeklere, muhasebenin temel
kavramlarına , genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine , muhasebe standartlarına, tekdüzen hesap planına
ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması gerekmektedir.
Yönetim kurulu , muhasebeye ilişkin görevlerini yerine getirme sürecinde , 3568 sayılı muhasebe meslek
kanununa göre faaliyetlerini yürüten meslek mensupları ile çalışmalıdır. Meslek mensuplarının bilgi ve
tecrübelerinden yararlanmalıdır.
Yönetim kuruluna ait görevlerden herhangi birisi, TTK.md.319 gereğince yapılan görev dağılımı sonunda
yönetim kurulu üyelerinden hangisine ait ise, sorumluluk ancak ilgili yönetim kurulu üyesine ait olup, o
görevden dolayı diğer yönetim kurulu üyeleri müteselsilen sorumlu değillerdir.
Bu bağlamda, yönetim kurulunun muhasebeye ilişkin görevi yönetim kurulu üyelerinden hangisine ait ise ,
sorumluluk o üyeye aittir.
Denetim kurulunun da muhasebeye ilişkin denetim görevleri vardır. Denetçiler, TTK. md. 359 gereğince
kanun veya ana sözleşme ile kendilerine yükletilen görevlerini hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan
zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar .
Anonim şirketde yönetim kurulunu ve denetçileri ibra etmek yetkisi genel kuruldadır. Genel kurulda usulüne
uygun olarak alınan ibra kararı, yönetim kurulunun ilgili hesap dönemine ilişkin olarak aklanması ve bütün
işlemlerin hukuki ve ekonomik sonuçlarının benimsenerek kabul edildiği anlamındadır. Sonuçta, güven
duygusu açıklanmış ve tüm işlemler içinde sorumluluk doğmadığı belirtilmiş olmaktadır.
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Halkalı Vergi Dairesi Başkanı

Mustafa AKIL
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I- GİRİŞ
Vergi kanunlarımızda 29.07.98 tarih ve 23417 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 4369 sayılı Kanunla
köklü ve kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.
Ancak; 14.08.1999 tarih ve 23826 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4444 sayılı Kanunla
gelir vergisinin tanımında ve konusunda yapılan değişikliklerin, 01.01.1999-31.12.2002 tarihleri arasında,
yani 4 yıl uygulanmaması öngörülmüştür.
Bu makalede menkul kıymetlerin alım-satım kazançları ve vergilendirilme esasları üzerinde durulacaktır.
Bilindiği üzere menkul kıymet alım ve satım kazançları G.V.K. ‘nın 7’nci bölümünde düzenlenen “Diğer
Kazanç ve İratlar” konusuna girmektedir. Ülkemizde menkul kıymetler İMKB de alınıp satıldığı gibi İMKB
dışında da alınıp satılabilmektedir. Menkul kıymetler içerisinde en çok bilinen, işlemlere çokça konu olan,
İMKB’nin de belkemiğini oluşturan türü ise hisse senetleridir. Bu bağlamda bu kısımda daha çok hisse
senetleri üzerinde duracağız. Zaten birkaç değişiklik dışında gerek piyasa yapıları, gerekse vergilendirme
kuralları diğer menkul kıymet türlerinde de aynıdır. 1
II-HİSSE SENETLERİ ALIM-SATIM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ:
1- Hisse Senedi Alım-Satım Kazançlarını Vergilemenin Unsurları:
1.1- Hisse Senedi İvazlı Olarak Elde Edilmelidir:
Gelir Vergisi Kanunu 'nun Geçici 56 ‘ncı maddesinin D fıkrasında “İvazsız olarak iktisap edilenler hariç
olmak üzere; hisse senetlerinin iktisap tarihinden başlayarak üç ay içinde veya iktisabından evvel elden
çıkarılmasından sağlanan kazançlar”ın değer artışı kazancı olarak gelir vergisine tabi olacağı
belirtilmektedir.
a- Elden çıkarma neyi ifade etmektedir: “Elden Çıkarma” ifadesi G.V.K.’nın Geç 56. maddesinin D-6
fıkrasında, trampa etme, takas etme, kamulaştırma, devletleştirme, ticaret şirketlerine sermaye olarak koyma
anlamına geldiği şeklinde düzenlenmiştir. Buradaki düzenlemede bağış ve miras gibi ivazsız intikallerden
söz edilmemektedir. Bu maddeden anlaşılan hisse senedinin bir bedel karşılığı mülkiyet hakkının devridir.
b- Bağış ve miras yoluyla edinilen hisse senetlerinin satışı: Bağış ve miras yoluyla edinilen hisse
senetlerinin satışında bir değer artışı kazancından söz edilemeyecektir.
c-Hisse senetlerinin ivazsız olarak elden çıkarılması: Bağış ve miras şeklinde vuku bulan ivazsız
intikallerde elden çıkarmadan söz edilemez. İvazsız bir şekilde hisse senedini bir başkasına devreden kişi
açısından da değer artış kazancından söz edilemez. edilemeyecekti.
1.2.-Hisse Senetleri İktisap Tarihinden Başlayarak 3 Ay İçinde Veya İktisap Tarihinden Önce Elden
Çıkarılmalıdır:
Alınıp elde tutulan hisse senetleriyle ilgili bir değer artışı kazancından söz edilemez. Gerek İMKB’de
gerekse piyasadan alınan hisse senetlerinin, değer artış kazançları kapsamında vergilendirilebilmesi için 3 ay
içinde veya iktisap tarihinden önce elden çıkartılması gerekmektedir.
Bu makalenin tamamı Mustafa AKIL ve Erdal CANPOLAT tarafından kaleme alınan ‘’Menkul Sermaya
İratları ve Borsa Kazançlarının Vergilendirilmesi’’ (istanbul , nisan 2001) isimli kitaptan alınarak
özetlenmiştir.
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Hisse senetlerinin iktisap tarihinden önce elden çıkarılması halinde de, elde edilen kazançlar değer artış
kazancı olarak vergilendirilecektir. (Kanunun aradığı diğer şartlarında olması kaydıyla) Kanundaki
“İktisaptan evvel elden çıkartılması” ifadesi çok açık olmamakla birlikte, borsada alınıp 2 günlük takas
süresinden önce elden çıkarılan (satılan) hisse senetlerinin kastedildiğini düşünmekteyiz.
1.3-Hisse Senedi Alım-Satım Kazançlarının Bir Takvim Yılı İçindeki Toplam “Safi Tutarı”
3.500.000.000 TL’yi Geçmelidir:
Vergi mevzuatımıza göre hisse senetleri alım-satım tarihleri arasında 3 aydan daha kısa bir süre varsa; elde
edilen bir değer kazancı mevcutsa ve bu değer artış kazancının safi tutarı 3,5 milyar TL’yi aşıyorsa, mükellef
kişi beyanname verecek, aşmıyorsa beyanname vermeyecektir.
2-Değer Artışı Kazancı Hesaplama Yöntemleri:
2.1-İndirim Oranı Yöntemi:
Bu yöntemde hisse senetlerinin elden çıkarılması halinde kazanç, yıl içinde elde edilen toplam gelirden,
G.V.K. ‘nın 76. maddesinde belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın düşülmesi
suretiyle bulunan kısmın, 3,5 milyar TL ‘yı aşan kısmı şeklinde tespit edilmektedir.
2.2-Endeksleme Yöntemi:
Bu yöntemde hisse senetlerinin elde edildiği tarih ile hisse senetlerinin satıldığı tarih arasında geçen
süre için maliyet bedelleri artırılacaktır.
Hisse senetlerinin iktisap (edinim) bedelinin tevsik edilmemesi (kanıtlanamaması) halinde, hisse senetlerinin
iktisap tarihindeki rayiç bedeli iktisap bedeli olarak kabul edilecektir.
Bu yöntemi seçen mükellef G.V.K. ‘nın 76.maddesinde yer alan indirim oranı yönteminden
yararlanamayacaklardır. Endeksleme yönteminde alışlar endekslenecek, satış tutarlarından
endekslenmiş alışlar düşülecek, aradaki fark 3.500.000.000 TL ’yi aşıyorsa gelir vergisi beyannamesi
verilecektir. Ancak 3.500.000.000 TL ‘yi aşmıyorsa beyanname verilmeyecektir. Değinilmesi gereken
diğer bir konu da, elde edilen kazanç endeksleme yapıldıktan sonra 3.500.000.000 TL ‘yi aşıyorsa aşan
kısım beyan edilecek ve bu tutar üzerinden vergi hesaplanacaktır.
Mükellefin seçimlik hakkı olmakla birlikte bu hak bütün hisse senetleri için kullanılacaktır.
Endeks Değerleri (TEFE Aylık Değişim) 2
Aylar

2000 Oranları

2001 Oranları

2002 Oranları

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

2094.0
2179.3
2246.8
2300.5
2339.5
2346.4
2370.5
2393.0
2448.3
2516.7
2577.2
2626.0

2686.8
2757.6
3035.0
3470.8
3689.6
3795.6
3920.6
4059.5
4276.7
4564.5
4755.5
4951.7

5157.4

Söz konusu oranlar Devlet İstatistik Enstitüsü ‘nün www.die.gov.tr/hbülteni.htm adresindeki İnternet
sayfasından alınmıştır.
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Konunun daha iyi anlaşılması için hem endeksleme yöntemi hemde indirim oranı yöntemi kullanılarak
vergiye tabi kazancın nasıl hesaplanması gerektiği çözümlü örnek ile ortaya konacaktır.
ÖRNEK:
Seviler TABAN 17 Ağustos 2001 tarihinde, çalıştığı aracı kurumu Site Menk. Değerler A.Ş. yatırım
uzmanına alış emri vererek 1000 Lot, Tad Konserve şirketinin hisse senedini 9.400 TL fiyattan satın almıştır.
18 Ağustos 2001 tarihinde 5000 TL fiyattan 1.500 Lot Eczacıbaşı Yatırım Şirketinin hisse senedini almıştır.
11 Eylül 2001 tarihinde 20.000 TL fiyattan 750 Lot, Zorlu Enerji şirketinin hisse senedini mülkiyetine
katmıştır. 29 Eylül Cuma günü 750 Lot Tad Konserve hisse senedini 31.000 TL ‘den, 2 Ekim 2001 tarihinde
25.000 TL fiyat düzeyinden 1.500 Lot Eczacıbaşı Yatırım hisse senedini, 6 Ekim 2001 tarihinde ise 250 Lot
Zorlu Enerji hisse senedini 18.000 TL ‘den elden çıkarmıştır.
Bayan Seviler TABAN nın vergiye tabi hisse senedi alım-satım kazancı (değer artış kazancı) aşağıdaki gibi
olacaktır.
Hisse Senedi Alışları
Alış
Adet

Hisse
Snt.Adı

Fiyatı

Tat
Konserve
Eczacıbaşı
Yat.
Zorlu
Enerji

9.400

1.000.000

5.000

1.500.000

20.000 750.000

Top.Tut.

Hisse Senedi Satışları
Satış
Adeti

Tutarı(TL)

Stokta
Kalan
Ad.

9.400.000.000

Satış
Fiyatı
31.000 750.000

23.250.000.000

250.000

7.500.000.000

25.000 1.500.000

37.500.000.000

---

15.000.000.000

18.000 250.000

4.500.000.000

500.000

Bu durumda satışa konu edilen hisse senetlerinin maliyet fiyatlarını bulmamız gerekiyor.
Hisse Snt.Adı
Tat Konserve
Eczacıbaşı Yat.
Zorlu Enerji
Toplam

Satışa Konu Edilen H.Snt.Alış Satış Tutarları
Fark
Maliyeti
9.400
x
750.000
23.250.000.000
Ad.=7.050.000.000
5.000
x
1.500.000
37.500.000.000
Ad.=7.500.000.000
20.000
x
250.000
4.500.000.000
Ad.=5.000.000.000
19.550.000.000
65.250.000.000

16.200.000.00030.000.000.000(-)
500.000.00045.700.000.000-

Yukarıda görüldüğü gibi bayan Seviler TABAN ın Tat Konserve ve Ecz. Yatırım hisse senetlerinin satışında
kâr elde ettiği halde, Zorlu Enerji hisse senedinin satışında zarar etmiştir. Bu durumda Zorlu Enerji hisse
senedinde uğranılan zarar diğer senetlerden elde edilen karlardan mahsup edilebilecektir. Yukarıdaki örnekte
görüldüğü gibi 45.700.000.000 TL kâr rakamı, Zorlu enerji hisse satış zararının mahsubundan sonraki
tutardır. Bu aşamada hisse senedi alış ve satışlarında ödenmiş olan komisyon gideri, takasbank saklama
gideri gibi giderler de bu tutardan düşülecektir. Kalan bu tutar üzerinden vergi Kanunu 'nun cevaz verdiği
indirim oranı uygulanacak, sonra da 3.500.000.000 TL sınırının geçilmesi kontrol edilecektir. Örnek
olayımızda indirim oranı öncesi kâr tutarı: 45.700.000.000 TL’dir. Vergisel yük aşağıdaki gibi olacaktır.






2001 yılı kazançları için indirim oranı %50.7 dir.
İndirim Tutarı 45.700.000.000 x %50.7
Net Kazanç (45.700.000.000 –23.169.900.000)
İstisna Tutarı
Vergi Matrahı (22.530.100.000 – 3.500.000.000)

olacaktır.

= 23.169.900.000
= 22.530.100.000
= 3.500.000.000
= 19.030.100.000

19.030.100.000 TL vergi matrahına; G.V.K. ‘nın 103 ‘üncü maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi
(oranları) uygulanarak ödenecek gelir vergisi bulunacaktır. Bulunan verginin %10 oranında fon payı
hesaplanacak ve gelir vergisi taksitleriyle birlikte 3 eşit taksitte ödenebilecektir.
Bayan Seviler TABAN ın endeksleme yöntemine göre kazancı ise aşağıdaki gibi olacaktır:
hisse adı
tad kon.
ecz.
zorlu e.

satılan hisselerin
endekslenmiş
iktisap bed.
iktisap değ.
7.050.000.000 X 4059.5/3920.6
7.299.769.168
7.500.000.000 X 4276.7/3920.6
8.181.209.509
5.000.000.000 X 4276.7/4059.5
5.267.520.631
20.748.499.308

Satılan hisselerin satış tutarları
Sat. his. end. İktsap bedelleri
Vergiye tabi kar
İstisna tutarı(3.500.000.000)
Vergiye tabi kar

: 65.250.000.000 TL
: 20.748.499.308 TL
: 44.501.500.692
: 3.500.000.000
: 41.001.500.692 TL

Görüldüğü gibi aynı kişinin ve aynı değerler kullanılarak hesaplanan vergiye tabi kazancı farklı olabilecektir.
Biz mükelleflere indirim oranı yöntemine göre kazancını hesaplayıp beyan etmesini önereceğiz. Çünkü;
mükelleflerin yararına olan yöntem indirim oranı yöntemidir.3
İktisap Bedelinin Endekslenemeyeceği Durum: (1.1.1999 Tarihinden Önce İktisap Edilen Hisse
Senetlerinin Durumu: 01.01.1999 tarihinden önce iktisap edilen ve menkul kıymetler borsasında işlem
gören hisse senetlerinin 1998 yılının son işlem gününde borsada oluşan ortalama fiyatı bunların
endekslenmiş maliyet bedeli olarak kabul edileceğinden, bu hisse senetlerinde iktisap tarihinden 1998 yılı
sonuna kadar olan süre için yeniden endeksleme yapılmayacağıdır.
G.V.K. ‘nın Geç. Md.56/F bendinde geçen “son işlem gününde borsada oluşan ortalama fiyat” cümlesinden;
söz konusu hisse senetlerinin 1998 yılının son işlem gününde sahip oldukları fiyatlarının ortalamasını
anlayacağız.
3-Geçici İlmühaberlerin ve Çıplak Hisse Senetlerinin Durumu:
Anonim şirketler gerek kuruluşlarında gerekse sermayelerini artırdıkları sırada hisse senedi ile
değiştirilebilen geçici ilmühaber ihraç edebilirler. T.T.K. ‘nun 409. maddesinde; hisse senetleri, hamiline
veya nama yazılı olur. Esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça hisse senetlerinin nama yazılı olması
lazımdır.
İlmühaberin; alış satış kazançlarının safi tutarının bulunması, kazancın maktu had karşısındaki durumu,
iktisap bedelinin endekslenmesi, sabit oran yöntemine göre kazancın tespiti konularında hisse senetleri ile
aralarında hiçbir fark bulunmamaktadır. Kısacası hisse senetleri gibi işleme tabi tutulacaktır.
Buna karşılık şirketlerin hisselerini temsil etmek üzere hisse senedi bastırmadıkları ve hisse senedi yerine
geçici ilmühaber çıkarmadıkları zaman şirketin hisselerine çıplak hisse diyebiliriz. Bu kavram çok fazla bu
olayı ifade etmese de literatürde böyle ifade edilmektedir.
Bilindiği üzere çıplak hisse veya ortaklık hakkı hisse senedinden ayrı özellikleri olan paylardır. Çıplak
hisselerin alım satım kazancı G.V.K. Geçici 56/D-1 bendine göre değil G.V.K. Geç. 56-D-4 bendine göre
vergilendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Daha fazla bilgi ve değişik alternatifli çözümlü örnekler için bkz;Mustafa AKIL,Erdal
CANPOLAT;a.g.e,sayfa:421-492
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III- DİĞER MENKUL KIYMETLERİN ALIM-SATIM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ:

G.V.K. da hisse senedi satışı yanında diğer menkul kıymet satışlarından elde edilen kazancın da
vergilendirmeye konu edileceği hususu hükme bağlanmış bulunmaktadır (G.V.K. Md. 80 ve G.V.K. Geç
Md. 56 ).
1-Diğer Menkul Kıymetlerin Alım-Satım Kazançlarını Vergileyebilmenin Koşulları:
1.1-Diğer Menkul Kıymet İktisabının İvazlı Olması Gerekir (Hisse Senedi Dışındaki Menkul
Kıymetler)
Gerek hisse senetleri gerekse diğer menkul kıymetlerin ( menkul kıymet yatırım fonları katılma belgeleri
hariç ) elden çıkarılmasından değer artış kazancının konusuna girebilmesi için bu menkul kıymetlerin
iktisabının ivazlı olması gerekmektedir. İvazsız olarak ( veraset, hibe ) gibi elde edilen menkul kıymetlerin
elden çıkarılmasında doğan kazançlar değer artışı kazancı kapsamına girmez.
1.2-Kazanç 3.500.000.000 TL ‘yi Geçmelidir:
G.V.K. Geç.Md.56-D bendinde değer artış kazançları bent bent sayıldıktan sonra “yukarıda yazılı mal ve
hakların elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarının her birinin 3,5 milyar TL ‘yi aşan kısmı
vergiye tabidir” denilmektedir.
1.3- Menkul Kıymetin Elden Çıkarılması Gerekir:
Menkul kıymet alım-satım kazancını vergileyebilmek için (değer artışı kazancı) menkul kıymetin elden
çıkarılması gerekmektedir. Yani satışa konu edilmesi gerekir.
III-MENKUL KIYMET (HİSSE SENEDİ) ALIM-SATIMI VE TİCARİ KAZANÇLAR:
Hemen belirtelim ki biz aynı yıl içinde ticari organizasyon dışında 1’den fazla menkul kıymet alınıpsatılması halinde elde edilen kazancı ticari kazanç olarak nitelendirmiyoruz. Elde edilen kazanç değer artışı
kazancıdır. Günümüzde artık çoğu insan borsada ( İMKB ) hisse senedi alıp-satmaktadır. Ancak işin gerçek
mahiyeti ticari kazanç değildir. Ancak bu konuda farklı düşünenler mevcuttur.4
Menkul kıymet (hisse senedi ) alım-satımı aynı yıl içinde birden fazla yapılsa da bu alım-satım işlemi ticari
organizasyon dahilinde yapılmıyorsa değer artışı kazancıdır.
IV-MENKUL KIYMET ALIM-SATIMINDA YAPILAN GİDERLER İLE KREDİ FAİZLARİNİN
DURUMU:
- Gerçek kişilerin durumu:
Gerçek kişilerin elde etmiş oldukları menkul kıymet alım-satım kazançları değer artışı kazancıdır. Değer
artışı kazançlarını düzenleyen G.V.K. Geç 56-F,D bentlerinde ise menkul kıymetlerin iktisabında kullanılan
kredilerle ilgili faizlerin gider yazılabileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme mevcut değildir.
-Ticari kazanç sahipleri ve kurumlar
Ticari işletmelerin ve kurumların elde etmiş oldukları kazançlar ticari kazançtır. Çeşitli gelir unsurlarından
elde edilen kazançlar kurumlarda kurum kazancı olarak beyan edilmektedir. Kazancın tespit şeklide ticari
kazançların tespit şeklidir.
Görüldüğü gibi ticari kazanç sahipleri ve kurumların vergilendirme esasları ile gerçek kişilerin vergilendirme
esasları farklı olabilmektedir. Bu bağlamda ticari kazanç sahiplerinin kullanmış oldukları kredilere ilişkin
kredi faizlerinin gider yazılmasını engelleyici bir yasa hükmü mevcut değildir.
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V- MENKUL KIYMET (HİSSE SENEDİ) ALIM-SATIM ZARARLARI, DİĞER GELİR
UNSURLARI VE ZARARLARI:
Bir kısım menkul kıymetlerin alım-satımından kaynaklanabilecek zararlar diğer menkul kıymetlerin alımsatımından kazanç elde edilmesi halinde bunlar birlikte değerlendirilecektir. Birinin zararı diğerinin karından
mahsup edilebilecektir. Ancak bu zararlar diğer gelir unsurlarından elde edilen kazançlardan mahsup
edilemeyecektir. Menkul kıymet alım-satımında bir zarar mevcutsa vergileme olmayacak, elde edilen
zararların diğer yıllara aktarılması da mümkün değildir. Yani diğer gelir unsurlarında mevcut olan 5 yıllık
zarar mahsup süresi menkul kıymet alım-satım zararları için mevcut değildir.
VII-MÜKELLEFİYET TÜRLERİ İTİBARİYLE VERGİLEME VE BEYAN:
1- Tam Mükellef Gerçek Kişilerde Vergileme ve Beyan :
Buraya kadar yapılan açıklamaların hepsi tam mükellef gerçek kişiler için geçerlidir. Hisse senetleri
ve diğer menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan kazançlar “diğer kazanç ve irat” olarak
vergiye tabi gelire dahildir. Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 56/D hükmüne göre, ivazsız olarak
iktisap edilenler hariç olmak üzere; hisse senetlerinin iktisap tarihinden başlayarak üç ay içinde veya
iktisaptan evvel elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ile diğer menkul kıymetlerin (menkul
kıymetler yatırım fonlarının katılama belgeleri hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer
artış kazancı olarak vergiye tabidir.
Tam mükellefiyette elde edilen bir menkul kıymet alım ve satım kazancı mevcutsa ve bunun da beyan
edilmesi gerekiyorsa bu gelirler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. (GVK’nın
86’ncı maddesi).
GVK’nın 92’nci maddesi yıllık beyannamenin verilmesini hüküm altına almaktadır. Söz konusu maddeye
göre; -Bir takvim yılına ait beyanname:
1- Gelirin sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olması halinde izleyen yılın ocak ayı içinde,
2- Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın şubat ayı
içinde,
3- Diğer hallerde izleyen yılın mart ayı içinde,
Tam mükellefiyette vergiyi tarha yetkili vergi dairesine, dar mükellefiyette Türkiye’de vergi muhatabı
mevcutsa onun Türkiye’de oturduğu yerin, Türkiye’de vergi muhatabı yoksa işyerinin (işyeri birden fazla ise
bu işyerlerinden herhangi birisinin) bulunduğu yer vergi dairesine verilir veya taahhütlü olarak posta ile
gönderilir.
Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terke takaddüm eden 15 gün, ölüm
halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.
2-Dar Mükellef Gerçek Kişilerde Vergileme ve Beyan:
Tam mükellef gerçek kişiler için yapılan açıklamalar, dar mükellef gerçek kişiler hakkında da geçerli
bulunmaktadır.
Öte yandan 4444 sayılı kanunla getirilen Gelir Vergisi Kanununun Geçici 56/F bendinde; dar mükelleflerin
(kurumlar dahil), yabancı sermaye mevzuatına göre ilgili mercilerden izin almak suretiyle , Türkiye’ye
getirdikleri nakdi veya ayni sermaye karşılığında iktisap ettikleri menkul kıymetler ile iştirak hisselerini
elden çıkarmadan doğan değer artışı kazançlarının hesabında, kur artışından doğan değer artışının dikkate
alınmayacağı belirtilmiştir.
Kur farkından doğan kazancın hesabında, Türkiye’ye bizzat getirilen ve menkul kıymet veya iştirak
hisselerinin iktisabına tahsis edilen nakdi veya ayni sermayenin, bu menkul kıymet veya iştirak hisselerinin
iktisap tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanan Türk Lirası karşılığı ile bu

kıymet ve hisselerin elden çıkarılması tarihindeki aynı miktar yabancı sermayenin T.C. Merkez Bankası
döviz alış kuruna göre hesaplanan Türk Lirası karşılığı arasındaki fark esas alınacaktır.
Kur farklarının değer artışı kazancı olarak vergilendirilmemesi için, bu mükelleflerin Türkiye’de elde
ettikleri gelirin, sadece sahip oldukları menkul kıymet ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan
değer artışı kazancından ibaret olması gerekmektedir.
Dar mükellef gerçek kişilerin Türkiye’de elde ettiği gelirler arasında maddede belirtilen değer artışı kazancı
ve menkul sermaye iradının yanı sıra Türkiye’de ticari, zirai veya serbest meslek kazancı gibi başka gelir
unsurlarının da bulunması halinde, bu kazançlar ile yurt dışından getirdikleri nakdi veya ayni sermaye
karşılığında iktisap ettikleri menkul kıymetlerin veya iştirak hisselerinin elden çıkarmasından doğan değer
artış kazancının hesabında, kur farklarının kazançtan düşülmeyeceği tabidir.
Öte yandan, Türkiye’de devamlı olarak menkul kıymet alım-satımında bulunan dar mükellef gerçek kişilerin
bu faaliyetlerinden doğan ticari kazancının tespitinde kur farkından doğan kazanç tutarının matrahtan
indirilmeyeceği hususu gözönünde tutulmalıdır.
GVK’nun 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 3 numaralı bendine göre; dar mükellefiyete tabi olanların
yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış
olanların münferit beyanname ile beyan edeceği hüküm altına alınmıştır. Münferit beyannamenin nasıl
verilmesi gerektiğine ilişkin esaslar GVK’nın 101’inci maddesinde düzenlenmiştir. Dar mükellef gerçek
kişiler menkul kıymet alım ve satım kazançlarını iktisap ettikleri tarihten itibaren 15 gün içerisinde, bu
menkul kıymetlerin Türkiye’de elden çıkarıldığı yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bildirmeye
mecburdurlar.
“Kanunda aynı vergilendirme döneminde münferit beyanname ile bildirilmesi gereken birden fazla gelir
unsurunun elde edildiği hallerde, bunların birleştirilmesini gerekli kılacak bir hüküm yoktur. Dar
mükellefiyete yıllık beyan yerine münferit beyanname esasının kabul edilmiş olmasının nedeni; vergi
güvenliğidir. Bu sayede Türkiye’de daimi temsilcisi veya işyeri olmayan dar mükelleflerin vergi tahsilatı
ertesi yıl Mart ayına kadar beklemeksizin gerçekleşmiş olmaktadır.”5
Ancak dar mükellefiyete tabi olup da diğer herhangi bir kazancı nedeni ile yıllık beyanname vermesi mecbur
olursa bu takdirde beyan etmesi gereken diğer kazanç ve iratlarını da (Menkul kıymet alım ve satım
kazancını da) verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil etmesi gerekir.
Hemen belirtelim ki dar mükelleflerin menkul kıymet alım ve satım zararlarını diğer gelir unsurlarından elde
ettikleri kazançlarından mahsup etmeleri mümkün değildir.
3-Tam Mükellef Kurumlarda Vergileme ve Beyan:
KVK’nın 13’üncü maddesine göre;
“Kurumlar Vergisi, birinci maddede yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum
kazancı üzerinden hesaplanır.
Safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır.
Zirai faaliyetle iştigal eden kurumların bu faaliyetlerinden doğan kazançlarının tespitinde gelir vergisi
kanununun 59’uncu maddesinin son fıkrası hükmü de nazara alınır.
Dar mükellefiyete tabi kurumların kurum kazançlarının, ticari kazanç gibi tespit edilmesi gereken kazanç ve
iratlarda dahil olmak üzere, ticari veya zirai kazançlar dışında kalan kazanç ve iratlardan ibaret bulunması
halinde, gelir vergisi kanunun bu gibi kazanç ve iratların tespiti hakkındaki hükümleri kurumlar vergisi
matrahının tespitinde de uygulanır.” denilmektedir.
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Buna göre tam mükellef kurumların iktisap ettikleri menkul kıymetlerin ve iştirak hisselerinin elden
çıkarılmasından doğan kazançları, vergilemede KVK’nın 8’inci maddesi ve geçici 28’inci maddesinin, GVK
38’inci maddesinin gözönünde bulundurulması gerekir. Çeşitli istisna ve vergi avantajlarının düzenleyen bu
konular daha önceki bölümlerde irdelendiği için burada yeniden irdelenmiyecektir.
Tam mükellef yabancı kurumlar da kurumlar vergisine tabidirler. Bunların elde ettiği kazançlar da GVK’nın
ticari kazançların tespiti hakkındaki hükümlerine göre belirlenmektedir.
Türkiye’de tam mükellef şeklinde vergilendirilen yabancı kurumlar menkul kıymet alım satım faaliyetlerini
ticari kazancın tespitine ilişkin GVK’nın 3’üncü kısım 1’inci bölümdeki belirtilen esaslar çerçevesinde tespit
edeceklerdir. Ticari kazancın tespitinde VUK’un değerlendirmeye ait hükümleri ile GVK’nın 40ve 41’inci
maddeleri hükümlerine uyulacaktır. Bu şekilde tespit edilen kazanç izleyen yılda verilecek kurumlar vergisi
beyannamesi ile birlikte beyan edilecek ve hesaplanan vergi beyanname verilen yılın 4,7 ve 10’uncu
aylarında 3 eşit taksitte ödenecektir.
4-Dar Mükellef Kurumlarda Vergileme ve Beyanı
4.1-Genel Bilgi:
Dar mükellef kurum kavramı; hem kanuni merkezi hem de iş merkezi Türkiye dışında bulunan kurumları
ifade etmektedir. Bu gibi kurumlar sadece Türkiye’de elde ettikleri kurum kazançları üzerinden
vergilendirilirler.
Yabancı kurumların vergilendirilmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus ilgili ülke ile Türkiye
arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının olup olmadığıdır. Çünkü çifte vergilendirmeyi önleme
anlaşmaları silsile olarak vergi mevzuatımızın üstünde yer almaktadırlar. Bunlar kanun hükmünde sayılırlar.
Çifte vergilendirme konusu kitabın sonunda irdelendiğinden burada yer verilmemiştir.
4.2-Dar Mükellef Kurumlarda Menkul Kıymet Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi:
Kurumlar Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde; Kurum kazancı, gelir vergisi kanunu konusuna giren gelir
unsurlarından terekküp ettiği hüküm altına alınmıştır. KVK’nın 13’üncü maddesinde ise; Kurumlar Vergisi,
1’inci maddede yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden
hesaplanır.
Safi kurum kazancının tespitinde gelir vergisi kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır.
Zirai faaliyetle iştigal eden kurumların bu faaliyetlerinden doğan kazançlarının tespitinde gelir vergisi
kanununun 59’uncu maddesinin son fıkrası hükmü de nazara alınır.
Dar mükellefiyete tabi kurumların kurum kazançlarının, ticari kazanç gibi tespit edilmesi gereken kazanç ve
iratlarda dahil olmak üzere, ticari veya zirai kazançlar dışında kalan kazanç ve iratlardan ibaret bulunması
halinde, gelir vergisi kanununun bu gibi kazanç ve iratların tespiti hakkındaki hükümleri kurumlar vergisi
matrahının tespitinde de uygulanır denilmektedir.
Kurumlar vergisi kanununun 45’inci maddesinde de “Kazanç ve iradın ve gelir unsurlarının Türkiye’de elde
edilmesi “ ve “Türkiye’de daimi temsilci bulundurulması” hususlarında, Gelir Vergisi Kanununun 7ve 8’inci
maddeleri hükümlerinin cari olacağı; gayri menkullerin ve hakların satışından, iştirak hisselerinin devir ve
temlikiden doğan kazançlar ve arızi kazançlar tabirlerini gelir vergisi kanununun mükerrer 80 ve 82’inci
maddeleri şumulüne giren kazanç ve iratları (4369 Sayılı Kanunla 01.01.1999 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere GVK’nın 80’inci maddesi ve 4444 sayılı kanunla getirilen 1999-2002 yılları gelirlerine
uygulanmak üzere GVK Geçici 56’ıncı maddesi ) ifade ettiği, ancak bu kazançlarla ilgili sözü edilen
maddelerde yer alan vergilendirmeme konusundaki istisna, kayıt, şart ve sürelere ait sınırlamaların dikkate
alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu hükümlere göre, Türkiye’de bir işyeri açmak suretiyle veya daimi temsilci vasıtasıyla devamlı olarak
menkul kıymet alım-satımı ile uğraşan kurumların bu faaliyetlerinden elde edeceği kazançlar ticari kazanç
olarak kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.
Türkiye’de işyeri ve daimi temsilci bulunmayan dar mükellef bir kurumun menkul kıymet alıp satması
halinde ise elde edilen kazanç, değer artışı kazancı olarak vergilendirilecektir.

Dar mükellef , yabancı kurumlar, Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcileri aracılığıyla menkul kıymet alım
ve satım faaliyetiyle iştigal ediyorlarsa elde ettikleri kazanç Türkiye’de elde edilmiş ticari kazanç
sayılmaktadır. Bu durumda tam mükellef kurumlar ile dar mükellef kurumlar arasında hiç bir fark
olmayacaktır. Böyle bir durumda da mükellef kurumun elde etmiş olduğu kazancın tespit şekli ticari
kazançların tespit şekliyle aynı olacaktır.
Dar mükellef kurum ülkemizde ticari kazanç elde etmiş olduğu için kazancı izleyen yılda verilecek kurumlar
vergisi beyannamesi ile beyan edecek ve hesaplanan vergiyi de beyannamenin verildiği yılın 4, 7 ve
10’uncu aylarında da 3 eşit taksitle ödenecektir.
Dar mükellef kurumların elde etmiş oldukları menkul sermaye iratları ticari kazanç kapsamnında
değerlendirilirse böyle bir durumda GVK’nın 80, mükerrer 80, 81, 82 ve Geçiçi 56’ncı maddede yer alan
istisnalardan faydalanmaları mümkün değildir.
Başka bir anlatımla böyle bir durumda dar mükellef kurumların menkul kıymetlerini nezaman elden
çıkardıklarının (GVK Geç. 56’ncı maddesinde yeralan 3 aylık süre) ; elde ettikleri kazançlarının
kanun maddesinde yer alan sınırı aşıp aşmamasının (3.500.000.000 TL ‘ık sınır) , elden çıkardıkları
menkul kıymetin borsada kayıtlı olup olmamasının, elden çıkarılan menkul kıymetin ivazlı veya
ivazsız olarak elde edilmiş olup olmamasının kazancın vergilendirilmesinde herhangi bir önemi
olmayacaktır.
Dar mükellef kurumların Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi olmaksızın menkul kıymet alıp satmaları
mümkündür. Eğer bu faaliyet ticari kazanç kapsamında yapılmıyorsa elde edilen kazanç değer artış kazancı
olacaktır. Kanun bu konuda dar mükellef kurumlara bir avantaj tanımıştır.
KVK’nın 13’üncü maddesinde; “Dar mükellefiyete tabi kurum kazançlarının, ticari kazanç gibi tespit
edilmesi gereken kazanç ve iratlarda dahil olmak üzere, ticari veya zirai kazançlar dışında kalan kazanç ve
iratlardan ibaret bulunması halinde, GVK’nın bu gibi kazanç ve iratların tespiti hakkındaki hükümleri
kurumlar vergisi matrahının tespitinde de uygulanır” denilmektedir.
Bu durumda dar mükellef kurumların menkul kıymet alım-satımında sağladıkları kazanç değer artış kazancı
sayılır ve işlemin Türkiye’de yapılması ve değerlendirilmesi halinde Türkiye’de KV’ye tabi tutulur.
Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi olmayan dar mükellef kurumların Türkiye’de bir ticari organizasyon
olmaksızın, menkul kıymet alıp satmaları ve bu faaliyetlerinden de bir kazanç elde etmeleri halinde bu
kazançları değer artış kazancı olacak ve değer artış kazançlarının tabi oldukları hükümler doğrultusunda
vergilendirilmeye tabi olacaklardır. Böyle bir durumda KVK’nın 45’inci maddesinin b bendi gözönünde
bulundurulmalıdır.
Bu madde hükmüne göre; gayrimenkullerin ve hakların satışından, iştirak hisselerinin devir ve temlikinden
doğan kazançlar ve diğer kazanç ve irad tabirleri GVK’nın 80’inci maddesi şumulune giren kazanç ve
iratları ifade eder. Ancak, bu kazançlarla ilgili sözü edilen maddelerde yeralan vergilendirme konusundaki
istisna, kayıt, şart ve sürelere ait sınırlamalar dikkate alınmaz. Bu nedenle değer artış kazancı tespit
edilirken GVK’daki vergilendirmeme konusundaki istisna, kayıt, şart ve sürelere ait sınırlamalar dikkate
alınmayacaktır.
Bilindiği üzere GVK’nın diğer kazanç ve iratlara ilişkin hükümleri 4444 sayılı kanunla 1999-2002 yılı
kazançlarına uygulaması değiştirilmiştir. Bu yılların kazançlarının vergilendirilmesinde söz konusu kanunla
getirilen GVK Geçici 56’ncı maddesinde hisse senetlerinin alım satımları nedeniyle elde edilen kazançların
vergilendirilmesi için 3 aylık süre mevcuttur. KVK 45’inci maddesine göre bu 3 aylık süre dar mükellefler
için geçerli olmayacaktır. Ayrıca kanunda yeralan 3.500.000.000TL. lık sınırında herhangi bir anlamı
olmayacak ve dar mükellef kurumlar için geçerli olmayacaktır.
Dar mükellef kurumların elde etmiş oldukları hisse senetlerini iktisap tarihinden itibaren 3 ay içinde veya 3
aydan sonra elden çıkarmış olmaları veya elde ettikleri kazanç tutarlarının 3.500.000.000TL’yı aşıp
aşmamaları önem arz etmeyecektir. Elde ettikleri kazanç vergiye tabi olacaktır. Ancak çifte vergilendirmeyi
önleme anlaşmaları hükümlerinin saklı tutmak gerektiğini de ifade etmek gerekir.
Hisse senetleri dışındaki diğer menkul kıymetlerin alım ve satım kazançları da değer artış kazancıdır. Bu
menkul kıymetlerinde iktisap tarihinden itibaren hangi tarihte elden çıkarılırsa çıkarılsın vergilendirmeyi

etkilemeyecektir. Bu tür menkul kıymetlerin ne olduğu borsa kazançlarının vergilendirilmesi bölümünde
deyinildiği için burada deyinilmeyecektir. Keza elde edilen kazanç tutarı bakımından 3.500.000.000TL’lık
sınırın bir anlamı da mevcut değildir. Elde edilen kazancın tutarı ne olursa olsun vergilendirilmeye tabi
tutulacaktır.
Dar mükellef kurumların menkul kıymet yatırım fonları katılma belgelerinin alım ve satım kazançları da
vergiye tabidir. Dar mükellef kurumların GVK’nın Geçici 56/D-1’inci bendinde yer alan parantez içi
hükümden yararlanmaları mümkün değildir. Bunun nedeni KVK’nın 45’inci maddesidir. 4369 Sayılı Kanun
ile GVK’nın 81/5 maddesi hükmünde yapılan değişiklikten sonra; portföyünün an az %51’i Türkiye’de
kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan menkul kıymet yatırım fonlarının katılma
belgelerinin iktisap tarihinden başlayarak bir yıldan fazla süre ile elde tutulduktan sonra elden
çıkarılmasından doğan kazançlar vergilendirilmeyecek değer artış kazançları içinde sayılıyor idi. 1999 Mali
Yılı Bütçe Kanunu ile %51’lik oran %25’e indirilmiş, 1 yıl şartı ise 3 aya düşürülmüştür.
4444 Sayılı kanunla (1999-2002 yılı gelirlerine uygulanmak üzere) menkul kıymet yatırım fonları katılma
belgelerinin alım satım kazançları vergi dışı bırakılmıştır. (GVK Geçici 56-B/1’inci bendi) Ancak dar
mükellef kurumlar bu istisnadan faydalanamazlar. KVK’nın 45’inci maddesi nedeniyle dar mükellef
kurumların elde etmiş oldukları, menkul kıymet yatırım fonu katılma belgeleri alım satım kazançları
vergilendirilmeye tabi olacaktır.
4.3-Dar Mükellef Kurumlarda Değer Artış Kazancının Safi Tutarının Belirlenmesi:
193 Sayılı GVK’ya eklenen geçici 56’ncı maddenin F bendi uyarınca menkul kıymet alım satım kazancının
safi tutarı; elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü
menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal veya hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla
yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur.
Hasılatın ayın ve menfaat olarak sağlanan kısmının tutarı 213 Sayılı VUK’un ilgili hükümlerine göre tespit
edilir. Maliyet bedelinin mükelleflerce tespit edilmemesi halinde maliyet bedeli yerine; VUK hükümlerine
göre takdir komisyonlarınca tespit olunan bedel esas alınır.
Hemen belirtelim ki dar mükellef kurumların değer artış kazançlarının vergilendirilmesinde; endeksleme
yönteminden veya indirim oranı yönteminden faydalanmaları mümkündür. Bunların ne anlama geldikleri
daha önce açıklandığı için burada yeniden açıklanmayacaktır. Dar mükellef kurumlarda bu iki yöntemden
ancak birini seçebileceklerdir. Bazı kazançlar için bir yöntemi bazı diğer kazançları içinde diğer yöntemi
seçemezler. Bulunan safi tutarın 3.500.000.000TL’yı (GVK Geçici 56’ncı maddesinde yer alan maktu
istisna) aşıp aşmamasının da herhangi bir önemi mevcut değildir.
4.4-Kur Farklarının Durumu:
Dar mükellef bir kurum menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından kazanç elde etmişse; yabancı sermaye
mevzuatına göre ilgili merciden izin almak suretiyle Türkiye’ye getirdikleri nakdi veya ayni sermaye
karşılığında iktisap ettikleri menkul kıymetler ile iştirak hisselerinin elden çıkarılması karşılığında doğan
kazancın hesabında, kur farkından doğan kazançlar dikkate alınmaz. Şu kadar ki; mükelleflerin Türkiye’de
elde ettikleri kazançların, münhasıran bu menkul kıymet veya iştirak hisseleri dolayısı ile elde edilen menkul
sermaye iratlarından ve bu kıymet ve hisselerin elden çıkarılmasından doğan kazançlardan ibaret olması
şarttır. Bu mükelleflerin, Türkiye’de menkul kıymet alım satımı ile devamlı surette uğraşmaları halinde kur
farkından doğan kazançlarında ticari kazancın hesabında dikkate alınır.
Kur farkı hesabı, ilgili kıymet ve hisselerin iktisap tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre
hesaplanacak Türk Lirası karşılığı ile elden çıkarma tarihindeki aynı miktar yabancı sermayenin yine T.C.
Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanan Türk Lirası karşılığı arasındaki fark esas alınmak
suretiyle hesaplanacaktır. Bu hükümle dar mükellefler için, bir anlamda kur farkı istisnası getirilmiştir.
Ancak 4444 Sayılı Kanun ile GVK’nın Geçici 56 maddesine eklenen yukarıdaki hükümlerden Türkiye’de
daimi temsilcisi veya işyeri bulunan dar mükellef kurumların faydalanmaları mümkün değildir. Çünkü
onların menkul kıymet alım satımından sağladıkları kazanç değer artış kazancı değil ticari kazanç
sayılmaktadır.

“Kur farkından doğan kazançların değer artış kazancının hesabında dikkate alınmaması için; yabancı
sermaye mevzuatına göre ilgili merciden izin alınmak suretiyle Türkiye’ye bizzat getirilen nakdi ve ayni
sermayenin olması gerektiği kanunda zikredilmiştir. Ancak, Maliye Bakanlığı 13.01.1997 tarihli bir
özelgesinde böyle bir izne gerek olmadığını belirtmiştir. Söz konusu özelgede; kur farklarından doğan
kazancın vergilendirilmemesi ile ilgili bu hükmün 32 sayılı karar uyarınca yapılan portföy yatırımlarını
kapsamadığı, yabancı portföy yatırımcılarının böyle bir izin prosedürü ile uğraşmak istememelerinin ise ,
yatırımcıların Türk menkul kıymetlerine yatırım yapma kararlarından caydırıcı etken olduğu belirtilerek
95/6990 sayılı Yabancı Sermaye Çerçeve Kararına istinaden çıkarılacak bir KV Genel Tebliğinde kararın
3(e) maddesi ile ilgilendirilmek suretiyle “........ dışarıda yerleşik kişilerin (yurt dışındaki yatırım ortaklıkları
ve fonlar dahil) her türlü menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarını Sermaye Piyasası
Mevzuatına göre yetkili bulunan bankalar ve aracı kurumlar vasıtası ile satın almaları ve satmaları serbest
olup Müsteşarlıktan ayrıca izin alınmasına gerek yoktur.” şeklinde bir hükme yer verilmesi ile sorunun
çözüleceği belirtilmektedir.
Zaten bu konu ile ilgili olarak 2 sayılı Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı hakkındaki tebliğin6 14’üncü
maddesine göre; “Dışarıda yerleşik kişilerin ve kuruluşların (yurt dışındaki yatırım ortaklıkları ve fonlar
dahil ) her türlü menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarını Sermaye Piyasası Mevzuatına göre
yetkili bulunan bankalar ve aracı kurumlar vasıtası ile satın almaları ve satmaları Kambiyo Mevzuatı
çerçevesinde serbest olup müsteşarlıktan ayrıca izin alınmasına gerek yoktur.”
Ayrıca 07.06.1995 tarihli 95/6990 Sayılı Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı’nın 11’inci maddesi uyarınca
menkul kıymetler borsasına kota edilmiş hisse senetlerin satın alan yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşların
iştirak ettikleri şirketlerin yönetim ve genel kurullarına katılmaları serbest olup, Hazine Müsteşarlığı Yabancı
Sermaye Genel Müdürlüğü’nün izni gerekmektedir.
Buna göre sözkonusu tebliğde izin alma zorunluluğu kaldırıldığından, GVK’nın 81’inci maddesinde sözü
edilen dar mükelleflerin (kurumlar dahil) Yabancı Sermaye Mevzuatına göre Türkiye’ye sermaye
getirmelerinde ilgili merciden izin alma zorunluluğu kendiliğinden kaldırılmış sayılarak, dar mükelleflerin
satın aldıkları menkul kıymetleri elden çıkarmaları halinde, kur farkından doğan kazancın
vergilendirilmemesi gerekmektedir. Ancak yine belirtmeliyiz ki , bu uygulamada Türkiye’de daimi temsilcisi
veya işyeri bulunan dar mükellef kurumların faydalanması söz konusu değildir.7
4.5-Elde Edilen Kazançların Beyanı:
K.V.K. 22’nci maddesinde dar mükellef kurumlar bir kısım kazançlarının beyanında dar mükellef gerçek
kişilerde olduğu gibi farklı bir beyan esası öngörülmüştür. Söz konusu kanun maddesi aşağıdaki gibidir.
“Özel beyan zamanı:
Madde 22 - (4369 sayılı Kanunun 56’ncı maddesiyle değişen madde Yürürlük:1/1/1999) Dar mükellefiyete
giren yabancı kurumların vergiye tabi kazancının Gelir Vergisi Kanununun 80 inci maddesinde yazılı diğer
kazanç ve iratlarıdan (telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, alameti farika ve benzeri gayri maddi
hakların satışı, devir ve temliki karşılığında alınan bedeller hariç) ibaret bulunması halinde, yabancı kurum
veya Türkiye'de namına hareket eden kimse bu gibi kazançları iktisap tarihinden itibaren 15 gün içinde
anılan Kanunun 101 inci maddesinde belirtilen vergi dairelerine beyanname ile bildirmeye mecburdur.”
Söz konusu kanun maddesine göre, dar mükellef kurumların menkul kıymet alım satımından doğan ve değer
artış kazancı kapsamına giren kazançlarının, bu kurum veya Türkiye’de namına hareket eden kimseler
tarafından, iktisap tarihinden itibaren 15 gün içinde Gelir Vergisi Kanununun 101’inci maddesinde
belirtilen vergi dairelerine beyanname ile bildirilmesi gerekmektedir.
Yıllık beyanname vermek zorunda bulunmayan dar mükellef kurumlar vergisi mükelleflerin özel beyanname
ile bildirecekleri kazanç ve iratlar GVK 101’inci maddesinde 5 bent halinde sayılmıştır. Söz konusu
24.08.1995 tarih ve 22384 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
ATEŞLİ D. Erkan, “Dar Mükellef Tüzel Kişilerin Türkiye’de Elde Ettikleri Menkul Kıymet Kazancının
Vergilendirilmesi” Yaklaşım Dergisi , Nisan 2000, S:189, 190
6
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maddenin 2’nci bendinde “ Mükerrer 80'inci maddenin 2,3 ve 4 numaralı bentlerinde sayılan kazançlarını;
mal ve hakların Türkiye'de elden çıkarıldığı,” yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bildirecekleri
düzenlenmiştir.
G.V.K.’nın mükerrer 80’inci maddesinin 2 numaralı bent hükmü 1.1.1999-31.12.2002 tarihleri arasında
geçici 56/D-1 hükmüne isabet etmektedir. Buna göre 1. İvazsız olarak iktisap 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 kazançlar, Türkiye’de elden çıkarıldığı yerin vergi dairesine münferit
beyanname ile bildirilir.
Yine G.V.K. 101’inci maddesinin 3 numaralı bendi uyarınca “Mükerrer 80'inci maddenin 5 ve 6 numaralı
bentlerinde sayılan kazançlarla ticari veya zirai bir işletmenin faaliyetinin durdurulması veya terkedilmesi
karşılığında elde ettikleri hasılatları; işletmenin bulunduğu;” yerin vergi dairesine özel beyanname ile
bildirecekleri düzenlenmiştir.
G.V.K.’nın mükerrer 80’inci maddesinin 5 numaralı bent hükmü 1.1.1999-31.12.2002 tarihleri arasında
geçici 56/D-4 hükmüne isabet etmektedir. Buna göre 4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden
çıkarılmasından doğan kazançlar, işletmenin bulunduğu;” yerin vergi dairesine münferit beyanname ile
bildirilir.
Münferit beyanname bu kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili vergi
dairesine verilmesi gerekir ve aynı süre içinde de verginin ödenmesi gereklidir.
Dar mükellef kurumun Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisinin bulunmaması halinde ise bu bildirim
yabancı kuruma kazanç sağlayanlar tarafından yerine getirilecektir. Bu kurumların menkul kıymetlerinin
farklı kişiler aracılığı ile alıp satmaları halinde, menkul kıymetin satışına aracılık eden kişiler, dar mükellef
kuruma kazancı sağlayan mükellefler olarak kabul edilecektir.
VIII-SONUÇ:
Menkul kıymet kazançlarının vergilendirilmesi vergi mevzuatımızın en karışık konularından birisidir. Bu
açıdan menkul kıymetlerden bir gelir elde eden kişilerin vergi konularında uzmanlaşmış kişilerden mutlaka
görüş sormalarında çok büyük fayda var. Aslına bakılırsa vergi sisteminin kendisi çok karışıktır. Devletinde
bir an evvel bu soruna bir çözüm bulması yerinde olacaktır.

ÇEVRE MALİYET İLİŞKİSİNİN
EKONOMİK SONUÇLARI
*Fevzi

ER

GİRİŞ:

Çevre sorunlarının ekonomik gelişmeyle yakın ilgisi vardır. Çevre değerlerini
ekonomik gelişmenin dışında değerlendirmek olanaksızdır. Ekonomik gelişmenin
her sürecinde çevresel değerleri dikkate almak gerekir. Ekonomik gelişmenin
temelinde, çevre öğelerinin toplumsal gereksinimler açısından verimli kullanılıp
kullanılmadığı sorunu yatar. Bireylerin yaşamını tehlikeye sokabilecek ekonomik
gelişme iktisadi değildir. Çevresel değerlerin ekonomik faaliyet nedeniyle bozulması
ve azalması üretim ile tüketim arasındaki gelişmeyi olumsuz etkileyecektir. Bu
nedenle, çevre kaynaklarının verimliliği ve kalitesi birlikte algılanarak ekonomik
gelişmede denge sağlanmalıdır. Çünkü, doğal kaynakların kıt olması ekonomik
faaliyetleri doğrudan etkilemektedir. Kıtlığa karşı mücadele ekonomik faaliyetlerin
özünü oluşturmaktadır. Ekonomik alanda teknolojik yenilikleri geliştirirken çevre
değerlerinin korunması amaçlanmalı ve doğanın yaratabileceği faydanın sınırlı
olduğu düşünülmelidir. Doğanın gücü yetmediği noktadan sonra canlılara
sağlayabileceği fayda azalma eğilimine girecek ve ekonomik faaliyetler çevreyi
tahrip etme noktasına taşıyacaktır. Bu tehlike sınırından itibaren geliştirilecek
teknolojik yeniliklerle alternatif çözümler geliştirilmelidir. Çevrenin tahrip
edilmesiyle birlikte teknolojik bağlamda yatırım ve maliyet sözkonusu olacak ve
üretilen çözümlere göre çevre kirliliğinin sonuçları ortaya çıkacaktır.
Çevre sorunları, ekonomik faaliyetlerin yarattığı bir külfet olarak anlaşılması
gereken bir sorundur. Ekonomik faaliyetlerin amacı, mal ve hizmet üretimi
anlamında refah düzeyini arttırmaktır. Refah düzeyini yükseltmede, çevrenin de
önem taşıdığını düşününerek kıt kaynakların miktarı ve beşeri gelişme indeksi
içerisindeki sosyal

değerler de dikkate alınmalıdır. Ekonomik büyümede Milli

gelirin yanında, insan, doğal ve üretilmiş değerlerin de yeri olmalıdır. Konut, yol,
baraj ve fabrika gibi üretilmiş varlıklar çevrenin oluşmasında önem taşıyan
unsurlardır. Çevrenin alt yapısını teşkil eden bu unsurlar ekonomik faaliyetin
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topluma yüklemiş olduğu yükün belirleyicisidir. İşte, toplumun katlanmak zorunda
olduğu bu yük sosyal maliyet olarak karşımıza çıkmaktadır.
Günümüzde, sağlıksız kentleşme, hızlı nüfus artışı, aşırı tüketim ve
sanayileşme gibi sosyo-ekonomik faaliyetlere bağlı faktörlerin meydana getirdiği
refah kaybı sosyal maliyetleri arttırmadığından, kaliteli çevreye önem vererek
teknolojiyi geliştirmek kaçınılmaz hale gelmiştir. Geliştirilecek teknolojiler çevre
üzerindeki yıkıcı ve tahrip edici etkisini devam ettirirse çevre tahribatının sonuçları
toplumsal maliyeti daha fazla arttıracak ve bireylerin daha büyük boyutlarda çevre
sorunlarıyla karşı karşıya kalmasına neden olabilecektir.
ÇEVRE EKONOMİSİNDE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER
Çevre sorunlarının çözümünde alternatif yaratma kavramı önemli bir yer
tutmaktadır. Çünkü; çevre değerlerinin kullanımında ekonomiklik esas olup,
tüketiminde alternatif tercihler yapılmalıdır. Böylece, gereksinimlerin giderilmesinde
bazı üretimleri yapmamak suretiyle çevrenin tahribi önlenmiş olunur

Tüketim
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Çizim 1.1. Sürdürülebilir Ekonomide Çevre
*

Yard. Doç. Dr. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi.
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Belli miktarda kaynaklara sahip ve teknolojileri

gelişmemiş ülkelerde

kaynakların kullanımı sorundur. Toplumların yaşamaları için daha çok üretmeleri ve
tüketmeleri doğaldır. Sürdürülebilir gelişmenin ilkesi de budur. Fakat ekonomik
çabalar, çevreyi tahrip noktasına taşımayacak biçimde sürdürülmelidir.
Ekonominin faaliyetin yarattığı değere çevre maliyetlerini de katmak gerekir. (ÇİZİM 1-1).
Kaynakların tamamı kullanıldığında (OK) kadar üretim yapılabilecek, buna karşılık (OL) kadar
tüketim yapılabilecektir. Bu iki ilişki dışında birçok alternatifler geliştirmek olanaklıdır. Bu durumu,
KL üretim olanakları eğrisinde görebiliriz. KL eğrisinde üretimi ve tüketimi ortaya koyabilecek çeşitli
tercihler mevcuttur. B noktasında yapılan tercih A noktasına kaydırıldığında üretimden LK miktarında
vazgeçilecektir. Üretimde, azaltılan bu miktar kadar tüketimde de MN kadar tasarruf yapılacaktır.
Buradan çıkan sonuç, kaynağın yeterli olmadığı durumlarda hem üretimin hem de tüketimin
arttırılamayacağıdır.
Ekonomik faaliyetler ile çevre değerlerinin ilişkisi, alternatif çözümlere dayandırıldığında
doğal denge bozulmayacak ve çevre tahribatı minimum seviyeye inecektir. Doğal dengenin
bozulmasındaki temel neden çevre tahribatıdır. Çevre tahribatı arttıkça çevre kirliliği de artacaktır. Bir
ekonomik faaliyet gelişirken çevrenin korunmasını sağlayacak iyileştirmeler olmalı ve gerektiğinde
bunlar kullanılmalıdır. Bu tedbirler düşünülmediğinde, üretim ile tüketim arasındaki ilişkilerde
bireysel tercihler ön plana çıkacak çevresel kaynakların yanlış ve aşırı kullanılması kaçınılmaz
olacaktır. Bu da, çevresel kaynakların azalmasına ve dengesiz bölüşümüne neden olabilecek sonuçları
beraberinde getirecektir. Çevre kaynaklarının alternatif kullanımları arasından birinin tercih
edilmesiyle bazı gereksinimlerden fedakarlık yapıp üretim miktarını düşürülüp alternatif çözümler
geliştirilirken ek maliyet ve yatırım söz konusu olacaktır. Ekonomik faaliyetler sonucu çevre
tahribatına neden olanlar bir bedel ödeyerek bu maliyetlere katlanmak zorundadır.

ÇEVREYE MALİYET AÇISINDAN YAKLAŞIM
Ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde üretim faktörlerine hizmetleri nedeniyle yapılan
yatırımlar üretim maliyetleridir. fırsat maliyet önemli bir kavramdır. Çünkü, üretimde fırsat maliyet,
başka bir üretimden azaltılarak ortaya çıkan maliyettir. Üretimde, fırsat maliyet ile çevresel
kaynakların kullanımı arasında bir denge oluşturulduğunda toplumsal maliyetin dağılımı dengeli
olacaktır. Bu dengenin oluşumunu aşağıda belirtildiği gibi açıklanabilir.

ÇEVRE KAYNAKLARI

Çevre kirliliği artar
veya azalır

Marjinal Fayda
Çözüm Üretme
- Yatırımlar
- Maliyetler
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Kaynakları etkinliği
ve verimliliği

Çizim 2.1.: Çevreye Uyumlu Kalkınma
Çevre sorunlarına yaklaşımlarda daima bir maliyet olacaktır. Çünkü, çevre koruma ve
geliştirme ile ekonomik faaliyetler iç içedir. Her ikisinden de vazgeçmek
olanaksız olduğuna göre, çevre sorunlarını yaratmayan ekonomik yapı ile çevre
ilişkilerini uyumlu hale getirmek gerekir. (Çizim 2.1). Çizim incelendiğinde ekonomik faaliyetlerle
çevresel değerlerin kullanımındaki ilişkilerin olumlu veya olumsuz sonuçları görülecektir. Şöyle ki;
Ekonomik faaliyetler, çevre kaynaklarından yararlanarak gelişebilmektedir. Kaynaklardan
marjinal fayda sağlayan ekonomik gelişme, kaynakların tüketim noktasında yapılacak yatırımlar ve
maliyetlerle yeni çözüm üretme yöntemleri geliştirmelidir.
Çevresel kaynakların yarattığı ve yararlanılan faydanın marjinal noktasından itibaren ekonomik
faaliyetlerle geliştirilecek yöntemler bu noktadan itibaren çevrenin tahribatını durduracak aksi
takdirde çevre kirliliği artarak devam edecektir.
Çevre kirliliğini arttıran kuruluşların sorumluluğu ve alabilecekleri tedbirleri faaliyet planlarına
alarak ekonomik faaliyetlerini sürdürmeleri gerekmektedir. Ekonomik faaliyetler çevrenin öğelerinden
etkilenmektedir. Bu faaliyetlerde sorumluluk taşıyanlar,

toplumsal gelişmeye zarar vermeden

faaliyetlerini sürdürmeleri için aşağıdaki konuları göz önünde bulundurmak zorundadır.
1-

Çevre değerlerinin korunması ve rasyonel yönetim için yapılan yatırımlar.

2-

Tahrip edilen çevrenin kazanımı için yapmak yorunda oldukları giderler.

Kuruluşlar ekonomik faaliyetleri nedeniyle çevreden üretim öğelerini alırlar.
Çevre öğeleri tedarik edilirken çevreye yapılacak yatırımlara öncelik verildiğinde
yatırımların performansı ekoloji ile uyumlu olacaktır. Böylece, çevre kirliliğini
önleyecek yatırım, kaynakların marjinal faydayı sağlayacak biçimde üretimde
kullanılmasını sağlayacak ve çevre kirliliği başta önlenmiş olacaktır.
Üretim araçlarını başlangıçta, mal ve hizmet üretim sürecinde rasyonel
yönetemeyen kuruluşlar,üretim sonucunda oluşacak ve çevre kirliliğini arttıracak
atıkları elden çıkarmak için giderlere katlanmak zorunda kalacaktır. Bu durumda, işe
yaramayan atıkların tekrar ekonomiye kazandırılması için işleme tabi tutulması veya
zararsız hale getirilmesi zorunlu olacaktır. Çünkü; tüketicilerin, sivil toplum
örgütlerinin ve çevrecilerin kuruluşlar üzerinde baskı kurmaları ile çevreye zarar
vermeyecek biçimde üretim yapmalarına zorlanacaktır. Çevreye zarar vermeyecek
biçimde yatırım yapmak ve üretim sonucu ortaya çıkacak zararlı ürünlerin çevre
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üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak veya ortadan kaldırmak kuruluşların ve
yöneticilerin sosyal sorululuğudur.

EKONOMİK YAŞAM AÇISINDAN ÇEVRE
Ekonominin çevre ile yakın ilişkisi nedeniyle çevrenin sorunlarını ekonominin
dışında tutmak olanaksızdır. Tüm dünya ülkelerinin bugün ve gelecekte çevre sorunu
en önemli konusu olacaktır. Yaşanabilir bir ekonomik gelişmede, çevresel
kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasının zorunluluğu, çevre ekonomisini
gündeme taşımıştır. Teknolojik gelişmeler yeni fırsatlar ortaya çıkarmaktadır. Bu
bağlamda, yaşanabilir ekonomik gelişmeyi birey gereksinimlerine yönelik çevre
değerlerinin merkezinde görmek gerektiğini düşünüyorum.
Çevresel değerleri ekonomiye tercih etmeden ve bireylerin geleceğine ipotek
koymadan yaşanabilir kalkınma amaçlanmalıdır. Bu amaca ulaşmak için ekonomik
faaliyetlerle ilgili maliyetleri çevre kirliliğine neden olabilecek kurum ve kuruluşlara
olanaklar ölçüsünde dağıtmak gerekir.
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Kaynak: (TOBB 1991, s.27)
Çizim 3.1.: Çevre Ekonomi İlişkisi
Çevre kirliliğinin neden olduğu negatif ekonomi söz konusu olmadığında
üretilen malın fiyatı, (PS)’nin kesiştiği nokta olan (A)’dır. (P) fiyatı denge fiyattır.
Bu denge fiyatta üretim çevre kirliliği yaratıyorsa çevrede yaşayanlar zarar
görecektir. Çevrede yaşayanlar uzun süre bu zararı kaldıramayacaklarından üretimi
yapan kuruluşlara karşı tutum ve davranışlarını değiştirecek ve çevre sorunları
yaşanacaktır. Yanlış sanayileşme, kentleşme ve kaynakların dengesiz dağılımı
sonucu ekonomik faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri sonucunda oluşan
İktisat biliminin dışındaki gelişmeler çevre kirliliğini daha da arttıracak tüketiciler ve
çevrede yaşayanlar bu yükü daha fazla taşıyamayacaklardır. Çevreci kuruluşlar ve
devlet

çevre

kirliliğinden

kaynaklanan

zararı

üstlenmeleri

için üreticileri

zorlayacaktır.
Devlet, bu zararı vergi yolu ile alacaktır. Daha fazla vergi ödemek zorunda
kalan üreticiler maliyetlerini arttıracaklardır. Bu durumda arz eğrisi (K)’ya
kayacaktır. Üreticiler (AB) miktarı kadar vergi ödeyeceklerdir. Vergi nedeniyle
maliyeti artan üreticilerin fiyatı (C) noktası olacaktır. Üretici, gelir kaybını telafi
etmek için üretimini (S)’den (S1)’e düşürecektir. Böylece, P, S, (C) noktasında yeni
denge fiyatı oluşarak maliyet ile fayda eşitlenmiş olacaktır. Sözü edilen maliyet
sosyal maliyet, fayda ise marjinal faydadır. Bu kavramlar, ekonomik faaliyette
kullanılan kaynakların yarattığı fayda sonucunda toplumda meydana gelen refah
kaybı nedeniyle meydana gelen maliyet artışlarını anlatmaktadır.
Toplumun

refah

kaybını

oluşturan

faktörleri

ekonomik

faaliyetlere

yüklenebildiği ölçüde sosyal maliyet belirlenecektir. Sosyal maliyet vergi yolu ile
üretim maliyetine yüklediğinde piyasa fiyatları yükseleceğinden tüketiciler de bedel
ödemiş olacaktır. Çevre kirliliği nedeniyle oluşan negatif ekonominin piyasa fiyatına
yansıtılmadığı bir yapıda özel maliyet ile sosyal maliyet birbirine eşit olması
sözkonusudur.
Teknolojik yeniliklerle çevre kirliliğinden kaynaklanan refah kaybı piyasa
fiyatlarına yansıtılmadığında , sosyal maliyetin özel maliyete yakınlaşabileceği
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söylenebilir. Dünya’da Eko-Teknoloji yöntemiyle, çevre kirliliği sonucu oluşan
sosyal maliyetleri asgariye indiren ve yeni üretim olanaklarıyla istihdam yaratan
örnek çalışmalar yapılmaktadır. Almanya’da çevre koruma ile ilgili ekonomik
faaliyetler

üzerinde

çalışmalar

yapılmış

ve

verimli

sonuçlar

sağlanmaya

çalışılmaktadır.
Almanya’da çevreyi koruma anlayışı ile ekonomik gelişmeyi sağlayabilen
çalışma grupları oluşturulmuştur. “Çevre Bilimsel İlkelere Dayalı Ekonomik
Çalışma” adıyla faaliyetlerini sürdüren bu grup, çevre kirliliğini arttırmayan
ekonomik gelişmeye uygun projeler üretmektedir. Bu projelere uygun faaliyet
göstere üreticiler, çevreyi daha az kirleten ve daha düşük maliyetlerle ürün
üretebilmektedir. Ürünlerin başına “Eko” sözcüğü koyarak piyasaya sürülmektedir.
Çevre koruma açısından;
1- Ekonomik faaliyette kullanılan çevresel kaynakların verimliliği,
2- Ekonomik faaliyetler nedeniyle üretimin çevreye yüklediği refah kaybının
ne kadar olabileceği,
3- Ekonomik faaliyetin ne ölçüde sosyal fayda yaratabileceği,
4- Sosyal maliyet ölçeğinde ne kadar vergi alınabileceği ,
yaklaşımlarına yanıt verebilecek araştırmalar sürdürülmelidir.
ÖZET: Ekonomik ve sosyal kalkınma ile çevre sorunlarını birbirinden
soyutlamak olanaksızdır. Çevre, yaşanan ortamdır. Ekonomik faaliyetler bu ortamda
yapılmakta ve gelişmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde çevreye uyumlu
ekonomik faaliyetlerin olduğu unutulmamalıdır. Ekonomik anlamda kalkınma ile
çevre birbirinin tamamlayıcısıdır. Yanlış sanayileşme ve kentleşme sonucu doğal
kaynaklar tüketilerek çevre kirliliği hızla artmaktadır. Ekonomik faaliyetler arttıkça
çevre sorunlarını da yeni kavramlarla ortaya çıkarmaktadır. Marjinal faydanın
yaratacağı sosyal maliyetleri içine alabilecek yatırımların yapılmasıyla çevre
kirliliğini en aza indiren ekonomik kalkınma hedeflenmelidir. Çevresel önleme
maliyetleriyle en az çevre sorunu yaratan ve ekonomik gelişmeyi engellemeyen yeni
yöntemler geliştirip ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesinde kirlenme düzeyleri
arasındaki farkları gidererek büyüme sağlanmalıdır. Yatırım projelerinde çevre
maliyetlerinin payını arttırıp kaynaklar etkin kullanılmalıdır. Çevre koruma ve
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geliştirme maliyetleri, ekonomik büyümeyi yavaşlatmayan bir stratejik tasarımla
yönlendirilmelidir. Tasarımın anahtarı teknolojik yeniliklerdir. Yeni teknolojilerle,
üretimi sınırlamadan çevre sorunlarına çözüm getirmek 21.yüzyıl iktisat ve
işletmecilerin en önemli sorumluluğu olduğu düşüncesindeyim. İktisat biliminin
stratejilerine uygun vergileme yöntemi ile çevre kirliliği denetim altına alınabilir.
ABD, Almanya, Hollanda, Fransa, Norveç ve İsveç’te çeşitli adlar altında çevre
vergisi alınmakta ve bu ülkelerin bazılarında çevre giderlerini muhasebe tekniğine
uygun olarak kayıtlanmaktadır. Doğal kaynakların kullanımı bile üretimden
beklentilerin yanında toplumun yararlarını da dikkate alan çevre ekonomisinin
geliştirme zorunluluğu günümüzde daha da önemli duruma gelmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER


Refah kaybı sosyal bir maliyet olarak algılanmalı ve çevre korumanın
alternatif maliyetlerine yönelik tasarım stratejileri geliştirilmelidir.



Çevre sorunları ekonomik faaliyetlerden değil, çevresel değerlerin rasyonel
kullanılmasından ortaya çıkıyor. Çevre sorununu en aza indiren, fakat
ekonomik büyümeyi sınırlandırmayan teknolojilerle çevre korunmalıdır.



Üretim faaliyetlerinde kârı arttırıcı kararlar, sosyal ve özel maliyeti
dengeye yakınlaştıracak biçimde alınabildiği takdirde ekonominin sonuçları
sosyal açıdan verimli olabilecektir.



Çevre varlığı topluma ait bir mal “Kamusal mal” olduğu gerçeğinden yola
çıkarak çevre değerlerinin tahrip edilmesine karşı çıkma ve koruma
açısından bireyci anlayışı ön plana çıkaracak ulusal ve uluslararası çevre
politikaları oluşturulmalıdır.
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ULUSLARARASI MUHASEBECİLER FEDERASYONUNUN FİNANSAL VE YÖNETİM
MUHASEBESİ KOMİTESİ’NİN SİDNEY TOPLANTISINDAN NOTLAR
Yrd.Doç.Dr.Yakup SELVİ
İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi
GİRİŞ
Bu çalışmada, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonuna (International Federation of Accountants – IFAC)
bağlı olarak çalışan, Finansal ve Yönetim Muhasebesi Komitesi (Financial and Management Accounting
Committee - FMAC) tanıtılmış; komitenin, 11-13 Mart 2002 tarihleri arasında Avusturalya’nın Sidney
şehrinde yapılan, 2002 yılı ilk olağan toplantısından notlar sunulmuştur.
IFAC HAKKINDA GENEL BİLGİ
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu, 1977 yılında Münih’de yapılan 11.Dünya Muhasebeciler
Kongresi’nde kurulmuştur. IFAC’a üye olan muhasebe örgütlerinin sayısı 156 olup, bu örgütler 114 ülkeyi
temsil etmektedirler1. IFAC’a üye olan muhasebe meslek örgütleri, dünya çapında, iki milyonun üzerinde
muhasebe meslek mensubunu temsil etmektedirler. Türkiye’den de, “Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği”
(TMUD) 1977 yılında Kurucu Üye olarak IFAC’a üyedir. 1994 Yılında da “Türkiye Serbest Muhasebeci,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği” (TÜRMOB) IFAC’a üye
olmuştur.
IFAC’ın temel amacı; muhasebe mesleği mensuplarının toplum çıkarları doğrultusunda sürekli olarak yüksek
kalitede hizmet sunmalarını sağlayacak evrensel standartları uyumlaştırarak mesleğin gelişimi için
çalışmaktır. Bu temel amaç doğrultusunda, kendisine üye olan muhasebe meslek örgütleri ve bölgesel olarak
oluşturulan diğer muhasebe meslek örgütleri ile işbirliği yapmaktadır. Bu işbirliği çerçevesinde bünyesinde
oluşturduğu komiteler ve çalışma gruplarına2 öncülük ederek;
a) Mesleğin uluslararası savunuculuğunu yapmakta,
b) Yeniliklere öncülük etmekte ve
c) Evrensel olarak uyumlaşmış muhasebe mesleğini geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır.
IFAC’ın örgüt yapısı bir Genel Kurul, bir Yönetim Kurulu, yedi komite ve iki çalışma grubudan
oluşmaktadır. Genel Kurul her yıl, Yönetim Kurulu ise yılda üç kere toplanmaktadır. Komiteler
hazırladıkları çalışma raporlarını Yönetim Kuruluna sunmaktadırlar. Yönetim Kuruluna bağlı olan
komiteler3;
1. Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (International Auditing and Assurance
Standard Board Committee)
2. Uygunluk Komitesi4 (Compliance Committee)
3. Eğitim Komitesi (Education Committee)
4. Ahlak Komitesi (Ethics Committee)
5. Finansal ve Yönetim Muhasebesi Komitesi5 (Financial and Management Accounting Committee)
6. Kamu Sektörü Komitesi (Public Sector Committee) ve
7. Ülkelerarası Deneticiler Komitesi’dir (Transnational Auditors Committee).

1

http://www.ifac.org/About/ 18.03.2002
“Task Force”
3
http://www.ifac.org/Committeess, 18.03.2002
4
Ülkemiz 2002-2004 dönemi için temsilcilik elde etmiştir. Bu komitede Türkiye temsilcisi olarak Mustafa ÖZYÜREK
(TÜRMOB Genel Başkanı) görev almıştır. Bu komitede teknik danışman (technical advisor) olarak Yrd.Doç.Dr.Fatih
YILMAZ (İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve TMUD Genel Başkan Yardımcısı) görev
almışlardır.
5
Ülkemiz 2002-2004 dönemi için temsilcilik elde etmiştir. Bu komitede Türkiye temsilcisi olarak Prof.Dr.Recep
PEKDEMİR (TMUD Genel Başkanı) görev almıştır. Bu komitede teknik danışman (technical advisor) olarak Sami
KAZICI (TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sayamanı) ve Yrd.Doç.Dr.Yakup SELVİ (İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve TMUD Genel Başkan Yardımcısı) görev almışlardır
2

1

IFAC Yönetim Kurulu zaman, zaman belirli bir konuya odaklaşmakla vazifelendirilmiş çalışma grupları
belirlemektedir. Şu an faaliyette bulunan iki çalışma grubu bulunmaktadır.
- Küçük ve Orta Ölçekli Muhasebe Firmaları Çalışma Grubu6 ve
- Kara Para Aklama İle Mücadele Çalışma Grubu7.
FİNANSAL VE YÖNETİM MUHASEBESİ KOMİTESİ (FMAC)
Finansal ve Yönetim Muhasebesi Komitesi (FMAC) finansal ve yönetim muhasebesi mesleğini geliştirmek
ve desteklemek için uluslararası fikir alışverişini sağlayacak faaliyetler yürütmekte, yönergeler yayınlamakta
ve araştırma programlarını maddi olarak desteklemektedir. Ayrıca, bu mesleğe yönelik kamuoyu oluşturmak,
dünya çapında bu mesleğin sunduğu hizmetleri tanıtmak ve bu hizmetlere talep yaratmak için faaliyet
göstermektedir8.
FMAC’de onbeş ülke temsil edilmektedir. 2002 - 2004 Dönemi için bu komitede temsil edilen ülkeler;
Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avusturalya, Avusturya, Birleşik Krallık, Fransa, Hindistan, Hollanda,
İran, İtalya, Kanada, Malezya, Pakistan, Sudan, ve Türkiye’dir. Komitede her ülkeyi temsilen bir temsilci ve
iki teknik danışman görev almaktadır. Temsil edilen ülkeler dışında, IFAC’ı temsilen de bir temsilci ve iki
teknik danışman bu komitede görev almaktadır.
Finansal ve Yönetim Muhasebesi Komitesi aşağıdaki üç amacı kendisine temel strateji olarak benimsemiştir:
a) Stratejik finansal yönetim ve kaynak yönetimi alanlarında söz sahibi olmak ve bu alanlar arasında irtibatı
sağlamak,
b) Uygulama alanlarını geliştirmek ve iyileştirmek, ve
c) Uygulamaların geliştirilerek artırılmasında üye muhasebe meslek örgütlerine yardımcı olmak.
FMAC’in iki ürünü bu stratejilere yön vermektedir. Bunlar “Yönetim Muhasebesi Kavramı” ve “Mesleğin
Biçimini Değiştirmek”. Bu ürünler, yönetim muhasebesinin kapsam ve içeriğindeki gelişimi ve farklı türde
muhasebe mesleğinde örgütlenmeyi tanımlayarak yönetim muhasebesi mesleğinin ulaştığı noktayı
göstermektedir. Yönetim muhasebesi mesleğinin gelişimi dört evrim aşamasıyla tanımlanmaktadır. Yönetim
muhasebesi mesleği,
a) Birinci aşama “maliyet belirleme ve finansal kontrol” olarak,
b) İkinci aşama “yönetsel planlama ve kontrol için bilgi üretme” olarak,
c) Üçüncü aşama “işletme aşamalarında kaynak israfını azaltma” olarak ve
d) Dördüncü aşama da “kaynakları etkin kullanarak değer yaratma” olarak tanımlanmaktadır.
Muhasebe meslek örgütleri IFAC’a üye olan ülkeler, yönetim muhasebesi mesleğine yönelimleriyle ilişkili
olarak dört ayrı kategoride sınıflandırılmaktadırlar.
Kategori
A
B

C

D

Yönetim muhasebesi mesleğinde uzmanlaşmış olan muhasebe meslek
örgütlerinin oluğu ülkeler.
Hem “Bağımlı Muhasebeci” hem de “Bağımsız Muhasebeci” üyesi olan,
geleneksel olarak “Bağımsız Muhasebeci”lere ilişkin konulara konsantre olmuş
fakat halihazırda “Bağımlı Muhasebeci” olan üyelerin de ihtiyaçlarına hitap
eden ve benimseyen muhasebe meslek örgütlerinin olduğu ülkeler.
Hem “Bağımlı Muhasebeci” hem de “Bağımsız Muhasebeci” üyesi olan, fakat
halihazırda “Bağımlı Muhasebeci” olan üyelerin ihtiyaçlarına hitap etmeyen
muhasebe meslek örgütlerinin bulunduğu ülkeler.
(Genellikle mevcut yasal düzenlemelerinin “Bağımlı Muhasebeci” üye
kabulüne müsaade etmemesi sebebiyle) sadece “Bağımsız Muhasebeci” üyesi
olan muhasebe meslek örgütlerinin bulunduğu ülkeler.

6

Small and Medium Practices Task Force
Anti-Money Laundering Task Force
8
http://www.ifac.org/Committeess, 18.03.2002
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FMAC’in çalışmalarındaki hedef kitle IFAC üyesi olan muhasebe meslek örgütleri ve bu meslek örgütleri
kanalıyla da onlara üye olan muhasebecilerdir. FMAC, hedef kitlesi olan muhasebe meslek örgütlerini, bu
örgütlerin yönetim muhasebesine olan yönelimlerine göre, yukarıdaki gibi dört kategoriye ayırmıştır.
Böylece, her bir alt hedef kitlenin ihtiyaçlarını saptamak ve saptanan ihtiyaçları karşılamak kolaylaşacaktır.
FMAC bünyesinde oluşturulan C ve D kategorilerine giren ülkelerdeki üye meslek örgütleri için bir çalışma
düzenlenmektedir. Bu çalışma doğrultusunda bu kategorilere giren ülkelerin üye meslek örgütleri kendi
bünyelerine yönlendirilerek ihtiyaçlarını saptamaları sağlanmaktadır. Bundan amaç, öncelikle ihtiyaçların
belirlenmesi ve daha sonra bu ihtiyaçları giderecek projeleri diğer C ve D kategorisine giren ülkelerdeki üye
meslek örgütlerle birlikte geliştirmektir. Diğer taraftan, FMAC A ve B kategorilerine giren ülkelerdeki üye
meslek örgütleriyle işbirliğini geliştirerek onların yapmakta oldukları ileri aşamalı araştırmaların
sonuçlarından C ve D kategorisine giren ülkelerdeki üye meslek örgütlerinin de faydalanmalarını sağlamaya
çalışmaktadır. Bu çalışmaların yanı sıra, meslek stratejisi olarak, yönetim muhasebesi kavramını beşinci
evrim aşamasına taşımak amaçlanmaktadır ki; yönetim muhasebecileri hali hazırda bu amaç için
çalışmaktadırlar.
FİNANSAL VE YÖNETİM MUHASEBESİ KOMİTESİ SİDNEY TOPLANTISI
IFAC’a bağlı Finansal ve Yönetim Muhasebesi Komitesi’nin (FMAC) 2002 yılı ilk olağan toplantısı, 11-13
Mart 2002 tarihleri arasında Avusturalya’nın Sidney şehrinde yapılmıştır9. Toplantıya Avusturalya Fermanlı
Muhasebeciler Enstitüsü10 ile Avusturalya Sertifikalı Bağımlı Muhasebeciler Cemiyeti11 ev sahipliği
yapmıştır. Toplantıya Birleşik Krallık temsilcisi Bill CONNELL başkanlık etmiştir
Üç gün süren seri toplantılarda, öncelikle devam etmekte olan çalışma ve projeler üzerinde durulmuştur.
Üzerinde durulan mevcut projeler aşağıdaki gibidir;
a) FMAC projelerin başarısını nasıl ölçmeli?
FMAC yıllardan beri proje gerçekleştirmektedir. Gerçekleştirilen bu projelerin örgüt üyelerince yapılacak
olan amaca ulaşmadaki başarı değerlemesinde hangi kriterlerin kullanılacağına dair bir yönetmelik
bulunmamaktadır. Bu projenin amacı üye örgütlerin FMAC’in gerçekleştirdiği projelerin nedenli amaçlarına
ulaştığını tespit etmeye yönelik bazı temel başarı göstergelerinden oluşan bir yönetmelik hazırlamaktır.
Toplantıda bu projenin tanıtımı ve sunumu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi William L. BROWER
tarafından yapılmıştır.
b) Kusursuz liderlik (Thought Leadership)
Sürekli olarak değişim gösteren çevresel koşullara organizasyonların uyum sağlaması gerekmektedir. Bu
uyum sürecinde yönetim muhasebesi mesleği de kendini yenilemek, yeni yönetim modelleri geliştirmek ve
rekabet üstünlüğü sağlamak zorundadır. Bu bağlamda yönetim muhasebecileri organizasyonların
müşterilerine değer yaratacak stratejik yönetim modelleri geliştirmede öncü olmaları gerekmektedir. Bu
projede gelecekte işletmeleri etkileyecek olan üç temel ihtiyacın yönetim muhasebesi mesleği mensupları
tarafından karşılanabilmesi için yapılması gerekenleri saptamak amaçlanmıştır. Gelecekte gerçekleşmesi
beklenen üç temel ihtiyaç ise;
- Müşteri odaklı olma ihtiyacı,
- Sermayeye karşı Global olarak rekabet etme ihtiyacı ve
- Özümsenmiş bilgiyi stratejik varlık olarak benimseme ihtiyacı
şeklinde sınıflandırılmıştır.
Bu ihtiyaçları karşılayarak organizasyonların müşterilerine değer katmayı hedeflemek, yönetim muhasebesi
mesleğinin gelişimindeki hedeflenen beşinci evrimsel aşama olarak görülmektedir. Bu proje Kanada
Sertifikalı Yönetim Muhasebecileri12 örgütü liderliğinde sürdürülmektedir. Proje Kanada temsilcisi Raymond
G. DARKE tarafından sunulmuştur.
Komitede temsil edilen ülkelerden Arjantin ve Sudan dışındaki ülke temsilcileri ve teknik danışmanları bu toplantıya
katılmışlardır.
10
Institute of Chartered Accountants in Australia
11
Avustralian Society of Certified Practising Accountants
12
Canada Certificate in Management Accountant (CMA)
9
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c) Stratejik Firma Yönetimi (Strategic Enterprise Management)
Bu proje Amerika Birleşik Devletlerindeki “Sertifikalı Maliyet Muhasebecileri Enstitüsü” (CIMA) 13
liderliğinde sürdürülmektedir. Projeyi Birleşik Krallık teknik danışmanı Richard MALLETT sunmuştur. Bu
projede geliştirilmek istenilen “stratejik işletme yönetimi” anlayışıyla,
- işletmeleri yönlendirme ve kontrol etme,
- işletme problemlerini analiz etme,
- işletme bilgisini geliştirme, ve
- işletme hedeflerini belirleme
çalışmalarında organizasyonlara yardımcı olmak için mesleğin gelişimini desteklemek hedeflenmektedir. Bu
çalışma bulgularına göre, işletmelerde finansın rolü değişmekte ve finansın gelecekteki rolünün
organizasyonlarda iş ortaklığı olacağı yönündedir.
d) Geleceğe Dönük Muhasebe (Predictive Accounting)
Bu proje “Amerikan Sertifikalı Bağımlı Muhasebeciler Cemiyeti” (AICPA) 14 liderliğinde sürdürülmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri teknik danışmanı John F. MORROW tarafından sunulan bu proje, muhasebeye
yeni misyon yüklemektedir. Klasik anlayışta muhasebe geçmişe ait bilgileri raporlayan bir birim olarak
kabul edilmektedir. Bu projeyle getirilen “Geleceğe Dönük Muhasebe” yaklaşımıyla, muhasebenin, sadece
geçmiş faaliyet sonuçlarını değil, işletmenin gelecekteki finansal ve finansal olmayan faaliyet sonuçlarını da
önceden tasarlayıp, bugünden ortaya koymasını sağlamaktır. Bu işlevi yerine getirecek olan “geleceğe
dönük muhasebe”, gelecekteki durağanlığı bozacak olan anahtar eylemleri şimdiden belirleyerek, bunları
durağanlaştırıp, önceden saptanabilir, tahmin edilebilir duruma getirmeye çalışmaktadır. Böylece,
gelecekteki belirsizlikler en aza indirilmiş olacak, gelecekteki finansal olayların sonuçları şimdiden
görülebilecek ve organizasyonlar daha etkin ve verimli olarak yönetileceklerdir.
e) İşletmelerde Bağımlı Çalışan Muhasebeciler – Kişisel Beceriler (Accountants in Business – Soft
Skills)
Bu proje “Avusturalya Fermanlı Muhasebeciler Enstitüsü” (ICAA) liderliğinde sürdürülmekte olup,
toplantıda Avusturalya temsilcisi David JEFFRIES tarafından sunulmuştur. Proje, Avusturalya Fermanlı
Muhasebeciler Enstitüsü (ICAA) tarafından geliştirilen bir raporu içermektedir . Bu rapor, FMAC’in yapmış
olduğu ve Ocak 2002’de yayınlamış olduğu “2010 Yılında Üst Düzey Finans Yöneticilerinin (CFO) Rolü”
konulu proje sonuçlarından hareketle, geleceğin üst düzey finans yöneticilerinin bugünden
yönlendirilmelerini sağlayacak çalışmaları içermektedir. FMAC raporunun sonuçlarına göre, gelecekte
işletmelerde bağımlı çalışacak olan muhasebecilerin sahip olması gereken kişisel beceriler (soft skills),
günümüz bağımlı çalışan muhasebecilerin sahip oldukları kişisel becerilerden önemli ölçüde farklılıklar
göstermektedir. Bu farklılıkları ortadan kaldırmak ve gelecekte başarılı bir üst düzey finans yöneticisi olmak
için gerekli olan vasıflar; bilgileri özümseme, teknolojiye hakim olma, işbirliği yapabilme, haberleşimci,
problem çözümlerinde yenilikçi, geleceği görerek yönetimi yönlendirme, hizmet odaklı olma, profesyonellik,
etik değerlere sahip olma ve yeni düşünce ortaya koyabilme olarak sınıflandırılmıştır.
f) Uluslararası İdeal Çalışma Standartları ve Yönergeleri (International Best Practice Standards /
Guidelines)
Bu projeyi Hollanda temsilcisi Peter A. SAMPERS sunmuştur. Projenin amacı, uluslararası ideal çalışma
yönergelerine uygun olarak finansal ve yönetim muhasebesi mesleğinin çalışma alanlarını belirlemektir. Bu
amaç doğrultusunda çalışma üç alt hedefe yönlenmektedir:
- İdeal çalışma standartlarının ihtiyaç duyulduğu alanları saptamak (kullanıcı ihtiyaçlarının
belirlenmesi),
- Mevcut standartların mevcut ihtiyaçları ne ölçüde karşıladığı, mevcut standartlarda yenileme
veya iyileştirmeye ihtiyaç olup olmadığını saptamak (mevcut standartların envanterini
çıkarmak ve gözden geçirmek)
- İdeal çalışma standartlarını oluşturmak ve uluslararası olarak yaygınlaştırmak.
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Mesleğin çalışma sahasının doğal dinamiğinden dolayı, meslek mensuplarının ihtiyaçları durağan olmayıp
düzenli olarak yeniden belirlenmeyi gerektirmektedir. Dolayısıyla, ideal çalışma yönergelerini değiştirmeyi
veya yenilerini oluşturmayı gerektirecek alanlar, ya
üye örgütler tarafından oluşturulan yeni standartlardan ya da meslek çalışma alanlarındaki değişim
trendinden yararlanılarak saptanabilecektir.
g) Firmalarda Bağımlı Çalışan Muhasebeciler İçin Etik
IFAC genel anlamda muhasebe mesleğine yönelik olarak “Profesyonel Muhasebeciler İçin IFAC Etik
Kuralları15”nı yayınlamıştır. Bu kuralların C bölümünde 15’den 18’e kadar olan kısımda “Firmalarda
Bağımlı Çalışan Profesyonel Muhasebeciler” için etik standartları yer almaktadır. Geliştirilen proje
önerisinde mevcut olan bu standartların üye örgütlere daha iyi duyurulması amaçlanmaktadır. En son
yaşanan Enron vak’asından sonra muhasebe mesleğinin her alanında çalışan meslek mensuplarının, mesleki
etik standartlarından daha önceden haberdar edilmiş olmaları gerektiği saptanmıştır. Bu saptama sonucu,
Firmalarda bağımlı çalışan muhasebecilerin yayınlanan bu mesleki etik kurallarından daha etkin haberdar
olmalarını sağlamaya yönelik olarak IFAC, FMAC ile ortak proje çalışması yürütmektedir. Bu çalışma
çerçevesinde, FMAC kendi bünyesindeki üye ülke temsilcileri vasıtasıyla mesleki etik kurallarının üye
muhasebe meslek örgütlerine iletmeyi ve üye muhasebe meslek örgütleri aracılığı ile de bu örgütlere üye
olan meslek mensuplarına ulaştırmayı amaçlamaktadır. Proje IFAC temsilcisi Robin MATHIESON
tarafından sunulmuştur.
FMAC’in üç gün süren seri toplantılarında, ayrıca yeni proje önerileri de geliştirilmiştir. Bu yeni önerilerden
üzerinde çalışması uygun görülen ve öncelik arz eden proje konuları saptanmıştır. Çalışılmaya değer bulunan
projeler saptandıktan sonra, bu projelerde çalışacak olan proje alt komiteleri oluşturulmuştur. Üzerinde
çalışılacak olan yeni projeler aşağıdaki gibidir;
a) Risk Yönetimi (Risk Management)
b) Kalıcılık (Sustainability)
c) Şirket Performans Raporlamasında Şeffaflık (Corporate Performance Transparency)
d) Öğrenme Kalitesi (Quality of Learning)
e) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (SME’s) ile Küçük ve Orta Ölçekli Firmalar’da (SMP’s) Finansal ve
Yönetim Muhasebesini İdeal uygulama araç ve teknikleri
f) Finansal ve Yönetim Muhasebesi Odaklı pilot eğitim programları.
SONUÇ
Muhasebe mesleği uluslararası düzeyde iki yönlü olarak gelişme göstermektedir. Birincisi işletme dışında
çalışan bağımsız meslek mensupları ki; bunlar denetime yönelik meslek mensuplarıdır. İkincisi, işletme
içinde çalışan bağımlı meslek mensupları ki; bunların işletme içindeki rolleri giderek önem kazanmaktadır.
Muhasebe mesleğinin ülkemizdeki gelişimine yönelik çalışmaların da hem işletme dışında çalışan bağımsız
meslek mensuplarına hem de işletmelerde bağımlı çalışan meslek mensuplarına yönelik olmasında fayda
vardır. Değişen ve gelişen yeni dünyada, teknolojinin ve globalleşmenin beraberinde getirdiği yeni
koşullarda, işletmelerde bağımlı çalışan meslek mensuplarının önemi azalmamakta, aksine artmaktadır.
FMAC, mesleğin gelişen bu yeni çalışma ortamında daha etkin ve daha verimli bir şekilde icrası için
faaliyetlerde bulunmaktadır. Günümüzde, mesleğin misyonu, işletme içinde bağımlı çalışan meslek
mensupları için, işletme yönetimine yön vermek ve hatta yönetime ortak olmaktır.
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Ek-1: FMAC Yayınlar Listesi
Tartışma Bildirileri ve Çalışmalar
Tartışma Bildirisinin / Çalışmanın Adı
Stratejik Finansal Yönetime Giriş (Çalışma-3)
Mali İşler Faaliyetlerinin Raporlanması (Çalışma-4)
Çalışmada Takım Oluşturma Yaklaşımında Yönetim Muhasebesinin Rolü (Çalışma5)
Organizasyonlarda Çevresel Yönetim (Çalışma-6)
Entelektüel Sermayenin Ölçümü Ve Yönetimi (Çalışma-7)
Kodlama Gücü ve Kontrol: Eylemde Etik kodları (Çalışma-8)
İşletme Riskini Daha İyi Yöneterek Hissedarların Haklarını Çoğaltma (Çalışma-9)
Etkin Maliyet Yönetimi İçin Hedef Maliyetleme: Avusturalya Toyota’da Ürün
Maliyet Planlaması (Çalışma- 10)
Meslek Dönüşümü: Muhasebeden Yönetime (Çalışma-11)

Yayınlandığı
Tarih
Eylül 1995
Mart 1998
Eylül 1998
Haziran 1999
Haziran 1999
Haziran 1999
Mart 2001

Yönetim Muhasebesi Konulu Ödüle Değer Makaleler
(Makale Ödül Programı) (Articles of Merit)
Yayınlandığı
Tarih
Ödüle Değer Makaleler – 1994 Yılı Yarışması
Ödüle Değer Makaleler – 1995 Yılı Yarışması
Ödüle Değer Makaleler – 1996 Yılı Yarışması
Ödüle Değer Makaleler – 1997 Yılı Yarışması
Ödüle Değer Makaleler – 1998 Yılı Yarışması
Ödüle Değer Makaleler – 1999 Yılı Yarışması
Ödüle Değer Makaleler – 2000 Yılı Yarışması
Ödüle Değer Makaleler – 2001 Yılı Yarışması

Ekim 2000
Kasım 2001

IFAC Tarafından Yayınlanan Yönetim Muhasebesine ilişkin Bildirilere Önsöz
Yönetim Muhasebesi Kavramı (Numara-1)
Sermaye Harcama Kararları (Numara-2)
Para Değerindeki Dalgalanmalar Ve Risk Yönetimi (Numara-3)
Projelerin Kontrol Yönetimi (Numara-4)
Kalite İyileştirmelerinin Yönetimi (Numara-5)
Tamamlanma Sonrası Gözden Geçirme (Numara-6)

Yayınlandığı
Tarih
Mart 1998
Ekim 1989
Şubat 1996
Ekim 1991
Mart 1993
Nisan 1994

Kitaplar
Yayınlandığı
Tarih
IFAC Rehberi 2000 – Teknik Bildiri: Uluslararası Yönetim Muhasebesi Çalışma Temmuz 2000
Raporu
Diğer Yayınlar
Geleceğe Bakış – 2004 Yılında Yönetim Muhasebesi
Geleceğe Bakış – 2005 Yılında Uzman Finansal Yönetici
Finansal Yönetimin Esasları – Bölüm I ve II
FMAC Makale Ödül Programı – Ödüle Değer Makaleler – Yarışma 1999
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Yayınlandığı
Tarih
Eylül 1994
Ekim 1995
Nisan 1998
1998

Bilgi Yönetimiyle 21. Yüzyıla Giriş
Küçük İşletmelerde Performans Yönetimi
Küçük Ve Orta Ölçekli Firmalarda Stratejik Yön Belirleme
Değer Yaratmada Yönetim Muhasebesinin Rolü
2010 Yılında Üst Düzey Finans Yöneticilerinin (CFO) Rolü
Organizasyonların Gelecek Yönetimine Hazırlanması
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Ekim 1998
Nisan 1996
Mart 2000
Nisan 1999
Ocak 2002
Nisan 1997

DÖVİZLİ İŞLEMLERLE İLGİLİ BAZI SORULAR VE CEVAPLARI
Mehmet MAÇ
Yeminli Mali Müşavir
Değerli bir meslek mensubu (SMMM) tarafından bize yöneltilmiş olan bir dizi soru dikkatimizi çekmiştir.
Esasen sadece bu meslek mensubunun değil Türkiye’nin tümünde, pek çok ilgilinin baş ağrısı durumunda
olan bu soruları ve vermeye çalıştığımız özet cevapları, okuyucuların bilgisine sunmakta yarar görmüş
bulunmaktayız.
Soru 1.

Döviz olarak kesilen faturalarda döviz kurunu belirtmek mecburi midir ?

Cevap 1. Hayır, böyle bir mecburiyet yoktur.
Hernekadar, Vergi Dünyası dergisinin Aralık 2001 sayısında yayınlanan bir muktezada özetle
“Fatura üzerindeki bedelin döviz cinsinden olması halinde, fatura üzerine o günkü döviz alış kuru
esas alınmak suretiyle Türk Lirası karşılığının yazılması, faturada belirtilen meblağın faturanın
düzenlendiği tarihten daha sonraki bir tarihte ödenmesi halinde, ortaya çıkan kur farkı için de
fatura düzenlenmesi gerekmektedir” denilmiş ise de, yasal dayanağını göremediğimiz için bu
muktezaya katılamıyoruz.
Soru 2.

Eğer mecburi değilse ve de faturada belirtilmemişse, muhasebe kayıtlarına hangi döviz
kuru üzerinden işlenecektir ?

Cevap 2. Taraflar, aralarında bir cari kur belirlemişlerse, faturadaki döviz tutarı, bu carî kur üzerinden Türk
Lirasına çevrilerek kayda alınır. Taraflarca belirlenmiş bir kur (carî kur) yok ise, TCMB döviz
alış kuru esas alınır. KDV Kanunu’nun 26 ncı maddesi de bu yöndedir.
Soru 3.

Taraflar kendi aralarında kur belirleyerek ona uyabilirler mi? Eğer cevap evet ise, bunun
bir sınırı var mıdır? (mesela TCMB efektif alış kurunun altında ve efektif satış kurunun
üstünde olamaz gibi.)

Cevap 3. Yukarıda belirtildiği gibi, dövizli işlemlerde mükelleflerin resmi kura uymaları mecburiyeti
yoktur. Bu konudaki detaylı görüşlerimiz Vergi Dünyası Dergisi’nin Haziran 2001 sayısında
yayınlanan “RESMİ KURA UYMAYAN KURLAR ÜZERİNDEN BEDEL BELİRLENMESİ veya
HESAP KAPATILMASI” başlıklı yazımızda açıklanmıştır.
Özellikle 2001 yılı Şubat ayında meydana gelen anî ve çok yüksek kur artışları sonucunda öteden
beri dövizli işlemlerde resmi kura itibar eden firmaların dahî, bu kuru kabul edememesi sonucunu
doğurmuş yahut resmi kurun kabul edilmeyeceği şeklindeki talep ve bildirimlerle karşılaşılmıştır.
Halen dövizli bir çok işlemde, dövizin TL. karşılığı resmi kurun altındaki kurlarla belirlenmekte,
kur fiksleme olarak isimlendirilen uygulamalara rastlanmaktadır.
Sözleşme serbestisi uyarınca tarafların carî kuru serbestçe belirleme hakları bulunmakla beraber,
bu kurun uygulanması sonucu bulunan TL. tutar, kabul edilemez ölçüde yüksek ise, düşük ise
veya açık bir muvazaa durumu var ise taraflardan birinin, diğerinin veya her ikisinin tarhiyata
uğraması muhtemeldir.
Soru 4.

Yurtdışı taşımacılık işi ile ilgili navlun faturasını -ithalatta-, TL. olarak kesebilir miyiz?
Eğer cevap evet ise, doğacak kur farklarını da fatura etmek zorunluluğumuz var mıdır ve
TL. kesilen bu faturada döviz karşılığını ve kuru belirtmek zorunluluğumuz var mıdır ?

Cevap 4. Bizim anlayışımıza göre kambiyo mevzuatındaki serbestiler ve sözleşme serbestisi uyarınca
herhangi bir mal veya hizmetin faturasının TL. veya döviz olarak kesilmesi mümkündür.
M115.102

Fatura TL. kesilmekle beraber, taraflar bu faturadan doğan borca döviz gözüyle bakabilirler ve
mutabık kaldıkları cari kur üzerinden yahut resmî kura göre bu faturaları dövizli fatura gibi
kayıtlarına alabilirler. (Böyle bir durumda işlem dövizli veya dövize endeksli yapılmış gibidir.
Dövize itibar edilen durumlarda faturanın da dövizli kesilmesi karışıklıkların önlenmesi
bakımından isabetli olur.) Bu nedenle doğacak kur farklarının faturalamaya veya KDV ye tabi
olup olmadıkları tartışmaya açık olup, işlemin doğrudan dövizi mi hedef aldığı, yoksa dövize
endekslenmiş bir işlem mi olduğu neticeyi etkileyebilmektedir.
Dövizli işlem, dövize endeksli işlem ayırımı ve bunların faturalamaya ve KDV ye tabi olma
durumu hakkındaki detaylı görüşlerimiz Yaklaşım Dergisinin Nisan 2001 sayısındaki “KUR
FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU” başlıklı yazımızda yer almıştır. Aynı konuyu
farklı açılardan ve farklı bir anlatımla ele alan bir yazımız da Mükellefin Dergisi’ne gönderilmiş
olup, Şubat 2002 veya daha sonraki bir ayda yayınlanacaktır.
Soru 5.

Faturayı döviz olarak kestiysek ve de karşılığını TL. olarak tahsil ettiysek, tahsil tarihi ile
fatura tarihi arasında geçen sureyi gözetmeksizin, TL. tahsilatımızı fatura kuru üzerinden
muhasebe kayıtlarına aktarabilir miyiz ?

Cevap 5. Faturanın döviz olarak kesilmesi halinde tahsilatın da o döviz cinsi ile yapılması mecburiyeti
yoktur. Tahsilat TL. olarak veya başka bir döviz cinsi ile de yapılabilir.
Faturanın düzenlenişi esnasında resmi kur dışında bir kura (cari kur) itibar edilebileceği gibi
kurun fatura kesiminde sabitlenmesi (cari veya resmi kurdan TL. na çevrilerek dondurulması) da
mümkündür. Keza dövizli faturadan doğan borcun kapanmasında da tarafların kur belirleme
hakları vardır. Mesela döviz üzerinden kesilip resmi kur üzerinden kayda alınan fatura daha sonra
resmi kura uymayan bir kura göre ödenen TL. ile kapanmış sayılabilir. Kur farkı da buna göre
belirlenebilir. (3 no.lu cevapta bahsi geçen yazımıza bakınız.)
Soru 6.

Tahsilat sırasında doğan kur farklarını 601 Yurtdışı Satışlar hesabına mı almak
zorundayız. Bu tür kur farklarını, KDV beyannamesinde 7 nolu satırda göstermek zorunda
mıyız ?

Cevap 6. Yurt dışına yapılan mal veya hizmet satışları ile ilgili olarak ortaya çıkan lehte veya aleyhteki kur
farkları, yıl sonuna kadar 601 no.lu YURTDIŞI SATIŞLAR hesabında izlenir. Yıl kapandıktan
sonra ortaya çıkmaya devam eden kur farkları ise, 646 no.lu KAMBİYO KARLARI veya 656
no.lu KAMBİYO ZARARLARI hesabında gösterilir.
Bu kur farklarının KDV beyannamesinde gösterilmesi söz konusu değildir. Çünkü kur farkları bir
mal teslimi veya hizmet ifası sonucunda ortaya çıkan bedel niteliği taşımadığı için, KDV nin
konusuna girmemektedir. Maliye İdaresi’de ihracat dahil olmak üzere döviz ile yapılması mutad
işlemlerle ilgili kur farklarının KDV kapsamında bulunmadığı görüşünü benimsemektedir. KDV
nin kapsamına girmeyen unsurlar KDV beyannamesine de girmez.
Soru 7.

Satış iskontolarını, fatura kesildikten sonra işleyebilir miyiz? Eğer cevap evet ise, kur
farklarını satış iskontolarına almaya nasıl bir engel vardır?

Cevap 7. Satış iskontoları normal olarak, satış esnasında yapılır ve satış faturasında gösterilir. Sonradan
yapılan iskontolar, iskonto olmaktan ziyade, ciro primi, fiyat farkı, nefaset farkı, reklamasyon gibi
nedenlere dayanır ve ayrıca belgelenerek kayda alınır. Kur farkları ile bu gibi sonradan yapılan
iskontolar tamamen farklı mahiyette işlemlerdir. Ancak duruma göre her ikisinin de aynı hesapta
izlenmesi söz konusu olabilir.
Soru 8.

Bankadaki döviz hesabımıza, yurtdışı müşterimizden gelen döviz miktarını muhasebe
kayıtlarına hangi kur üzerinden aktarmamız gerekir ?

Cevap 8. Yurt dışı müşteri ve satıcılarla ile yapılan işlemlerde cari kur belirleme işlemlerine uygulamada
rastlanmamaktadır. Bu nedenle yurt dışına kesilen veya yurt dışından gelen faturalarda, yurt
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dışına yapılan ödemelerde ve yurt dışından gelen ödemelerde genellikle TCMB döviz alış kuru
kullanılmaktadır.
Soru 9.

Yurtdışındaki bana borçlu olan şahıs, borcunu, benden alacaklı olan yurtdışındaki başka
bir şahsa ödediğinde bu mahsubu hangi kur üzerinden muhasebeleştirmem gerekir ?

Cevap 9. 8 inci soru için verdimiz cevap bu soru için de geçerlidir.
Soru 10. Bankadaki döviz hesabıma yurtdışından gelen dövizi, o dövizi bozdurduğum tarihteki
bankanın uyguladığı kurdan hesaba kaydetmem mümkün müdür ? (eğer döviz mesela 5
gün hesapta kaldıysa ilgili kaydı 5 gün sonraki bozdurma kurundan yapabilir miyim?)
Cevap 10.Döviz bozdurma işlemlerinde işlemin TL. karşılığı fiilen ele geçen TL. tutarına göre belirlenir.
Ancak ele geçen tutar dövizi bozdurana ödetilmiş olan binde bir nisbetindeki BSMV düşülmeden
önceki rakamdır. BSMV ise, ele geçen paradan düşülerek gider kaydedilir.
ÖRNEK :
Yurt dışından döviz gelmiş ve bir süre hesapta kaldıktan sonra bozdurulmuşsa, doğru kayıt şekli
önce dövizin TCMB döviz alış kuru üzerinden kaydedilmesi bozdurulduğunda da ele geçen TL.
tutarına göre kayıt düşülmesidir.
Ancak 5 günlük gibi kısa bir süre aynı geçici vergi dönemi içinde ise, pratik olarak doğrudan
bozdurma sonucu ele geçen TL. tutarın kayda alınmasında mahzur göremiyoruz.
Soru 11. Tüm borç ve alacaklarımıza dönem sonlarında değerleme yapmak mecburiyetimizden
haberdarım. Eğer benden önceki dönemlerde bu değerlemeler yapılmadı ise, alıcılar
hesabındaki bu seneye ait açılış bakiyelerini, 31/12/.... tarihli merkez bankası değerleme
kuruna bölerek, çıkan rakamı döviz üzerinden alacağımız şeklinde kabul ederek, bu sene ki
işlemleri gerektiği şekilde yaparsam, sorumluluk sahibi olur muyum ? Ya da nasıl bir yol
izlemeliyim ki, bu sene ki kurumlar vergisi beyannamesini imzaladıktan sonra, önceki
dönemlerden sorumlu olmayayım ? Açılış bakiyesi olarak neyi baz almalıyım ?
Cevap 11. Kur değerlemeleri ihmal edilmiş dövizli alacak ve borçlara, dönem sonunda TCMB döviz alış
kuru üzerinden TL. karşılığı üzerinden itibar edilmesi mümkündür ve doğrusu da budur.
Ancak geçmiş dönemlerde kur hesaplamalarının ihmal edilmesi, ortaya çıkacak kur farkının,
geçmiş dönemlere ait kur farklarını da ihtiva etmesi sonucunu doğuracağı açıktır. Söz konusu kur
farkının geçmiş dönemlere ait olan kısmı, vergisel açıdan geçmiş dönem gideridir veya geliridir.
Geçmiş dönemlere ait olduğu halde kur değerlemesinin ihmali sonucu kayıt ve beyan dışı kalmış
unsurlar, düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle düzeltilebilir. Ancak yapılacak düzeltme ek
vergi doğuruyorsa bu vergi eksikliğinin pişmanlık (VUK Md. 371) yoluyla işleme tabi
tutulacağını, Hazine aleyhine bir düzeltme söz konusu ise bu düzeltme talebinin incelemeye sevk
edileceğini hatırlatmak isteriz.
Düzeltme beyannamesi verilmeyip cari döneme gider kaydı tercih edildiği takdirde, söz konusu
giderler kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) olarak dikkate alınır.
Soru 12. Dövizli işlemlerin, döviz miktarı olarak karşılıklarını nazım hesaplarda izleme mecburiyeti
var mıdır ?
Cevap 12. Hiçbir işlem için nazım hesap açma mecburiyeti yoktur. Ancak dövizli işlemler yasal defterlere
TL. olarak yansıdığı için dövizli alacak ve borçlarda, bunların döviz cinsinden miktarlarının
izlenmesi için nazım hesap kullanılması isabetli bir yoldur. Bu konuda kolaylık sağlanması
bakımından, dövizli işlemlerde otomasyon sağlamış olan muhasebe programları tercih
edilmelidir.
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Soru 13. Yurtdışında sürekli olarak bana borçlu olan kişinin bana olan borcu oldukça yüksek
miktarlarda ise ve hala çalışmamız devam etmekte ise bunun örtülü kazanç konusu ile bir
bağlantısı olduğu sonucuna varılabilir mi ?
Cevap 13. Bir kurumlar vergisi mükellefi yasal açıdan kabul edilebilir gerekçe ve izahı olmaksızın, alacaklı
pozisyonda bulunur ve bu alacak tatminkar bir faiz getirisi sağlamazsa KVK nun 17 nci maddesi
hükmü, bu hükümle ilgili mevzuat ve içtihat uyarınca örtülü kazanç iddia ve uygulaması ile
karşılaşabilir veya finansman giderlerinin bir kısmı reddedilebilir. (Bu konuda “KURUMLAR
VERGİSİ” isimli kitabımızın 3 üncü baskısındaki 17 nci madde ile ilgili bölüme bakınız.)
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SOSYAL SİGORTALAR KURUMU MEVZUATINDA İŞKOLU KODU VE TEHLİKE SINIFININ
TESPİTİ
Resul KURT
Sigorta Müfettişi

Cahit EVCİL
Sigorta Müfettişi

GİRİŞ
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve
ölüm risklerine karşı sigorta hizmeti sağlanacağı hükme bağlanmıştır. Kurum sağladığı bu hizmetlerin
karşılığında işçi ve işverenlerden prim almaktadır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası prim oranı dışındaki
sigorta primi oranları sabittir. Ancak, işyerindeki, iş kazası ve meslek hastalığı riskinin azlığı veya fazlalığı,
ödenecek iş kazası ve meslek hastalığı primini etkilemektedir.
Bu yazıda, öncelikle Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatında yer alan sigorta primi oranları açıklanmış ve iş
kazası ve meslek hastalığı priminin belirlenmesinde rol oynayan işkolu kodunun belirlenmesine ilişkin usul
ve esaslara yer verilmiştir.
I-

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TARAFINDAN UYGULANAN SİGORTA KOLLARI
VE PRİM ORANLARI

Sosyal Sigortalar Kurumu’nun en önemli gelir kaynağı işçi ve işverenlerden alınan primlerdir. 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 72. maddesinde “İş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortalarının gerektirdiği her türlü yardım ve ödemelerle her çeşit yönetim giderlerini
karşılamak üzere, Kurumca bu kanun hükümlerine göre prim alınır.” denilmek suretiyle primlerin alınma
amacı belirtilmiştir.
Halen 8 sigorta kolu uygulanmakta olup söz konusu sigorta kolları ve prim oranları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Sigorta Kolları
İş Kaz.ve Meslek Hastalığı
Hastalık
Analık
Malullük,Yaşlılık ve Ölüm
MYÖ Sigortası (2098 ve 3395
sayılı Kanunlarda belirtilen ağır,
yıpratıcı ve zehirleyici
işyerlerinden sayılan ve bu
Kanunlara tabi işyerlerinde
çalışan sigortalılar için)
Çıraklar (Hastalık)
Sosyal Güvenlik Destek Primi
İşsizlik sigortası Primi
(01.06.2000-31.12.2001)
İşsizlik sigortası Primi
(01.01.2002-31.12.2002)
İşsizlik sigortası Primi2
(01.01.2003-............

TABLO 1 : PRİM ORANLARI
Prim Oranları
Sigortalı
İşveren
Devlet
(%)
(%)
(%)
1,5-7
5
6
1
9
11

9

13

Toplam
(%)
1,5-7
11
1
20

22

41
7,5
2

22,5
3

2

4
30
7

1

2

1

4

2

3

2

7

İşletmelerinde, çıraklık eğitimi merkezleri ve beceri eğitimi yaptıran meslek ve teknik lise müdürlükleri tarafından
matbu sözleşme düzenlenmiş olan aday çırak, çırak ve öğrencileri istihdam eden işverenler, Sosyal Sigortalar
Kurumu’na herhangi bir bildirimde bulunmayacaklardır. Bu durumda olanların sigortalılığı Çıraklık Eğitim Merkezi
Müdürlüğü veya öğrencisi olduğu Meslek ve Teknik Lise Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.
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3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanununa göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi
gören öğrencilerin hastalık sigortası prim oranı % 4’tür ve Aday çırak ve çırakların sigorta primleri,
sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren aday çıraklık veya çıraklık süresinin sona ermesi veya
sözleşmenin iptaline kadar; öğrencilerin sigorta primlerinin tamamı sözleşme hükümlerine göre işletmelerde
beceri eğitimine başladıkları tarihten itibaren, söz konusu eğitimin sona ermesine kadar Bakanlık tarafından
ödenmektedir. Okul ve merkez müdürlükleri Bakanlıkça ödenmesi gereken sigorta primlerini Sosyal
Sigortalar Kanunu’nun 80. maddesi gereğince en geç bir sonraki ayın sonuna kadar ilgili sigorta
müdürlüğüne ödemekte veya ilgili sigorta müdürlüğünün hesabına aktarmaktadırlar.
Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar ile ağır, yıpratıcı ve zehirleyici işyerlerinden sayılan işlerde
çalışanların prim oranı % 22’dir. Bu oranın % 9’u sigortalı, % 13’ ü işveren hissesidir.
Yukarıdaki tablonun incelenmesinden de görüleceği gibi iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasının prim
oranı % 1.5’tan % 7’ye kadar değişmektedir. Bu sigorta koluna ait primin tamamı işveren tarafından
ödenmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasının prim oranının tespiti ile ilgili düzenlemeler 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 74. maddesine dayanmaktadır. 506 sayılı Kanunun 74. maddesinde iş
kazaları ile meslek hastalıkları sigortası için alınacak primlerin oranının, işyerlerinde yapılan işlerin iş
kazaları ve meslek hastalıkları bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlıklarına göre tespiti usulü konmuş, bu
tehlikelerin ağırlıklarına göre sınıflara, ayrıca bu sınıfların da özel iş şartlarına ve tehlikeyi önlemek için
alınmış olan tedbirlere göre derecelere ayrılması, her iki konuda uygulanacak esasların Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konacak bir tarife ile tespit olunacağı hükme bağlanmıştır. Madde metninde belirtilen İş
kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi 18.03.1981 tarih ve 8 / 2569 sayılı Kararname ile
yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu kararname 31.03.1981 tarih ve 17296 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanmıştır.
Tarifede iş kolları 12 tehlike sınıfına ayrılmış olup, bu sınıfların normal prim oranları yekdiğerinden % 0,5
farklı olmak üzere, en düşük haddi % l,5 en yüksek haddi % 7 olarak tespit edilmiştir.
II-

İŞKAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASININ PRİM ORANININ
TESPİTİ

İşverenlerin ödeyecekleri primler, işyerinin iş kazası ve meslek hastalığı riski göz önünde bulundurulmak
suretiyle belirlenmektedir. Yeni tescil edilen işyerinin hangi işkolu koduna tabi olacağı, işyeri bildirgesinde
veya dosya açılmasına neden olan resmi yazıda belirtilen “yapılacak iş” esas alınarak belirlenmektedir.
Genellikle, işyeri bildirgesi düzenlenirken, işyerinde yapılan iş konusu detaylı olarak açıklanmamakta ve bu
da bazı durumlarda işverenlerin fazla prim ödemelerine, veya asgari işçilik bildirimi uygulamasında
sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle, işyerinde yapılan iş etraflıca açıklanarak işyeri tescil servisince en
uygun işkolu kodu ve tehlike sınıfının belirlenmesi sağlanmalıdır.
506 sayılı Yasanın 75. Maddesinin birinci fıkrasında “Yapılan işin 74. maddede belirtilen tarifeye göre hangi
tehlike sınıfı ve derecesine girdiği ve ödenecek iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası prim oranının
Kurumca belli edilerek işverene yazı ile bildirileceği ” hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince tescil
edilen işyerleri için şube sınıflandırma komisyonunca tespit edilen tehlike sınıfı işverenlere bildirilmektedir.
Yapılan işin tehlike sınıfının tayininde göz önünde bulundurulacak hususlar Prim Tarifesinin 3, 4 ve 5.
maddelerinde belirtilmiştir.
Prim Tarifesinin 3. maddesine göre;
Bir işyerinde yürütülen esas işin ayrıntısı ve tamamlayıcısı mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primleri,
esas işin tabi olduğu prim oranına göre hesaplanacaktır. Ancak, esas işin ayrıntısı ve tamamlayıcısı sayılan
işler sigortalıları birbirine karışmayacak şekilde, ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü ve ayrı bir işyeri olarak
tescil edildiği takdirde, her biri kendi tehlike sınıfının prim oranına tabi tutulacaktır. Örneğin, bir basma

Yasal bir değişiklik yapılmadığı takdirde işsizlik sigortası prim nispeti 4447 sayılı Yasada belirtilen oranlarda
uygulanacaktır.
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fabrikasının dokuma, desenleme ve apre üniteleri esas işin ayrıntısı ve tamamlayıcısı mahiyetinde
olduğundan, tamamı birlikte değerlendirilecek ve esas işin prim oranına tâbi olacaktır.
Prim Tarifesinin 4. maddesine göre;
Aynı işveren tarafından, aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arz eden ve başka
tehlike sınıflarına dahil olan bütün işler, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi
olacaktır. Örneğin, bir benzin istasyonu işyerinde, akaryakıt satışından başka tamir ve bakım işleri, otel,
lokanta, kafeterya vs. işleri de yapılıyorsa, bu işyeri, en yüksek tehlike sınıfına. giren iş hangisi ise, o işin
işkolu kodunda tasnif edilecektir.
Prim Tarifesinin 5. maddesine göre;
Bu tarifede gösterilmeyen işlerin, mahiyetleri ve iş kazası ile meslek hastalığı tehlikesinin ağırlığı göz
önünde bulundurulmak suretiyle ilgili en yakın iş kolunun dahil olduğu prim haddine tabi olacağı
belirtilmiştir. Örneğin, arkeolojik kazı işi Prim Tarifesinde yer almamıştır. Fakat yapılan iş kazı olması
dolayısiyle bina inşaatı için yapılan hafriyata benzediği ve bina için yapılan hafriyatlar da bina inşaatı içinde
mütalâa edildiğinden, arkeolojik kazı işi en yakın işkolu olan (4003) inşaat kodunda tasnif edilmektedir.
Prim Tarifesinin 6. ve 7. maddesine göre;
Her tehlike sınıfının üst, normal ve alt olmak üzere üç tehlike derecesine ayrıldığı,
Üst derece prim oranının dahil olduğu tehlike sınıfının normal prim oranından %0.2 daha yüksek, alt derece
prim oranının normal prim oranından %0.2 daha düşük olduğu, şu kadar ki, I. tehlike sınıfındaki işyerleri
için alt derece prim oranının, bu sınıfın normal prim oranının altına düşmeyeceği ve XII tehlike sınıfındaki
işyerleri içinde üst derece prim oranının, bu sınıfın normal prim oranını geçmeyeceği,
Dereceleme hesabının yapıldığı yıldan önceki 3 takvim yılı içinde, aynı işkolunda 40.000 gün için sigorta
primi tahakkuk ettirilmiş olan işyerlerinin derecelemeye tabi olacakları, bu işyerlerinin girecekleri tehlike
derecelerinin; derecenin tayin edildiği yıldan önceki üç takvim yılı içinde vukua gelerek Kurum kayıtlarına
intikal eden ve işyerinin özel şartları ile tehlikeyi önlemek için alınmış olan emniyet tedbirlerinin de
neticesini gösteren işkazaları, meslek hastalıkları, daimi iş göremezlik ve ölüm vak’alarına göre işyerlerinin
münferiden arzedeceği tehlikenin ağırlığı nazara alınarak Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından tayin
olunacağı,
Yukarıda belirtilen 3 yıllık devre için 40.000 gün sigorta primi tahakkuk ettirilmemiş olan işyerlerinin dahil
bulundukları işkolunun normal prim oranı üzerinden prim ödeyecekleri hüküm altına alınmıştır.
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan dereceleme hesabı işlemleri, bir işyerinde meydana
gelen iş kazaları, meslek hastalıkları ve maluliyet ile ölüm vaka sayıları dikkate alınarak bulunacak gün
kayıpları toplamlarının üç yıllık primi ödenen gün sayısına oranlanması sonucu bulunacak sayının aşağıdaki
tablo ile karşılaştırılması şeklinde yapılmaktadır.
TABLO 2: DERECELEME HESABI TABLOSU
TEHLİKE DERECESİ

DERECELEME SINIRLARI
TEHLİK
E SINIFI
I
II
III
IV
V
VI

ALT

Normal
1.156 ve altı
2.068 ve altı
3.087 ve altı
4.228 ve altı
5.505 ve altı

ÜST
1.156 ve üstü
2.068 ve üstü
3.087 ve üstü
4.228 ve üstü
5.505 ve üstü
6.904 ve üstü

ALT
DERECE
PRİM ORANI
%1,8
%2,3
%2,8
%3,3
%3,8
3

NORMAL
PRİM ORANI

ÜST DERECE
PRİM ORANI

%1,5
%2,0
%2,5
%3,0
%3,5
%4,0

%1,7
%2,2,
%2,7
%3,2
%3,7
%4,2

VII
VIII
IX
X
XI
XII

III-

6.904 ve altı
8.425 ve altı
10.068 ve
altı
11.832 ve
altı
13.718 ve
altı
15.726 ve
altı

8.425 ve üstü
10.068 ve üstü
11.832 ve üstü

%4,3
%4,8
%5,3

%4,5
%5,0
%5,5

%4,7
%5,2
%5,7

13.718 ve üstü

%5,8

%6,0

%6,2

15.726 ve üstü

%6,3

%6,5

%6,7

Normal ve üstü

%6,8

%7,0

-

İŞKOLU KODUNUN DEĞİŞTİRİLMESİNDE TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR

İş veya işyerinin 506 sayılı Kanunun 75. maddesinin birinci fıkrasına istinaden işkolu koduna göre
Kurumumuzca tayin edilen tehlike sınıf ve derecesi;
A- İşverenin isteği üzerine, aynı maddenin altıncı fıkrasına istinaden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca veya üçüncü fıkrası hükmüne göre Sosyal Sigortalar Kurumunca,
B- Tayin edilen tehlike sınıf ve derecesinin, yapılan işe uymadığının tespit edilmesi üzerine 506 sayılı
Kanunun 75. maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne istinaden Sosyal Sigortalar Kurumunca,
C- Tehlike sınıf ve derecesinin tayin ve tespitinden sonra işin mahiyetinde tehlike sınıf ve derecesine
dokunabilecek değişiklik meydana gelmesi halinde 506 sayılı Kanunun 76. maddesine istinaden Sosyal
Sigortalar Kurumunca değiştirilebilmektedir. Bu üç durum aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
TABLO 3 : İŞKOLU KODUNUN 506 SAYILI YASANIN 75. MADDESİNE GÖRE
DEĞİŞTİRİLMESİNDE TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR
A- İŞVEREN TARAFINDAN İTİRAZ HALİ
1-BİR AY İÇİNDE İTİRAZ
HALİ
İtiraz Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına yapılır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca üç ay içinde
alınacak kararın uygulama
tarihi, karar Bakanlıkça geç de
alınmış olsa,itiraz konusu
tehlike sınıf ve derecesinin iş
veya işyerinde uygulanmaya
başladığı tarih olacaktır.

2-BİR AY DIŞINDA İTİRAZ
HALİ
Bir ay dışındaki itirazlar
Kurumca karara bağlanacaktır.
İtiraz takvim yılı başından en az
iki az önce yapıldığı taktirde
uygulama, itirazı takip eden
takvim yılı başından itibaren
başlayacaktır.

B- KURUMCA TESPİT EDİLMESİ
HALİ
Sigorta Müfettişlerince değişikliğin
tespit edilmesi halinde, değişiklik şube
sınıflandırma komisyonu tarafından
yapılmaktadır. Değişiklik, takvim
yılından en az bir ay önce işverene
tebliğ edilmek şartıyla, uygulama
kararı takip eden takvim yılı başından
itibaren başlayacaktır.

A- GEREK İLK DEFA TAYİN EDİLEN GEREKSE SONRADAN DEĞİŞTİRİLEN TEHLİKE
SINIF VE DERECESİNE İŞVERENCE İTİRAZ EDİLMESİ
1. İlk Defa Tayin Edilen veya Sonradan Değiştirilen Tehlike Sınıf ve Derecesine İşveren tarafından
Bir Ay İçinde İtiraz Edilmesi
506 sayılı Kanunun 75. maddesinin altıncı fıkrasında, aynı maddenin birinci fıkrası gereğince tehlike sınıf ve
derecesinin işverene tebliğini müteakip bu karara karşı bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına itirazda bulunulabileceği, bu itirazların Bakanlıkça incelenerek üç ay içinde verilecek kararın
ilgiliye bildirileceği açıklanmış olduğundan, 506 sayılı Kanunun 75.ve 76. maddelerine istinaden işkolu
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koduna göre tespit edilen tehlike sınıf ve derecesinin tebliğinden itibaren bir ay içinde vaki itirazların
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılması gerekir. Ancak Bakanlığa itirazın yapılmış olması
primlerin ödenmesine engel olmaz. Bakanlık yapılan itirazları inceleyerek 3 ay içinde karar vermek
durumundadır. Bakanlığın kararlarına karşı İdare Mahkemesine başvurma ve onun kararlarına karşı da
Danıştay’da iptal davası açma hakkı bulunmaktadır.
İşverenin bir aylık süre içinde itiraz etmesi üzerine 506 sayılı Kanunun 75. maddesinin altıncı fıkrası
hükmüne göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca alınacak kararın uygulama tarihi, itiraz konusu
tehlike sınıf ve derecesinin o iş veya işyerinde uygulanmaya başladığı tarih olacaktır. Bakanlıkça karar geç
de alınmış olsa bidayetten itibaren tatbik edilmektedir.
2. Gerek ilk defa tayin edilen, gerekse sonradan değiştirilen tehlike sınıf ve derecesine işveren
tarafından bir aylık süre dışında itiraz edilmesi hali
Sosyal Sigortalar Kurumunca, gerek i1k defa tespit edilerek, gerekse sonradan değiştirilerek işverene tebliğ
edilen tehlike sınıf ve derecesine 506 sayılı Kanunun 75. maddesinde belirtilen bir aylık süre dışında itiraz
edilmesi halinde, bu itirazlar Sosyal Sigortalar Kurumu merkez birimleri tarafından incelenerek karara
bağlanmakta iken 28.02.1994 tarihli 16-76 Ek sayılı Genelge ile artık bu itirazlar Sigorta Müdürlüklerince
incelenerek karara bağlanmaktadır.
Yapılan inceleme sonucunda Şube Sınıflandırma Komisyonunca alınan kararın işverene tebliğinden sonra
itirazların takvim yılı başından önceki iki ay içinde yapılmış olması şartıyla karar itirazın yapıldığı tarihi
takip eden yıl başından itibaren hüküm ifade edecektir.
B- TAYİN EDİLEN İŞ KOLU KODU VE TEHLİKE SINIFININ YAPILAN İŞE UYMADIĞININ
KURUMCA TESPİT EDİLMESİ
506 sayılı Kanunun 75. maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre Sosyal Sigortalar Kurumunca tespit
edilmiş bulunan tehlike sınıf ve derecesi, yaptıracağı incelemelere dayanarak kendiliğinden veya işverenin
isteği üzerine değiştirebilir.
Bu itibarla, gerek ilk defa tespit edilerek, gerekse sonradan değiştirilerek işverenlere tebliğ edilen işkolu
kodu ve tehlike sınıfının yürütülen işe uymadığı, yani hatalı olarak tespit edilmiş olduğu, işyeri mahallinde
müfettiş tarafından yapılan tahkikat sonunda tanzim olunan ve işveren veya vekilinin imzasını taşıyan
tutanakla tespit edildiği takdirde, bu tutanak ve rapordaki bilgiler dikkate alınarak Ünite Sınıflandırma
Komisyonunca alınacak karar takvim yılı başından en az bir ay önce işverene tebliğ edilmek şartıyla karar
tarihini takip eden takvim yılı başından itibaren uygulanabilmektedir.
İşverenin isteği üzerine yapılan işkolu kodu ile tehlike sınıfı değişikliğine ilişkin kararın, kararın alındığı
tarihi takibeden takvim yılı başından itibaren uygulanabilmesi için takvim yılından en az bir ay önce işverene
tebliğ şartı yoktur. İşveren tarafından değişiklik isteğinin takvim yılından en az iki ay önce Kuruma
bildirilmesi halinde, karar ne zaman alınırsa alınsın, isteği takibeden takvim yılı başından itibaren
uygulanmaktadır. Örneğin işverence işkolu kodu ile tehlike sınıfı değişikliği 01.09.1998 tarihinde talep
edilmiş ve buna ait karar 15.12.1998 tarihinde alınmış olsa, bu karar 01.01.1999 tarihinden itibaren
uygulanacaktır. Söz konusu karar 01.02.1999 tarihinde alınmış da olsa işverenin talebi Kanunda öngörülen
takvim yılından önceki iki aylık süre içinde yapıldığı için bu karar 01.01.1999 tarihinden itibaren tatbik
edilecektir. Ancak işverence işkolu kodu ile tehlike sınıfı değişikliği 03.11.1998 tarihinde talep edilmiş ve
buna ait karar 03.12.1998 tarihinde alınmışsa, işverenin talebi Kanunda öngörülen takvim yılından en az iki
ay önce yapılmamış olması sebebiyle, bu karar ancak 01.01.2000 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
Yukarıda da belirtildiği üzere, Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilen iş kolu kodu, tehlike sınıf ve
derecesinin Kurumca resen veya işverenin talebi üzerine değiştirilmesi gerektiğinde, takvim yılı başından en
az bir ay önce işverene tebliğ edilmesi veya işveren tarafından değişiklik isteğinin yılbaşından iki ay önce
Kuruma bildirilmesi şartıyla, yeniden belirlenen işkolu kodu takip eden yılbaşından sonra
uygulanabilmektedir. Bu durum geçici nitelikteki işyerlerinde işkolu kodu değişikliği yapılamaması ve iş
kazaları ve meslek hastalıkları sigortası primi farklarının tahsil edilememesi gibi sonuçlar doğurmaktadır. Bu
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nedenle, işkolu kodu değişikliklerinin kapsam tarihi itibariyle uygulanabilmesine yönelik bir yasal
düzenlemenin yapılması yerinde olacaktır.
C- TEHLİKE SINIF VE DERECESİNE DOKUNABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER
İş veya işyerinde yürütülen işin mahiyetinde, işkolu kodu ile tehlike sınıfının tayin ve tespitinden sonra
değişiklik yapılması halinde Kanunun 76. maddesi uyarınca Sosyal Sigortalar Kurumunca değiştirilmesi
gerekmektedir.
76. maddenin birinci fıkrası ile işverene tehlike sınıf ve derecesine dokunabilecek her türlü değişiklik bir ay
içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna yazı ile bildirmek mecburiyeti konulmuş ve maddeye göre alınacak
kararların hangi tarihten itibaren uygulanacağı madde metninde açık olarak gösterilmiştir.
Madde hükmüne göre, tehlike sınıf ve derecesine dokunabilecek değişiklik bir ay içinde Kuruma yazı ile
bildirilirse, işyerinin iş kolu kodu ile tehlike sınıfı, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ay başından
itibaren değiştirilecektir.
İşyerinde tehlike sınıf ve derecesine dokunabilecek değişikliğin meydana gelmesi üzerine durum işveren
veya vekili tarafından bir ay geçtikten sonra Kuruma bildirildiği veya değişiklik Kurumca öğrenildiği
takdirde;
a- Değişiklik dolayısıyla tehlike sınıfı yükseliyorsa, işyerinin işkolu kodu ile tehlike sınıfının, değişikliğin
meydana geldiği tarihi takip eden ay başından,
b- Değişiklik dolayı siyle tehlike sınıfı alçalıyorsa, işyerinin işkolu kodu ile tehlike sınıfının, değişikliğin
kurumca öğrenildiği tarihi takip eden ay başından,
c- Değişiklik dolayısiyle işyerinin tehlike sınıfı değişmiyorsa işyerinin işkolu kodu ile tehlike sınıfının
değişikliğin, Kurumca öğrenildiği tarihi takip eden ay başından,
itibaren değiştirilmesi gerekir.
IV-

İŞKOLU KODUNUN EVVELKİ BİR TARİHE GÖRE DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE
TAHAKKUK EDECEK EK PRİME GECİKME ZAMMI UYGULAMASI

Yukarıda da belirtildiği üzere gerek ilk defa tayin edilen, gerekse sonradan herhangi bir biçimde
değiştirilerek işverenlere tebliğ edilen tehlike sınıf veya derecelerinin yürürlük tarihi tebliğ tarihinden önceki
bir tarihe rastlayabilmektedir.
Bu durumda tespit edilerek veya değiştirilerek tebliğ edilen tehlike sınıfı veya derecesinin yürürlük tarihi ile
işverenlere tebliğ edilen tarih arasındaki süreye ait bulunan iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası
priminin veya farkının tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödenmesi halinde, kanuni süresi
içinde ödenmiş kabul edilmektedir. Söz konusu prim veya farkı bu süre içinde ödenmediği taktirde ise,
gecikme zammı tahakkuk ettirilmektedir.
SONUÇ
Sosyal Sigortalar Kurumunun finansmanı büyük ölçüde işçilerden ve işverenlerden alınan primlerden
sağlanmaktadır. Prim oranları her sigorta kolunda farklılık göstermekte; bazı sigorta kollarına ilişkin
primlere hem işveren, hem de işçi katkıda bulunmakta, bazı sigorta kollarının primleri ise sadece işverenler
veya devletçe karşılanmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasının prim oranı % 1.5’tan % 7’ye
kadar değişmekte olup bu işkoluna ilişkin primler işveren tarafından karşılanmaktadır.
İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasının prim oranının tespiti ile ilgili düzenlemeler 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 74. maddesine dayanmaktadır. 506 sayılı Kanunun 74. maddesinde iş kazaları ile
meslek hastalıkları sigortası için alınacak primlerin oranının, işyerlerinde yapılan işlerin iş kazaları ve
meslek hastalıkları bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlıklarına göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.
İşverenlerin ödeyecekleri primler, işyerinin iş kazası ve meslek hastalığı riski göz önünde bulundurulmak
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suretiyle belirleneceğinden işverenlerce işyeri bildirgesinin düzenlenmesi sırasında işyerinde yapılan iş
konusunun detaylı olarak açıklanması işkolu kodunun doğru belirlenmesi açısından önemlidir.
İşkolu kodunun tespiti, tespit edilen işkoluna itiraz ve işyerinde yapılan işin konusunun değişmesi halinde
yapılacak işlemler yukarıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ancak burada bilinmesi gereken en önemli husus
ilk defa tespit edilen işkolu kodu ile ilgili olarak yapılacak itirazlarda 506 sayılı Yasanın 75. maddesinde
göre; iş veya işyerinde yürütülen işin mahiyetinde, işkolu kodu ile tehlike sınıfının tayin ve tespitinden sonra
değişiklik yapılması halinde ise 506 sayılı Yasanın 76. maddesine göre düşünülmesi gerektiğidir.
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SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KAR DAĞITIMI ZORUNLU MU?
Yrd.Doç.Dr. Özcan UNUTKAN
Marmara Üniversitesi
Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
I-GENEL AÇIKLAMA
Sermaye şirketleri olan limited ve anonim şirketler ortaklarına dağıtacakları kar paylarını TTK,
anasözleşme ve genel kurul kararları ile belirlerler.1 Şirket genel kurulları karlarının tamamını veya bir
kısmını dağıtma kararı alabilecekleri gibi, hiç kar dağıtmama kararı da alabilirler. Ancak genel kurulun
alacağı bu kararlar Kurumlar Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve
Anasözleşmenin emredici hükümlerinin yerine getirilmesinden sonra uygulanabilir.2 Ticari kardan yasal
yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kısım için dağıtma veya dağıtmama serbestliği sözkonusudur.
Ancak uygulamada genel kurulların kar dağıtma kararı yetkilerini kullanacakları karın tutarının
tespitinde bazı tereddütler yaşanmaktadır. Özellikle TTK’nun 469. maddesine dayanan bazı görüşler,
kardan belli bir kısmın dağıtımının zorunluluğunu savunmaktadırlır. Genel kurul kar dağıtma kararı
alırsa bu zorunluluğun önemi kalmaz. Ancak genel kurul kar dağıtmama kararı alırsa, dağıtılacak asgari
kar üzerinden GVK’nu madde 94 gereği vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. Ortaklara dağıtılacak
kar üzerinden vergi kesintisi yapılacak olması, konunun önemini arttırmaktadır. Bu makale
çalışmamızda konu ile ilgili yasal düzenlemeler ve bu doğrultuda yapılması gereken hesaplamalar ele
alınacaktır.
II- SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KAR DAĞITIMI
A-Karın Tespit Edilmesi
Sermaye unsurunun önemli olduğu sermaye şirketlerinde,3 karın tespitinde iki yaklaşım bulunmaktadır.
-

Özsermaye karşılaştırması,
Hasılat ve giderlerin karşılaştırılması.

Özsermaye karşılaştırmasıyla karın tespiti Gelir Vergisi Kanununda açık olarak belirtilmiştir.GVK 38.
maddesi”Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki özsermayenin hesap dönemi sonunda ve
başındaki değerleri arasındaki olumlu farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce;
1- İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir,
2- İşletmeden çekilen değerler ise ilave olunur”, hükmünü koymuştur.
Osman ALTUĞ-Hanifi AYBOĞA,”Şirket Kuruluşları”,Evrim Yayınevi,İstanbul-1996,s.27
VUK’nun 192. maddesi:”... Aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark, müteşebbisin işletmeye mevzu
varlığını (özsermayeyi) teşkil eder... Yedekler ve kar bilançoda ayrı gösterilseler dahi özsermayenin
tamamlayıcı unsurları sayılırlar” diyerek özsermaye tanımını yapmıştır. Bu açıklamalardan sonra
özsermaye ve karın belirlenmesi için şu eşitlikleri gösterebiliriz:
Özsermaye=Net Varlıklar- Borclar

Yurdakul ÇALDAĞ,”Şirketler ve Muhasebesi”,Gazi Kitapevi,Ankara-1999,s.342
Ümit ATAMAN,”Şirketler Muhasebesi”,Türkmen Kitapevi,İstanbul-1996,s.91
3
Osman ALTUĞ-Hanifi AYBOĞA,”Şirket Kuruluşları”,Evrim Yayınevi,İstanbul-1996,s.27
1
2

Kar=(Dönemsonu Ösermaye- Dönembaşı Ösermaye)-İşletmeye Eklenen Varlıklar + İşletmeden Çekilen
Varlıklar.
Hasılat ve giderlerin karşılaştırılmasıyla karın tespiti daha çok benimsenen bir yaklaşımdır.
Bu yaklaşıma göre dönem karı; gerçekleşen hasılatın sağlanması için oluşan giderlerin karşılaştırması
sonucu kalan fazlalık kabul edilir.4 Bu da aşağıdaki gibi ifade edilebilir
Kar=Hasılat- Giderler
B-Kardan Alınacak Paylar
Kardan pay bekleyen 3 temel taraf bulunmaktadır. Bunlardan birincisi devlet olup, payı vergi adıyla
Vergi Kanunlarında belirtilen kurallara göre hesaplanır. İkinci olarak işletme gelir ve payı yedek akçe
adıyla Ticaret Kanununda belirtilen kurallara göre hesaplanır. Üçüncü olarak ortaklar gelir ve kar payı
(temettü ) adıyla Ticaret Kanununda belirtilen kurallara göre hesaplanır. Ayrıca anasözleşme ve genel
kurul kararlarına dayanılarak personele ve yönetim kurulu üyelerine de kar payı verilmesi mümkündür.
Kardan vergi, yedek akçe ve temettü olarak hesaplanacak bu payların kendi içlerinde ayrıntıları
bulunmaktadır. Bu paylar;
-

Vergi,Gelir ve Kurumlar Vergisi olarak,
Yedek akçe, I. Tertip ve II. Tertip yedek akçe olarak,
Kar payı, I. Tertip ve II. Tertip kar payı olarak ayrılır.

Bu paylardan bazılarının hesaplanması, diğerinin hesaplanmasını gerektirir. Özellikle ortaklara kar payı
dağıtılacaksa, bu kar payından gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir(GVK Md.94/6-b-i). II.
Tertip kar payı dağıtımının isteğe bağlı olması ve hesaplanması halinde de vergi kesintisinin yapılacağı
açıktır. Ancak I. Tertip kar payı hesabının Ticaret Kanununda belirtilmesi, bu payın hesabının zorunlu
olduğu düşüncesini doğurmakta ve vergi kesintisini gündeme getirmektedir. TTK’nun 466 maddesinin
2. fıkrasının 3. bendinde yeralan “Safi kardan, birinci fıkrada yazılı yedek akçeden başka pay sahipleri
için % 5 kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması
kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ...” ifadesi yedek akçe hesabını açıklamaktadır. Bu ifadede II.
Tertip yedek akçenin hesaplanacağı tutarın ne olacağı bilgisi yeralmaktadır. Bu açıklamalardan
ortaklara dağıtılacak kardan % 5 oranında kar payı düşüleceği ve kalan tutarın üzerinden 1/10 oranında
yedek akçe hesaplanacağı anlaşılmaktadır. Böylelikle ortaklara dağıtılacak karın üzerinden hesaplanıp
düşülecek yedek akçenin azaltılması, kar payının arttırılması sağlanmış olacaktır. Diğer bir ifadeyle pay
sahiplerine dağıtılacak karın bir kısmı II. Tertip yedek akçe hesabının dışında kalacaktır.Konu ile ilgili
yargı kararları da bahsi geçen bendin kar dağıtımıyla ilgili olmadığı, yedek akçe ile ilgili bir düzenleme
olduğu yönündedir.5
C-Kar Dağıtma Kararı Alınması Durumunda Kar Dağıtımı
Şirket genel kurullarının kardan vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan karın
tamamını dağıtma kararı almaları durumunda, hesaplanacak kar payları ve yedek akçeler konusunda
herhangi bir tereddüt duyulmamaktadır. Mali kar üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisi ve fonunun,
ticari kardan düşülmesi ile ulaşılacak tutar I. Tertip yedek akçenin matrahını oluşturacaktır.TTK Md.
466’da geçen safi kar kavramının yeterli açıklıkta olmamasına rağmen, uygulamada vergi sonrası kar
üzerinden I. Tertip yedek akçe hesaplanması tercih edilmektedir. Yaygın olan bu hesaplama şeklinden
sonra kalan, dağıtılabilecek kardır.Bundan sonra ödenmiş sermaye üzerinden hesaplanacak % 5
oranındaki I. Tertip kar payı, II. Tertip yedek akçe hesabında düşülecek ve kalan kısmın 1/10 II. Tertip
yedek akçeyi, 9/10 u II. Tertip kar payını oluşturacaktır. Konuyu basit bir örnekle aşağıdaki gibi
açıklayabiliriz.
Sabri BEKTÖRE,Davut AYDIN,”Muhasebe Uygulamaları”,Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayın
No:478,Eskişehir-2001,s.13
5
Y.11.HD.22.05.1981.E.2804,K.2507
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ÖRNEK 1: 2001 yılı ticari karı 60.000.000.000TL olan bir limited şirketin, ödenmiş sermayesi
100.000.000.000TL’dır.Şirketin 2001 yılı kazancına hesaplanan kurumlar vergisi ve fonu
10.000.000.000TL’dır.Şirketin yetkili organı yasal yükümlülüklerden sonra kalan karın tamamını
dağıtma kararı almıştır.
Buna göre yapılacak hesaplama şöyle olacaktır;
Ticari kar
Kurumlar vergisi ve fon
Vergi sonrası kar
I.Tertip yedek akçe
(50.000.000.000x% 5)
Dağıtılabilir kar
I.Tertip kar payı
(100.000.000.000x% 5)
II.Tertip yedek akçe
{(47.500.000.000-5.000.000.000)x%10 }
II.Tertip kar payı
(47.500.000.000-5.000.000.000-4.250.000.000)

60.000.000.00010.000.000.00050.000.000.0002.500.000.00047.500.000.0005.000.000.0004.250.000.00038.250.000.000-

Dağıtılabilir kar olarak kabul edilecek tutarın belirlenmesi ile ilgili olarak yaşanan tereddüt, vergi ve
yedek akçe sonrası kar kullanılarak giderilmiştir. Ancak karın tamamının dağıtılması nedeniyle I.tertip
kar payı zorunlu mu sorusunun önemi kalmamıştır.
Örnekte verilen bilgilerin aynı olduğunu kabul edelim ve sadece kar dağıtmama kararı alındığını
varsayalım. Buna göre hesaplamalarımız aşağıdaki gibi olacaktır:
Ticari kar
Kurumlar vergisi ve fon
Vergi sonrası kar
I. Tertip yedek akçe
Dağıtılabilir kar

60.000.000.00010.000.000.00050.000.000.0002.500.000.00047.500.000.000-

Yasal yükümlülük olarak sadece vergi ve yedek akçe kabul edilirse işletme içinde kalacak kar tutarı,
dağıtılabilir kar olan 47.500.000.000TLdır. Kar dağıtımı olmadığından gelir vergisi kesintisi sözkonusu
değildir.
Diğer bir görüş olan I.Tertip kar payının da zorunlu hesaplanması durumunda tablo şöyle olacaktır:
Ticari kar
Kurumlar vergisi ve fon
Vergi sonrası kar
I. Tertip yedek akçe
I. Tertip kar payı
Dağıtılmasına karar verilebilecek kar

60.000.000.00010.000.000.00050.000.000.0002.500.000.0005.000.000.00042.500.000.000-

Dağıtılması ile ilgili karar verilebilecek kar olarak hesaplanan tutarın dağıtılmama kararı verilmesi
nedeniyle işletme içinde kalacak kar tutarı 42.500.000.000TLdır. Kar dağıtmama kararı olmasına
rağmen 5.000.000.000TL tutarında kar dağıtımı yapılacağından bu tutar üzerinden gelir vergisi ve fon
kesintisi yapılacaktır.
Aynı örnek üzerinde kar dağıtmama kararına göre yapılan hesaplamalarda iki ayrı sonuç çıkmaktadır.
Konu ile ilgili olarak yaşanan tereddüte rağmen uygulamada kar dağıtımı
zorunluluğu görüşünün dikkate alınmamasında vergisel yükümlülüğün etkisi bulunmaktadır.

III. SONUÇ
Sermaye şirketlerinde Ticaret Kanunundan doğan kar dağıtma zorunluluğu var mı sorusuna gerek
Ticaret Kanunu gerekse mevcut yargı kararları dikkate alındığında evet cevabı vermenin mümkün
olmadığı görülmektedir. Diğer yandan zorunluluk olması halinde hesap dönemlerini kar ile
sonuçlandıran her sermaye şirketinin yasal yükümlülükleri arasına istekleri dışında belli bir oranda kar
payı dağıtma ve bunun üzerinden gelir vergisi ve fon kesintisi yapma durumu doğacaktır. Bu
yükümlülüklerin net bir yasal düzenlemeye dayanması gerekmektedir. Zorunluluğun dayandırıldığı
Ticaret Kanununun ilgili maddesinin yedek akçe ile ilgili bir düzenleme olduğu bilinmektedir. Bu
maddede bahsedilen I. Temettü ile ilgili düzenleme, II. Tertip yedek akçenin hesabı ile ilgili
olduğundan bu ayrıntının kar dağıtımı zorunluluğu olarak yorumlanıp, vergisel yükümlülüğe kadar
devam ettirilmesinin pek doğru olmayacağı kanaatindeyiz.
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TÜRKİYE’DE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER VE SAĞLANAN VERGİSEL
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Mehmet AVCI
Araş.Gör., Muğla Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü.
ÖZET
Türkiye, farklı topoğrafya ve iklim özelliklerinin meydana getirdiği yedi coğrafi bölgeden oluşmakta ve bu
bölgeler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan önemli gelişmişlik farklılıkları bulunmaktadır. Göreli
olarak az gelişmiş yörelerin gelişmişlik düzeylerinin yükseltilmesi suretiyle bölgelerarası gelişmişlik
farklılıklarının azaltılması, ülke genelinde ekonomik büyüme ile birlikte sağlıklı bir sosyal ve kültürel
gelişmenin ve gelir dağılımının sağlamasında maliye politikası araçlarından vergi politikasının kullanılması
ile iyileştirme, özellikle planlı dönemde temel hedeflerinden olmuştur.
Bu hedefe yönelik olarak izlenen ekonomik ve sosyal politikalar ile uygulanan teşvik tedbirlerine rağmen
gelişmedeki bölgelerarası dengesizlikler hala arzulanan ölçüde giderilmiş değildir. Doğu Anadolu,
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleri ülkemizin göreli olarak az gelişmiş yöreleri olma
niteliğini korumaktadır.
Bu çalışmada sürdürülebilir kalkınmanın sağlanarak bölgelerarası farklılıkları azaltacak biçimde, söz konusu
kararlarla uygulamaya konan devlet yardımları ve vergisel avantajlar Kalkınmada Öncelikli Yöre
kapsamında uygulamadaki mevzuat incelenerek açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada yer alan bilgiler ve
açıklamalar güncel mevzuatlar ışığında yapılmıştır.
GİRİŞ
Gelişmişlik düzeylerinin göreli olarak farklı olması ülkemizde bölgelerarasında dengeli bir kalkınmanın
devlet öncülüğünde ve desteğinde gerçekleştirilmesi bir amaç olmaktadır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte
Türkiye, ilk yıllarda ortaya konan hedefler doğrultusunda, ülkenin tüm bölgelerinde bir gelişme sürecine
girilmiştir. Bu temel hedeflere belirli ölçülerde ulaşıldıktan sonra bölgelerarası gelişmişlik farklılıkları ortaya
çıkmaya başlamıştır. Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi gereği ortaya çıkmış, bölgelerin ve
illerin ihtiyaçları ön plana çıkarak hükümetlerin gündemine gelmiştir. Buna istinaden başta Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ndeki illerimiz olmak üzere, ülkenin bazı yöreleri “Kalkınmada Öncelikli
Yöre” (KÖY) olara adlandırılmıştır. Devlet Planlama Teşkilatınca sosyo-ekonomik kalkınmayı yansıtan 8
gösterge kapsamında 53 değişken ile belirlenen bu iller ülke topraklarının yaklaşık 1/3’ünü oluşturmaktadır.1
Olağanüstü Hal Bölgesi; OHAL bölgesi ve mücavir alanına dahil iller ile DİE Başkanlığınca belirlenen fert
başına GSYİH miktarları 1.500 $ veya daha az ve DPT tarafından belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik
düzeyi –0,5 ve daha düşük bulunan illerden BKK ile tespit edilecek illeri, KÖY ise; BKK ile bu yöreler
kapsamına alınan illeri ve ilçeleri kapsar.2
Kalkınmada Öncelikli Yöre, ülkemizde göreli olarak daha az gelişmişlik seviyesini gösteren yörelerden
oluşmakta ve Bakanlar Kurulu tarafından il bazında tespit edilerek Resmi Gazetede ilan edilmektedir. KÖY
kavramı ülkemizde 1970’li yıllardan itibaren kalkınma planlarına girmiştir. İlk kez 1968 yılı Kalkınma
Programı Kararnamesi ile Bakanlar Kurulu Kararınca Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 22 il
olarak belirlenen KÖY’lerin sayısı 2000 yılı itibariyle 49 il ve 2 ilçeden oluşmaktadır.3
Meral TECER, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Sanayileşme ve İşletmecilik, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:24, Sayı:4,
Aralık 1991, s.57.
2
4325 Sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların
Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, RG 23/01/1998.
3
VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/oik523.pdf, 06.11.2001
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Tarih içinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, iktisadi kalkınma ve sanayileşmelerinin hızlandırılmasına
yönelik vergi politikalarına yoğun bir şekilde başvurulmuştur. Günümüzde de dengeli kalkınmanın
sağlanabilmesinde vergi politikaları aktif bir araç olarak kullanılmaktadır. Vergi politikası, kalkınma hedefini
gerçekleştirmek için ekonomik hayatı yönlendirici ve teşvik edici, gerektiğinde ise müdahalecidir.
Bu çalışmada, Türkiye’de Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Kalkınma Planları’nda yer alan bölgesel
gelişmişlik farklılıklarını gidermeye yönelik politikalar açıklandıktan sonra günümüzde bu bölgelere
sağlanan vergisel avantajların ortaya konulması amaçlanmıştır.
I. PLANLI DÖNEMDE UYGULANAN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler iktisadi kalkınma ve sanayileşmelerinin hızlandırılmasına yönelik vergi
politikalarına yoğun bir şekilde başvurulmuştur. Günümüzde de adil ve dengeli kalkınma özleyişini
sağlamada vergi politikası aktif bir araç olarak kullanılmaktadır. Vergi politikası, kalkınma hedeflerini
gerçekleştirmek için ekonomik hayatı yönlendirici ve teşvik edici, gerektiğinde ise müdahalecidir.4
Serbest piyasa ekonomisinin benimsendiği ülkelerde iktisadi kalkınmayı desteklemek ve bölgelerarası
gelişmişlik farklılıklarını gidererek bu bölgelere yatırımları teşvik amacıyla vergi politikaları artan oranda
kullanılmaktadır. Vergisel avantajlar denilince yatırımların bir yerde maliyetlerini düşürerek finansman
ihtiyacını hafifleterek, özel sektör yatırımlarını belirli sektörlere ve yörelere kaydırmaktır.5
Gelişmişlik düzeylerinin göreli olarak farklı olması ülkemizde bölgelerarasında dengeli bir kalkınmanın
devlet öncülüğünde ve desteğinde gerçekleştirilmesi de planlı dönemin başından itibaren üzerinde durulan
bir amaç olmuştur.6 Beş yıllık kalkınma planlarının bölgesel planlamaya ilişkin amaçları, bölgelerde varolan
kaynak potansiyelini kullanarak ve kaynakları öncelikle verimliliği yüksek alanlara yönelterek geri kalmış
yörelerin daha hızlı kalkındırılmasıdır.
İlk defa ÜBYKP metninde kalkınmada öncelikli yöreler kavramı yer almış, bu bağlamda DPT bünyesinde
KÖY Başkanlığı kurulmuştur. Ana sektör planları ile il planlaması bu planda öngörülen bölgesel kalkınma
araçları arasındadır. Ülkemizde ilk dış kaynaklı entegre kırsal kalkınma projesi olan Çankırı-Çorum Kırsal
Kalkınma Projesi bu plan döneminde yürürlüğe girmiştir.7 Bu plan döneminde yatırımların yöresel boyutta
uyumlaştırılması ve bütünleştirilmesini sağlayacak etkili yöntem ve stratejilerin saptanmaması ve etkili bir
teşvik sisteminin kurulamaması nedeniyle başarılı bir uygulama gerçekleştirilememiştir.8
İBYKP, önemli bir bölgesel kalkınma göstergesi ve aracı olarak kentleşme ve sanayileşme dengesinden söz
edilmektedir.9 Gelişme gücü az olan bölgelere öncelik verilerek yatırım konularını tanımlayıcı çalışmalar
aracılığıyla bu bölgelerde yatırımlarla ilgili tercihlerin yapılması gereğine işaret edilmiştir.10 Ancak bu plan
döneminde de bölgesel planlama politikasının amaçları ve araçları konusunda yeterli açıklık getirilmemiştir.
KÖY’ler ilk olarak 28 Şubat 1963 tarih ve 202 sayılı Kanun gereği, 1968 yılında Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerini kapsayan 22 il olarak belirlenmiştir.
ÜBYKP metninde kalkınmada öncelikli yöreler kavramı yer almış ve DPT bünyesinde KÖY Başkanlığı
kurulmuştur. Ana sektör planları yada master planları ile il planlaması bu planda öngörülen bölgesel
kalkınma araçları arasındadır.11 Bu kapsamda geri kalmış bölgelerle, genelde gelişmiş bölgelerin hudutları
içinde yer alan az gelişmiş yörelerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda bölgelerin gelişme
potansiyeli bulunan doğal ve beşeri kaynakları saptamak suretiyle KÖY’lerin gelişmişlik seviyelerini belirten
İzettin ÖNDER, Oktar TÜREL, Nazım EKİNCİ, Cem SOMEL, Türkiye Kamu Maliyesi, Finansal Yapı ve Politikalar,
Tarih Vakıf Yurt Yayınları, İstanbul, 1993, s.57.
5
Ziyaettin BİLDİRİCİ, Çeşitli Ülkelerde ve Ülkemizde Yatırımları Özendirici Vergi Teşvikleri, Anadolu Üniversitesi
Yayınları, No: 329, Eskişehir, 1989, s.10.
6
Ethem KULHAN, Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Kalkınmada Öncelikli Yörelere Sağlanan Diğer Destekler, DPT,
Mart 2001, s.1.
7
Meral TECER, a.g.m., s.58.
8
Mete TUNBUL, Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Çalışmaları, DPT, Nisan 1991, ss.8-9.
9
Yakup KEPENEK, Nurhan YENTÜRK, Türkiye Ekonomisi, 8. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996, ss.130-141.
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DBYKP ilk defa ekonominin bütünleşmesinin sektörler arası ve bölgelerarası bağların güçlenmesi ile
gelişmişlik farklılıklarının ortadan kalkacağından bahsedilmiştir. Teşvik tedbirlerinin sanayiin bölgelerarası
dengesiz dağılımını giderecek yönde kullanılması işaret edilen planda, teşvik sisteminin mal ve mekan
bazında farklılaştırılması gereğine işaret edilmiştir.özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin hızla
gelişmesini sağlamak için büyük projelerin hazırlanması ve uygulanmasının önemi vurgulanmıştır. 1980
yılına kadar KÖY kapsamındaki iller bir bütün olarak ele alınmış, özellikle teşvik tedbirleri açısından bir
ayrıcalık söz konusu olmamıştır. Ancak bu iller aynı seviyede gelişmişlik düzeyi göstermediği için 1981
yılından itibaren, KÖY’ler içinde de göreli olarak daha fazla önem verilmesi gereği duyularak I. Derecede
KÖY ve II. Derecede KÖY olarak iki ayrı grup olarak tespit ve ilan edilmiştir.13
BBYKP, bölgesel gelişme farklılıkları dikkate alınarak sınai gelişme potansiyeli olan bölgeler için farklı
teşvik tedbirlerinin geliştirilmesi, şehirleşme odaklarının tayininde tarıma uygun alanlarda sınai tesislerin
kurulmasına özen gösterilmesi, az gelişmiş bölgelerde kurulacak sınai işletmelere ucuz işletme kredisi
sağlanması ve bu kredilere vergi-resim-harç istisnası getirilmesi gibi hususlara yer verilmektedir.
ABYKP, bölgesel gelişmeyle birlikte şehirleşme, metropolleşme ve sanayileşmeye ilişkin sorunların
giderilmesi amacıyla yatırımların nüfus çekici değil, mevcut nüfusun ihtiyaçlarını karşılayıcı mahiyette
planlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yarım kalmış tesislerin
darboğazları giderilerek verimli bir şekilde işletilmelerinin sağlanması, bu bölgelerde komşu ülkelerin
ihtiyaçlarına yönelik ve bölge kaynaklarına dayalı işletmelerin teşvik edilmesi, buralardaki üniversitelerin
yöre kalkınmasına katkısını artırmaya yönelik olarak desteklenmesi, bu bölgelerdeki insan gücü
planlamasında nüfus hareketleri ve yerleşim düzeninin dikkate alınması gibi tedbirlerde bu planın öngörüleri
arasında yer almaktadır.
YBYKP, bölgesel gelişmeye ilişkin politika ve tedbirler en geniş şekliyle bu plana yansımıştır. Bölgesel
gelişme politikalarının ulusal bütünlük içerisinde oluşturulmasının önemi vurgulanmış ve Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için bir onarım projesi hazırlanması ve bu kapsamda istihdam sorununun
çözümünde başta gelen konut ve hayvancılık sektörlerinin hızla geliştirilebilmesi ve sürdürülebilir bir
kalkınma anlayışının yerleştirilmesi bu planın öngörülerindendir.
II. KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR VE
TEŞVİK ÖNLEMLERİ
Planlı dönemde kalkınmada öncelikli yörelerin geliştirilmesi amacıyla uygulanan politikaların başlıca
araçları üç grupta incelenebilir:14


Birincisi ve de en önemlisi devletin doğrudan yatırım faaliyetleriyle, mali kaynakların gelişmiş
yörelerden azgelişmiş yörelere aktarılmasını gerçekleştirmektir.



İkincisi, özel sektör yatırımlarının kalkınma planlarında belirlenen önceliklere uygun sektörlere ve
bölgelere yöneltilmesi ve desteklenmesi amacıyla uygulanan teşvik önlemleridir.



Üçüncü araçta, her yıl genel bütçeden az gelişmiş yörelerdeki harcamalar için ayrılan ödeneklerin
yanı sıra, bütçe dışında oluşturulan fonlardan aynı amaçla yapılan kaynak aktarmaları ve kredi
finansmanı olanaklarıdır.

A. TEŞVİK ÖNLEMLERİ
Bir ülkenin kalkınmakta olan yörelerindeki özel sektör yatırımlarını yönlendirme ve destekleme amacı güden
mali, ekonomik, toplumsal nitelikli teşvik önlemleri büyük çeşitlilik göstermektedir. Ancak vergi istisna ve
12

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.e, http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/oik523.pdf, 06.11.2001.
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Cemil KUTBAY, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Raporu, No:11, Mayıs 1995, s.2.
Meral TECER, a.g.m., s.59.
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muaflıklarını da içeren mali önlemlerin uygulamada önemli bir ağırlığı vardır. Türkiye’de yatırımları teşvik
edici vergi politikalarının yoğun olarak uygulandığı ülkelerden birisidir. Özellikle 1980 yılından sonra vergi
kanunlarında yapılan değişikliklerle yatırımları teşvik edici vergisel düzenlemelerin sayısı oldukça
artmıştır.15 Bu teşvikleri aşağıda inceleyeceğiz.
1. Olağanüstü Hal Bölgesi ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 4325 Sayılı Kanun Çerçevesinde
Uygulanan Devlet Yardımları
21.01.1998 tarih ve 4325 sayılı “Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam
Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 sayılı GVK’nda Değişklik Yapılması Hakkında Kanun”
çerçevesinde OHAL kapsamındaki illerde yapılacak yatırımlar başta olmak üzere KÖY’lerde yapılacak
yatırımlara ilave devlet yardımları yürürlüğe konulmuştur.
1.1. Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası
OHAL kapsamındaki iller ile Bakanlar Kurulu’nca belirlenen ilave illerdeki yeni işe başlayan gelir ve
kurumlar vergisi mükelleflerinin, işyerlerinde fiilen ve sürekli olarak asgari 10 işçi çalıştırmaları şartıyla işe
başlama tarihinden itibaren 5 vergilendirme dönemi gelir vergisi ve kurumlar vergisinden muaftır. Beş yıllık
sürenin sona erdiği tarihten itibaren 31.12.2007 tarihine kadar indirim oranı ise şöyledir:16


10 işçi çalıştıranlarda % 40,



11-50 arası işçi çalıştıranlarda % 40 artı her bir işçi için 0,5 puan eklenerek,



51 ve daha yukarı işçi çalıştıranlarda % 60 olarak uygulanacaktır.

1.2. Çalışanlardan Kesilen Vergilerin Ertelenmesi
OHAL kapsamındaki iller ile Bakanlar Kurulunca Belirlenen ilave illerde 01.02.1998 tarihinden itibaren,
yeni işe başlayan gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin işyerlerinde çalıştırdıkları işçilerin
ücretlerinden kesilen ve tahakkuk ettirilen gelir ve damga vergileri beyanname verme süresini izleyen ikinci
yılın aynı döneminde ödenir.17
1.3. İşlemlerde Vergi, Resim, Harç İstisnası
OHAL bölgesi ve Bakanlar Kurulu’nca belirlenen illerde yapılacak teşvik belgeli yatırımlarla ilgili arsa ve
arazi tedariki ile ilgili işlemler ile kredi kullanılmasından dolayı meydana gelecek Veraset İntikal Vergisi,
Damga Vergisi, Banka Sigorta ve Muamele Vergisi, Emlak Vergisi, harçlar ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu’na göre alınan vergi, resim ve harçlardan muaftır.18 Bu uygulama 31.12.2002 tarihine kadar
uygulanacaktır.
1.4. SSK Primi İşveren Payı
OHAL ve Bakanlar Kurulu’nca belirlenen ilave illerde 01.02.1998 tarihinden itibaren yeni işe başlayan Gelir
Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, işyerlerinde çalıştırdıkları işçiler için 506 Sayılı SSK
Kanunu’nun 72. ve 73. maddelerine göre prime esas kazançları üzerinden tahakkuk ettirilecek primlerin
işveren hissesi Hazine tarafından karşılanacaktır.19

Adnan
GERÇEK,
Türkiye’de
Yatırımları
Teşvik
Edici
Vergi
Politikaları
ve
Etkinliği,
http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/1/gercek/adnan.html, 21.11.2001.
16
4325 Sayılı Kanun, 23.01.1998 tarih ve 23239 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış, kanun tarihi: 21.01.1998, md.3.
17
4325 Sayılı Kanun, 23.01.1998 tarih ve 23239 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış, kanun tarihi: 21.01.1998, md.4.
18
A.g.k., md.5.
19
4325 Sayılı Kanun, md.6.
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1.5. Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde, Organize Sanayi Bölgelerine öncelik verilmek kaydıyla asgari 10 işçi
istihdamı öngörülen teşvik belgeli yatırımlara Hazine’ye ait arazi ve arsaların mülkiyeti bedelsiz olarak
devredilebilecektir. 4325 Sayılı Kanun’da öngörülen bedelsiz arsa ve arazi sağlanmasına ilişkin usul ve
esasları belirleyen Yönetmelik 27.03.1998 tarih ve 23299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
2. Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararı: (Destek Unsurları)
Ülkemizde teşvik belgeli olarak yapılacak yatırımlar tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
desteklenmektedir.
2.1. Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası
Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatı, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde
ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu’ndan istisnadır.20
2.2. Yatırım İndirimi
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (Organize Sanayi Bölgelerinde ve KOBİ’lerce yapılacak yatırımlar dahil)
yapılacak yatırımlarda, yatırım indirimi oranı % 100 olarak uygulanmaktadır. Bu açıdan yöre farkı
gözetilmeksizin gelişmiş ve normal yörelerde bu oran % 100 olarak uygulanır.21 Yatırım indiriminde, Maliye
Bakanlığı’nca her yıl belirlenen yatırım indirimine konu asgari yatırım tutarları esas alınır. Yatırım indirimi
uygulaması yönünden yatırımcının Müsteşarlığa teşvik belgesi için müracaat tarihinden itibaren yapılan
harcamalar dikkate alınır.
2.3. Katma Değer Vergisi İstisnası
Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan makine ve teçhizat niteliği taşıyanların yurt içi alımları ile
ithalinde KDV istisnası uygulanır.22 Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılan yatırımlar ile 04.06.1985 tarih
ve 3213 Sayılı Kanunun 9.maddesi hükmü gereği bu yörelerde uygulanan destek unsurlarından istifade
ettirilen yatırımlar için düzenlenmiş ve halen geçerli olan KDV+10 puan oranında KDV desteği veya teşvik
primi ihtiva eden teşvik belgeleri kapsamındaki;


01.08.1998 tarihinden önce onaylanmış yerli makine ve teçhizat listesinde yer alan,



01.08.1998 tarihinden sonra satın alınması sebebiyle KDV desteğinden yararlanamayarak istisnadan
yararlanan makine teçhizatın KDV’siz fatura bedelinin % 10’u oranında, Fon imkanları çerçevesinde
destek sağlanır.

2.4. Vergi, Resim ve Harç İstisnası
Teşvik belgeli yatırımlarda, yatırımın tamamlanmasından sonra 2 yıl içerisinde 10.000 $ tutarında ihracat
taahhüt edilmesi kaydıyla23; şirket kuruluşu, sermaye artırımı, yatırım kredileri ve ayni sermaye iştiraklerinde
bunların şirket adına tapuya tescil işlemleri ve bu kapsamda düzenlenecek kağıtlar 01.07.1964 tarihli ve 488
Sayılı Kanuna göre damga vergisinden, 02.07.1964 tarihli ve 492 Sayılı Kanuna göre harçlardan muaftır.

Yatırım Teşvik Tebliği, Yatırımlarda Devlet Yardımı ve Yatırım Teşvik Fonu Hakkında Kararın Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ, No: 2001/1.
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Yatırım Teşvik Tebliği, a.g.t., No:2001/1.
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25.10.1985 tarihli 3605 Sayılı KDV Kanunu 13.md değişik (d) bendi gereği.
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03.12.1998 tarihli ve 3505 Sayılı Kanunun geçici 2.md. gereği.
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2.5. Enerji Desteği
OHAL Bölgesindeki Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Tunceli, Van ve Şırnak illerinde yatırım teşvik belgesi
kapsamında yapılacak yatırımlara (KOBİ’ler dahil) kullanılacak elektrik enerjisi ücreti kademeli olarak 3 yıl
süre ile indirimli olarak uygulanacaktır. Enerji ücreti işletmelerin;24


Birinci yılında fatura bedelinin % 50’si



İkinci yılında fatura bedelinin % 40’ı



Üçüncü yılında fatura bedelinin % 25’i oranında indirimli olarak alınmaktadır.

2.6. Fondan Kredi Tahsisi
Fondan; Araştırma-geliştirme yatırımları, teknopark ve teknoparklarda yapılacak yatırımlar, çevre korumaya
yönelik yatırımlar, hammaddelerini sözleşmeli üretim modeli ile temin eden tarımsal sanayi yatırımları,
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından belirlenen
öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar, bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar (Batman, Bingöl, Bitlis,
Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde yapılacak komple
yeni yatırımlar), organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi
bölgelerine taşınacak yatırımlar ile ilgili diğer Bakanlar Kurulu kararlarında öngörülen yatırımlar için
Fon'dan kredi tahsisi, tarımsal sanayi yatırımlarına sözleşmeli üretim için kullanılmak üzere ayrıca işletme
kredisi tahsisi yapılabilir.25
Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar kapsamında tahsis edilecek krediler, 3 yıl ödemesiz toplam 6 yıl
vadeli olup ödemesiz dönemin bitiminden başlamak üzere 6’şar aylık eşit taksit, diğer yatırımlarda ise tahsis
edilecek krediler, 1 yıl ödemesiz toplam 5 yıl vadeli olup, ödemesiz dönemin bitiminden başlamak üzere
6’şar aylık eşit taksitler halinde geri ödenir.
Bu madde kapsamında kullanılan kredilerin faiz oranı % 15’tir.26
2.7. Yatırımın Finansmanı
Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların finansmanında uygulanabilecek asgari özkaynak oranları
şöyledir:27
 Normal ve gelişmiş yörelerde yapılan yatırımlarda % 40,
 Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılan yatırımlarda %20 olarak uygulanır.
2.8. Hayat Standardı Esasının Uygulamasında Dikkate Alınacak Temel ve İlave Gösterge
Tutarları
Gelir Vergisi Kanununun geçici 58 inci maddesinin 4 numaralı bendinde “Hayat standardı temel ve ilave
göstergeler tutarları, faaliyette bulunulan yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilir. Bu şekilde hesaplanan tutarların % 5’ini
aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen tutarları % 50 fazlasına kadar
artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca hesaplanan ve 2001 yılına ilişkin olarak 2002 yılında beyan edilecek gelirlerin tespitinde
dikkate alınacak hayat standardı temel ve ilave gösterge tutarları aşağıda yer almaktadır.
2.8.1. Gerçek Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlar ile Serbest Meslek Kazançlarının Beyanında Esas
Alınacak Tutarlar

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme ve Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT, Ankara, 2000.
Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar, Bakanlar Kurulu Karar Sayısı:
2000/1821
26
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27
A.g.t., md.31.
24
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2001 yılına ilişkin olarak 2002 yılı Mart ayında beyan edilecek gerçek usulde tespit edilen ticari kazançlar ile
serbest meslek kazançları için esas alınacak temel ve ilave gösterge tutarları, faaliyet türleri ve yöreler
itibariyle şu şekildedir:

Mükellef
Grupları

Diyarbakır,
Erzurum ve
Diğer
Kalkınmada
Diğer
Samsun Büyükşehir
Öncelikli
Yörelerde Büyükşehir Belediye
Yörelerde
(TL.)
Belediyesi Sınırları
(TL.)
Sınırları İçinde (TL.)
İçinde (TL.)

Altın
Birinci
İmalatı
Sınıf 3.975.000.0 7.950.000.0 4.968.750.0 9.937.500.0
ve/veya Tacirler
00
00
00
00
Altın
İçin
Ticareti İle İkinci
Uğraşan
Sınıf 2.250.000.0 4.500.000.0 2.812.500.0 5.625.000.0
Tacirler
00
00
00
00
İçin
11 ve Daha Birinci
Yukarı
Sınıf 1.325.000.0 2.650.000.0 1.656.250.0 3.312.500.0
Yaşta Olan Tacirler
00
00
00
00
Bir Taşıtla İçin
Münhasıran İkinci
Nakliyecili Sınıf
1.500.000.0
1.875.000.0
750.000.000
937.500.000
k Yapan Tacirler
00
00
İçin
Yukarıdakil Birinci
er Dışında Sınıf 2.650.000.0 5.300.000.0 3.312.500.0 6.625.000.0
Kalan Tacirler
00
00
00
00
İçin
Serbest
Meslek 2.450.000.0 4.900.000.0 3.062.500.0 6.125.000.0
Erbabı
00
00
00
00
İçin
İkinci
Sınıf 1.500.000.0 3.000.000.0 1.875.000.0 3.750.000.0
Tacirler
00
00
00
00
İçin

2.8.2. Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançların Beyanında Esas Alınacak Temel
Gösterge Tutarları
2001 yılına ilişkin olarak 2002 yılında beyan edilecek basit usulde tespit edilen ticari
kazançlar için uygulanacak olan temel gösterge tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Kalkınmada
Öncelikli
Yörelerde
(TL.)

Mükellef Grupları

11 ve Daha 1. DERECE
Yukarı Yaşta
Olan Bir 2. DERECE
Taşıtla
Münhasıran
Nakliyecilik
3. DERECE
Yapan
Mükellefler
Yukarıdakileri 1. DERECE
n Dışında
Kalanlar 2. DERECE
3. DERECE

Diğer
Yörelerde
(TL.)

Diyarbakır,
Erzurum ve
Diğer
Samsun
Büyükşehir
Büyükşehir
Belediye
Belediye
Sınırları
Sınırları
İçinde
İçinde
(TL.)
(TL.)

375.000.000 750.000.000 468.750.000 937.500.000
247.500.000 495.000.000 309.375.000 618.750.000
112.500.000 225.000.000 140.625.000 281.250.000
1.500.000.00
1.875.000.00
937.500.000
0
0
1.237.500.00
495.000.000 990.000.000 618.750.000
0
750.000.000

225.000.000 450.000.000 281.250.000 562.500.000

2.9. Özel İndirim Tutarları
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan özel indirim tutarları, 1.1.2002 tarihinden itibaren
uygulanmak üzere günde 1.000.000, ayda 30.000.000, yılda 360.000.000 lira olarak yeniden tespit edilmiştir.
Özel indirim tutarları; Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt,
Şırnak, Tunceli ve Van İlleri için günde 1.400.000, ayda 42.000.000, yılda 504.000.000 lira olarak tespit
edilmiştir.28
SONUÇ
Türkiye’de özellikle planlı dönemde temel hedeflerinden birisi, göreli olarak az gelişmiş yörelerin
gelişmişlik düzeylerinin yükseltilmesi suretiyle bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, ülke
genelinde ekonomik büyüme ile birlikte sağlıklı bir sosyal ve kültürel gelişmenin ve gelir dağılımının
sağlamasında maliye politikası araçlarından vergi politikasının kullanılması olmuştur.
Bu hedefe yönelik olarak da birtakım ekonomik ve sosyal politikalar izlenmesine ve teşvik tedbirleri
uygulanmasına rağmen gelişmedeki bölgelerarası dengesizlikler hala arzulanan ölçüde giderilmiş değildir.
Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleri ülkemizin göreli olarak az gelişmiş
yöreleri olma niteliğini korumaktadır.

28
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KÖY kavramı, ülkemizde 1970’li yıllardan itibaren kalkınma planlarına girmiştir. İlk kez 1968 yılı Kalkınma
Programı Kararnamesi ile Bakanlar Kurulu Kararınca Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 22 il
olarak belirlenen KÖY’lerin sayısı 2000 yılı itibariyle 49 il ve 2 ilçeden oluşmaktadır.
Gelecek dönem maliye politikalarında, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi, gelir dağılımında adaletin
sağlanması ve bu bölgelere yapılacak yatırımlar sonucu dengesizliklerin giderilmesine yönelik olarak
hedefler belirlenmiştir. Bununla ilgili olarak da gerekli teşvik tedbirleri ele alınmıştır. Yeni yatırım teşvik
tasarısı da bunu açıkça ortaya koymaktadır.
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İŞ GÜVENCESİ
Dr. Gülsüm ÖKSÜZÖMER
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Çağdaş İş Hukukunun temel amaçlarından biri işçiye iş güvencesinin sağlanmasıdır. Üretim ve iktisadi
kaynakları elinde bulunduran işveren çalışma hayatı içinde kendisinden iş isteyen işçiye karşı daha güçlü bir
konumda bulunmaktadır. Buna paralel olarak da işçi işverenin çalışma koşullarına uygun olarak hareket
etmesi gerekmektedir. Yeni yasal düzenlemeler, sosyal taraflar arasında çalışma barışına mesnet verecek
şekilde, uygulamada sosyal uyumu bozan şartları ortadan kaldırmak amacıyla yapılmaktadır.
48 yıllık bir zamanı aşan süre sonunda İşsizlik Sigortası düzenlemeleri yapılmış ve yasal süre sonunda
ödeneği hak edenlere ilk ödemeler yapılmıştır. İşsizlik sigortasını takip eden ve çalışma hayatında keyfi
çıkarmaları önleyecek olan yeni yasal düzenlemede iş güvencesi yasa çalışmasıdır. Uluslararası dayanağını
ILO’nun 158 sayılı sözleşmesinden alan yeni düzenleme 1475 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar
Kanununda bir takım değişiklikleri öngörmektedir.
1) 158 Sayılı ILO Sözleşme Kapsamında İş Güvencesi:
İşçilerin işten çıkartılması durumunda onların korunmasını amaçlayan sözleşme ILO tarafından Haziran
1982 de kabul edilmiştir.
Hizmet ilişkisine son verilmesi hakkında sözleşme olarak adlandırılan bu sözleşme,tüm ekonomik faaliyet
alanlarına ve hizmet sözleşmesi ile istihdam olunanlara uygulanır. Ancak sözleşme bu konuda bazı istisnalar
getirebileceğini de kabul etmektedir.
Bir üye devlet hizmet ilişkisi içinde çalışanlardan aşağıda belirtilen kategorilerde bulunanları sözleşme
hükümlerinin tamamının veya bir kısmının uygulama alanın dışında bırakabilir.
a) Belirli süreli veya belirli bir işin tamamlanması ile ilgili hizmet sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler,
b) Süresi önceden makul olarak belirlenmiş deneme süreli hizmet sözleşmesi ile çalışan işçilerden
deneme süresi içinde bulunanlar,
c) Süreksiz hizmet ilişkisi ile çalışan işçiler, bu kimselerin sözleşme hükümleri dışında tutulmaları
mümkündür.
Bu sözleşmenin koruyucu hükümlerinden kaçınmak amacıyla belirli süreli hizmet sözleşmeleri yapılmasına
karşı yeterli güvenceler alınmalıdır.
Kendilerine en az bu sözleşmediklere eşit güvenceler sağlayan özel bir istihdam rejiminin kurallarına tabi
olarak çalışanların, gerektiğinde bu sözleşmenin tamamının veya bazı hükümlerinin kapsamı dışında
bırakılması bir ülkedeki yetkili makamca veya uygun bir mekanizma aracılığıyla, varsa işçi ve işveren
kuruluşlarına danışıldıktan sonra kararlaştırılabilir.
İşçilerin özel istihdam şartları bakımından veya istihdam eden işletmenin büyüklüğü veya niteliği açısından
esaslı sorunlar bulunan durumlarda, hizmet sözleşmesiyle istihdam olunanlardan sınırlı bir kategori, gerektiği
takdirde, bir ülkedeki yetkili makam veya uygun bir kuruluşça, varsa, işçi ve işveren kuruluşlarına
danışıldıktan sonra bu sözleşme hükümlerinin kapsamı dışında bırakabilir.
158 sayılı sözleşmenin en önemli özelliği işçinin işine son vermenin geçerli nedene dayandırılmasını ilke
olarak benimsemesidir. Sözleşmeye göre işçinin iş ilişkisine, işçinin kapasitesine veya işin yürütümüne veya
işin gereklerine dayalı geçerli bir neden olmadıkça son verilmeyecektir. Aynı şeklide ekonomik, teknolojik,
yapısal veya benzer nedenler dışında da hizmet ilişkisine son verilmeyecektir.
Sözleşmenin 5. maddesine göre son verme bakımından geçerli neden oluşturmayan hususlar aşağıdaki
gibidir;

a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızasıyla çalışma saatlerinde sendikal
faaliyetlere katılma,
b) İşçi temsilciliği yapmış olmak, yapmak veya işçi temsilciliğine talip olmak
c) İşvereni şikayet etmek veya işveren aleyhine mevzuata aykırılık iddiasıyla başlatılmış sürece kalıtım
veya işveren aleyhine idari makamlar nezdinde müracaatta bulunma,
d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile sorumlulukları, hamilelik, din, siyasi görüş, etnik veya sosyal
köken,
e) Doğun izni esnasında işe gelmeme ve hastalım veya kaza nedeni ile geçici devamsızlık da işten
çıkarma için geçerli neden sayılmamaktadır.
158 sayılı sözleşmede iş ilişkisinin sona erdirilmesinde uygulanacak usul, işverenden makul ölçülere göre
beklenemeyecek haller hariç, hakkındaki iddialara karşı savunma fırsatı verilmeden bir işçinin hizmet
ilişkisi, o işçinin tutumu ve verimi ile ilgili nedenlerle sona erdirilemez, şeklinde düzenlenmiştir.
Sözleşmeye göre makul ölçülere göre beklenemeyecek haller hariç, işçinin verimi ve tutumu ile ilgili
nedenlerle iş ilişkisinin sona erdirilmesi durumunda işçiye önceden kendisini savunma olanağı verilecektir.
Savunması alınan veya savunması alınmadan işten çıkarılan işçi hizmet ilişkisine geçerli sayılmayacak bir
nedenle haksız olarak son verildiği kanısında ise iş mahkemesi, hakemlik kurulu veya hakem gibi tarafsız bir
merci nezdinde itirazda bulunma hakkına sahiptir. Son verme işlemine yetkili merci tarafından izin verilmesi
halinde, ulusal mevzuat veya uygulamaya göre değişik şekillerde uygulanabilir bir işçi hizmet ilişkisine son
verme işlemine karşı makul bir süre içinde itirazda bulunmamışsa, bu hakkını kullanmaktan vazgeçmiş
sayılır.
İşçinin, son verme işlemine ilişkin ispat yükünü tek başına üstlenmemesi için sözleşme bazı ilkeleri
benimsemiştir. Üye ülke işçiyi feshe karşı koruma yöntemlerinden hangisini benimsemişse mahkeme, hakem
gibi bu yöntemi içinde ispat yükü bakımından işveren sorumlu tutulmalıdır. Söz konusu merciler taraflarca
getirilen kanıtlar ve ulusal mevzuat ve uygulamaların öngördüğü usuller çerçevesinde son verme nedeni
üzerinde bir sonuç varmaya yetkilidirler.
Son verme işleminin, işletmenin, işyerinin veya hizmetin yürütümü gereklerine dayandığının ileri sürülmesi
halinde, bu sözleşmenin 8. maddesinde belirtilen merciler, son vermenin gerçekten bu nedenlere bağlı olup
olmadığını belirmeye yetkilidirler, bununla beraber, bu sebeplerin sona erdirmeyi haklı kılıp kılmadığına
karar vermeye ne ölçüde yetkili kılınacakları işbu sözleşmenin 1. maddesindeki uygulama yöntemlerine göre
belirlenecektir.
İlgili merciler son verme işlemini haksız bulurlarsa ve son verme işlemini iptale veya işçinin işe iadesini
öngörmeye ya da önermeye ulusal mevzuat ve uygulamalara göre yetkili değillerse veya bunları
uygulanabilir bulmazlarsa yeterli bir tazminat veya uygun addolunan bir diğer telafi biçimini kararlaştırmaya
yetkili kılınacaklardır.
Görüldüğü gibi sözleşme iş ilişkisinin geçerli ve haklı bir nedene dayanmaksızın sona erdiğinin yetkili merci
tarafından saptanması halinde mutlaka işvemin iptalini öngörmemekte, tazminat gibi başka yatırım yollarını
da kabul etmektedir.
Hizmet ilişkisine son verilecek bir işçi, ciddi bir hizmet kusuru yani işverenin kendisini bildirim süresi
zarfında çalıştırmaya devam etmesini istemenin makul sayılamayacağı türden bir hizmet kusuru
atfetmedikçe, makul bir bildirim süresine veya onun yerine bir tazminata hak kazanacaktır.
Hizmet ilişkisine son verilen bir işçi, ulusal mevzuat ve uygulamaya uygun olarak aşağıdaki haklardan
yararlanır:




Miktarı, diğer unsurların yanı sıra, hizmet süresine ve ücret sev iyesine göre belirlenecek ve
doğrudan işveren tarafından veya işverenlerin katkısıyla oluşturulmuş bir fondan ödenecek bir kıdem
tazminatı veya işten ayrılma nedeniyle doğan banka hakları
Tabi oldukları koşullar çerçevesinde, işsizlik sigortası veya yardımından doğan haklar veya yaşlılık
yahut malüllük gibi diğer sosyal güvenlik türleri,
Bu tazminat ve ödeneklerin birleşimi gibi haklardan yararlanırlar.

Ekonomik, teknolojik, yapısal veya benzer nedenlerle hizmet ilişkilerine son vermeyi düşünen işveren:
a) İlgili işçi temsilcilerine, düşünülen son verme işlemlerinin nedenleri,b u işlemden etkilenecek işçi
sayısı ve grupları ve son verme işlemlerinin ne kadarlık bir zaman diliminde gerçekleştirileceği de
dahil olmak üzere gerekli tüm bilgileri zamanında sağlar.
b) İlgili işçi temsilcilerine,ulusal mevzuat ve uygulamaya uygun olarak, mümkün olduğunca önceden,
ilgili işçiler için her nevi son verme işlemini önlemek veya asgariye indirmek amacıyla alınacak
önlemleri danışma fırsatı tanır.
Sözleşme bu konuda işçi sayısı yönünden bazı sınırlamalar getirilebileceğini ve söz konusu hükümlerin
belirli bir işçi sayısı ölçü alınarak uygulanabileceğini de kabul etmektedir.
Sözleşme, ekonomik, teknolojik, yapısal veya benzer nedenlerle iş ilişkisine son verme durumlarında
mümkün olduğu kadar önceden yetkili makama bildirimde bulunulması gerektiğini belirtmektedir. Burada da
işçiler bakımından belirli bir sayı ölçü olarak kabul edilecektir.
Sonuç olarak 158 sayılı sözleşme ile iş ilişkisinin sona erdirilmesinde geçerli bir nedenin varlığı temel koşul
olarak ortaya atıldığı görülmektedir.
Ancak bu geçerli neden, işçinin kapasitesine ve işin yürütümüne veya işin gereklerine dayalı olabilecek veya
Ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzer nedenlerden kaynaklanabilecektir.
Yürürlükteki Türk İş Hukukunun Sözleşme ile uyum sorunu bulunmaktadır. İş Kanunun 13. maddesi hizmet
akitlerinin taraflarına hiçbir gerekçe göstermeksizin iş ilişkisini sona erdirme hakkını tanımaktadır. Bu
durumda 158 sayılı ILO sözleşmesini onaylamış olan ülkemizin Türk İş Hukuku düzenlemeleri bakımından
uyum sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.
Hükümet, Çalışma hayatını doğrudan düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı sendikalar kanunu ile
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunun da değişiklikler yapmak ve yürürlükteki
hukukumuz bakımından uyum sorununu ortadan kaldırmak amacıyla bir çalışma grubunun kurulması
kararını almıştır.
Sosyal tarafları eşit sayıda kişinin temsiliyle oluşan 9 kişilik çalışma grubunun parlamentoya sunulmak
amacıyla hazırlamış olduğu iş güvencesi yasa çalışması aşağıdaki gibidir:
- İş Kanunu ile Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Madde 2. 1475 sayılı kanunun 13. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeden sonra gelmek
üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
“Madde 13- Süresi belirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin feshinden önce durumun diğer tarafa
bildirilmesi gerekir.
Hizmet akdi;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta
sonra,
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından
başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından
başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak sekiz hafta
sonra, feshedilmiş sayılır.
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf bildirim süresine ilişkin
ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle hizmet akdini feshedebilir.
İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek akdi feshetmesi, 13/A,
13/B, 13/C, 13/D ve 13/E maddelerinin uygulanmasına engel olmaz.
13/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E maddelerinin uygulanma alanı dışında
kalan işçilerin hizmet akdinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim
sürelerine ait ücretin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca
dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.
Fesih geçerli sebebe dayandırılması
Madde 13/A – on veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan ve işletmenin
bütününü sevk ve idare eden işveren vekili niteliğinde olmayan bir işçinin belirsiz süreli hizmet akdini
fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından aya da işletmenin, işyerinin veya işin
gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
Aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmazlar:
a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal
faaliyetlere katılmak,
b) İşyeri sendika temsilciliği veya işçi temsilciliği yapmış olmak, yapmak veya temsilciliğe aday
olmak,
c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara
başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak,
d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, din, siyasi görüş, etnik veya sosyal
köken,
e) 70 inci madde uyarınca kadın işçilerin çalıştırılmalarının yasal olduğu sürelerde işe gelmemek,
f) Hastalık veya kaza nedeniyle 17 nci maddenin (I) numaralı bendinin (b) fıkrasında öngörülen
bekleme süresinde işe geçici olarak devam etmemek.
İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir.
Akdin feshinde usul
Madde 13/B- İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde
belirtmek zorundadır.
İşveren bakımından beklenemeyecek haller hariç olmak üzere, hakkındaki iddialara karşı savunması
alınmadan bir işçinin belirsiz süreli hizmet akdi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle
feshedilemez. Ancak, işverenin 17 inci maddenin (II) numaralı bendinde gösterilen sebeplerle fesih hakkı
saklıdır.
Fesih bildirimine itiraz ve usul
Madde 13/C- Hizmet akdi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin
geçerli olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava
açabilir. Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme
götürülür.
Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir.
Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde,
Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.
Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

Madde 13?D- İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece
tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır.
İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az altı ay en çok bir yıllık ücreti
tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin işe
başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.
İşçinin mahkeme kararının kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre içinde en çok dört aya kadar doğmuş
bulunan ücret ve diğer hakları kendisine ödenir.
Bildirim süresine ait ücret işçiye peşin ödenmişse, bu tutar yukarıdaki hükümlere göre yapılacak ödemeden
mahsup edilir. İşçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin olarak ödenmemişse,
bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.
İşçi, kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren altı iş günü içinde işe başlamak için işverene
başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmazsa, işverence yapılmış olan fesih
geçerli bir fesih sayılır ve işverene sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.
Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönden sözleşme
hükümleri geçersizdir.
Yeni işe girme
Madde 13/E- Hizmet akdi feshedilen işçi yeni bir işe girer ve mahkemece feshin geçersizliğine karar
verilirse, önceki işine dönmek istemeyen işçi durumu altı iş günü içinde önceki işverenine bildirilir. Yazılı
olarak yapılacak bu bildirim üzerine belirsiz süreli hizmet akdi işverence geçerli bir sebeple feshedilmiş gibi
sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçlar doğan.”
Madde 3- 1475 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “13” ibaresi, “13,13/A, 13/B, 13/C, /D,
/E,” şeklinde, aynı Kanunun 14 üncü maddesinin on birinci fıkrasında yer alan “13 üncü maddenin ( C)
bendinde” ibaresi, “13 üncü maddesinde” şeklinde değiştirilmiştir.
Madde 4- 1475 sayılı Kanunun 17 nci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.
“IV- İşçi, feshin (I), (II) ve (III) numaralı bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 13, 13/A,
13/B, 13/C, 13/D, 13/E madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başurabilir.”
Madde 5- 1475 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi başlığı bile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Toplu işçi çıkarma
Madde 24- İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri ve işin gerekleri sonucu topluca
veya bir ay içinde toplam en az on işçinin iş akdini feshetmek istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir
yazı ile işyeri sendika temsilcilerine veya işçi temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş
Kurumuna bildirir.
Bu bildirimde işçi çıkarmalarının sebepleri, çıkarılacak işçi sayısı ve grupları ve işe son verme işlemlerinin
ne kadarlık bir zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.
Bildirimden sonra temsilcilerle işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın önlenmesi ya
da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza
indirilmesi konuları ele alınır. Görüşmelerin sonunda toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir.
Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün sonra
hüküm doğurur.

İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, işveren sadece
durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek ve işyerinde
ilan etmekle yükümlüdür.
Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu işlerin
niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.
İşveren, toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri 13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E maddeleri hükümlerinin
uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi halde işçi sözü edilen maddelere göre dava açabilir.”
Madde 6- 1475 sayılı İş Kanunun 98 inci maddesinin A) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “13
üncü maddenin (A) bendinde” ibaresi, “13 üncü maddede” şeklinde, aynı maddenin B) bendinde yer alan “24
üncü maddesindeki hükümlere aykırı olarak işçi çıkaran veya işyerine yeni işçi alan işveren veya vekiline
işten çıkardığı veya işe aldığı her işçi için” ibaresi “24 üncü maddesindeki hükümlere aykırı hareket eden
işveren veya vekiline” şeklinde değiştirilmiştir.
Madde 7- 1475 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Ek Madde 4- Tarımdan sayılan işlerde çalışanların, çalışma koşullarına ilişkin hükümleri, hizmet akdi,
ücret, işin düzenlenmesi ile ilgili hususlar altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.”
Madde 8- 1475 sayılı İş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 13- İşyeri temsilcileri ile ilgili olarak yeni bir düzenleme getirilinceye kadar, işyerinde
sendika temsilcilerinin bulunmadığı hallerde, o işyerinde çalışan işçiler tarafından 2821 sayılı Sendikalar
Kanununun 34 üncü maddesinde belirlenen sayıda seçilecek işçi temsilcileri görev yaparlar.”
Madde 9- 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Madde 30- İşyeri sendika temsilcisinin belirsiz süreli hizmet akdinin işveren tarafından feshinde 1475 sayılı
İş Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Temsilcinin hizmet akdinin sadece temsilcilik faaliyetlerinden dolayı feshedilmesi halinde, 1475 sayılı
Kanunun 13/D maddesinin birinci fıkrası uyarınca en az bir yıllık ücrete tutarında tazminata hükmedilir.
İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri temsilcisinin çalıştığı işyerini değiştiremez veya işinde esaslı bir tarzda
değişiklik yapamaz. Aksi halde değişiklik geçersiz sayılır.”
Madde 10- 2821 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“İşverenin, hizmet akdinin feshi dışında, üçüncü ve beşinci fıkra hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde,
işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. Sendika üyeliği veya sendikal
faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi halinde ise, 1475 sayılı Kanunun 13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E
madde hükümleri uygulanır. Ancak İş Kanunun 13/D maddesinin birinci fıkrası uyarınca ödenecek tazminat
işçinin bir yıllık ücret tutarından az olamaz.
854 sayılı Deniz İş Kanunu, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki
Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile 867 sayılı Borçlar Kanununa tabi olan işçiler ve tarımdan
sayılan işlerde çalışanlar ile 1475 sayılı Kanunun 13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E maddelerinin uygulanma
alanı dışında kalan işçinin sendika üyeliği veya sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi iddiası ile
açacağı davada, ispat yükümlülüğü işverende olmak üzere 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun genel
hükümleri uygulanır. İşçiye ödenecek tazminat miktarı için, altıncı fıkra hükmü esas alınır.
İşçinin iş kanunları ve diğer kanunlara göre haiz olduğu bütün hakları saklıdır.”

Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 11- 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı
bendi, aynı maddenin ikinci fıkrasının (c ), (ç) ve (d) bentleri, ek 3 üncü maddede yer alan “2 numaralı bendi
ile” ibaresi madde metninden çıkarılmış, Geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 12- Bu Kanun yayımı tarihinden yürürlüğe girer.
Madde 13- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
9 üniversite öğretim üyesinden oluşan çalışma grubunun düzenlemiş oldukları bu değişiklere mesnet teşkil
eden genel gerekçelerini aşağıdaki şekilde sunmuşlardır:
Çağdaş iş hukukunun temel amaçlarından biri işçiye iş güvencesinin sağlanması, başka bir deyişle işçinin iş
akdini feshine karşı korunmasıdır.
İçinin iş ilişkisine süreklilik sağlanarak geleceğine güven duyması, işini kaybetme, dolayısıyla kendisinin ve
ailesinin geçim kaynağını oluşturan gelirinden yoksun kalma endişesinin dışında tutulması, iş hukukunun en
önemli amaçlarından ve konularından biri sayılır. İşçinin feshe karşı gerektiği şekilde korunmadığı bir hukuk
düzeninde sendika özgürlüğü, toplu iş sözleşmesi özerkliği ve grev hakkı yeterli işlev göremez.
İşverenin işçinin işine sebep göstermeksizin son verebilmesi olanağına sahip bulunması, işçinin hakkını
arayamaması açıkçası hukuk düzeninin kendisine tanıdığı menfaatini bile koruyamaması sonucunu
doğurabilmektedir. Ülkemizde bu konudaki davaların hep iş ilişkisi sona erdikten sonra açılmış olması bir
rastlantı değildir.
Kuşkusuz işçiye böyle bir güvence sağlanması, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin her ne olursa olsun
sürdürülmesi anlamını taşımaz. “İş güvencesi” kavramı ile amaçlanan, işçinin işine geçerli bir sebep
olmaksızın son verilebilme olanağının sınırlanmasıdır.
1475 sayılı İş Kanununda belirsiz süreli hizmet akitlerinin ihbar önelleri verilerek feshi bakımından göze
çarpan ve temel bir eksiklik olarak kabul edilen husus, feshin geçerliliğini herhangi bir sebebe dayandırma
zorunluluğunun olmamasıdır. Bu serbestlik işveren yönünden fesih hakkının kötüye kullanıldığı durumlarda
tazminat ödenmesini öngören hükümlerle sınırlanmıştır. İş Kanunlarındaki kötü niyet tazminatı sadece
sendikacılık nedeniyle işine son verilen işçi ile ilgili olarak 2821 sayılı Sendikalar Kanununda en az bir yıllık
ücret tutarı düzeyine varacak şeklinde ve önemli bir ölçüde artırılmıştır. Haklı bir sebebe dayanmayan
fesihlerde işe aide olanağı ise yalnız işyeri sendika temsilcilerine tanınmıştır.
Belirsiz süreli hizmet akitlerinin işverence geçerli bir sebep gösterilmeksizin feshi olanağı uygulamada
öteden beri işçileri huzursuz eden sonuçlar doğurmuştur. Bu sorun üzerinde işçi sendikalarınca da
durulmasına ve iş güvencesine yönelik sözleşme önerileri getirilmesine karşın toplu iş sözleşmeleri ile
hizmet akdinin feshini sınırlayıcı düzenlemeler yaygınlık ve etkinlik kazanamamış, toplu sözleşme düzeni
dışındaki işyerlerinde ise iş güvencesinin sağlanması ihtiyacı daha da belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Kanun
koyucu tarafından sistemin aksayan yönlerini düzeltmek ve sebepsiz olarak işten çıkarma işlemlerinin işçi
aleyhine doğurduğu sonuçları gidermek için 12/7/1975 tarihli ve 1927 sayılı Kanunla İş Kanununda
değişiklikler yapılmıştır. Bununla, Kanunun gerekçesinde belirtildiği üzere, iş güvencesini sağlamak
amacıyla toplu işçi çıkarmaya ilişkin hüküm tek işçi çıkarmalarına da teşmil edilmiş; ayrıca kıdem tazminatı
tutarını artırmak ve bunu almaya hak kazandıran süreyi kısaltmak yönünde düzenlemelere gidilmiştir.
Böylece, işsizlik sigortasının bulunmamasından doğan ihtiyacı da karşıladığı öne sürülen kıdem tazminatının
iki işlevi birden görmesi hedeflenmiştir. Çıkarılan işçi yerine altı ay içinde başka işçi alınmasını engelleyen
ve bu süre içinde yeniden işçi almak isteyen işverenin çıkarılan işçiyi işe çağırmasını öngören hüküm, bunun
çeşitli uygulama yolları ile bertaraf edilmesinden ve işçinin işe çağrılmayı beklemesinin çoğu kez olanaksız
olmasından dolayı işlerlik kazanamamış, kıdem tazminatına ilişkin değişiklikler amacın gerçekleşmesini
sağlamadığı gibi yeni sorunlar yaratmış, işsizlik sigortasının yokluğundan doğan boşluğu da
dolduramamıştır.

Bu düzenlemelerin yetersizliği karşısında iş güvencesini sağlamak amacıyla eski yıllarda ortaya konulan bir
çok kanun çalışmalarından sonuç alınamamıştır. Bununla birlikte, bu konuda gelişmiş ülkelerdekine benzer
hukuki esasların hukukumuzda da kabul edilmesi görüşü sadece bilim çevrelerinde değil, kamuoyunda da
ağırlık kazanmaya başlamıştır.
Tasarıda, 1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesi ile ilgili olarak, iş güvencesine ilişkin hükümlerin
kapsamı, hizmet akdinin işverence feshi için geçerli sebepler ile geçerli olmayan sebepler, fesihte izlenecek
yöntem, feshe karşı başvurulacak dava yolu, feshin geçerli olmadığına mahkemece hükmedilmesi halinde
uygulanacak yaptırımlar, ayrıca toplu işçi çıkarmaya ilişkin 24 üncü madde değişiklikleri düzenlenmiştir.
Bundan başka, Tasarıya 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 30 ve 31 inci maddelerine ilişkin değişiklikler de
eklenmiştir.
Öte yandan, İş Kanununda iş güvencesine yönelik olarak yapılan düzenlemelere paralel bir şekilde Basın İş
Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Borçlar Kanununda ve tarım işlerinde çalışmalarla ilgili yeni düzenlemelere
gidilmesi 158 sayılı ILO Sözleşmesinin bir gereğidir.
Tasarı bu amaçlarla hazırlanmıştır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 2- 1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesi yeniden düzenlenirken uygulamada yerleşmiş bulunan
bildirim süreleri aynen muhafaza edilmiştir. Kuşkusuz, bu süreler asgari sınırı göstermektedir ve bunların
sözleşmelerle artırılmaları mümkündür. Esasen, Kanunda öngörülen bildirim sürelerinin nispi emredici
nitelikte olduğu Yargıtay’ın bir çok kararında da yer almış bulunmaktadır.
İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle hizmet akdini
feshetmesi, işçinin feshe karşı koruyucu hükümlerden yararlanmasına engel olmayacaktır.
Kanunun 13 üncü maddesi gerek içeriği ve gerekse getirilen yeni düzenlemeler nedeniyle değerlendirilerek,
kanun sistematiğini korumak üzere ve kanun sistematiğine uygunluğu nedeniyle 13, 13/A, 13/B, 13/C, 13/D,
13/E şeklinde düzenlenmiştir.
Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 sayılı ILO Sözleşmesi, iş güvencesini
kural olarak hizmet akdi ile çalışan bütün işçiler için öngörmekte, ancak bu hususta belirli ölçütlere dayalı
istisnalar getirilmesine de imkan tanımaktadır (m.2/4,5). Diğer ülkelerde olduğu üzere, düzenlemede ülke
ihtiyaçlarına ve kurumun özelliklerine göre sınırlı olarak istisnalara yer verilmiştir.
Buna göre, ondan az sayıda işçi çalıştırılan işyerlerinde çalışan işçiler ile işyerindeki kıdemi altı ayın altında
bulunan işçiler 13/A, 13/B, 13/C, 13/D, maddelerinde öngörülen koruyucu hükümlerden
yararlanamayacaklardır. İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren hizmet akitlerini fesih hakkını
kötüye kullanarak, sözgelimi işçi kendisi hakkında bir şikayette bulunduğu veya kendisi aleyhine dava açtığı
için sona erdirmiş bildirim süresinin üç katı tutarında bir kötü niyet tazminatı ödeyecektir. İşveren
sözleşmeyi bildirim şartına dahi uymaksızın sona erdirmiş ise, kötü niyet tazminatı yanında ayrıca bildirim
süresine ilişkin ücret tutarında bir tazminat daha ödemesi gerekecektir.
İş Kanunun 13 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile bilirsiz süreli hizmet akitlerinin işveren tarafından
feshedilebilmesi için, 158 sayılı ILO sözleşmesinde belirlendiği üzere, geçerli bir sebep bildirme zorunluluğu
getirilmiştir. Ayrıca geçerli sebebin neler olabileceği madde içinde düzenlenmiştir. İşçinin hizmet akdini
fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin
gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Geçerli sebep geniş kapsamlı bir
kavram olduğu için bu düzenleme ile söz konusu kavrama objektif ölçülere uygun bir içerik kazandırılmaya
çalışılmış ve bazı örnekler verilmiştir.
İşçinin yeterliliği veya davranışları işçinin kişiliği ile ilgili olan sebepleri oluştururken; işletmenin, işyerinin
veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler ise işyeri ile ilgilidir. Bu sebeplerin madde içinde belirtilmesi
geçerli sebepler kavramını bir ölçüde somutlaştırmaktadır.

İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebeplerin, hangi durumlarda geçerli sebeplerden
sayılacağı ve hangi durumların iletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler olarak
kabul edileceği ise ancak, yargı kararları ile zaman içinde belirginleşebilecektir. Özellikle İş Kanununun 17
inci maddesinde ayrı bir düzenleme konusu olan haklı sebeplerle feshi, geçerli sebeplerle fesih için aranan
sebeplerden ayırmak ve aradaki farkları ortaya koymak; maddi olayları hukuk tekniği bakımından söz
konusu iki farklı fesih türü açısından değerlendirmek gerekecektir. Bu alanda konunun gerektirdiği ölçüler
içinde ülke koşullarını da dikkate alarak iki fesih türü açısından geçerli olacak ayrımları yapmak ve
farklılıkları ortaya koymak, yargının yanı sıra öğretinin katkıları ile sağlanacaktır. İş Kanununun 17 nci
maddesinde sayılan haklı sebeplerden Kanunun 13/A maddesinde belirtilen, işçinin kişiliğinden ve işyeri
gereklerinden kaynaklanan sebepleri ayıran başlıca unsur bunların Kanunun 17 nci maddesinde sayılanların
dışında kalan geçerli sebepler olmasıdır.
Kanunun 13/A maddesi bakımından geçerli sebepler İş Kanununun 17 nci maddesinde belirtilenler kadar
ağırlıklı olmamakla birlikte, işçinin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir. Bu nedenle
geçerli fesih için söz konusu olabilecek sebepler işçinin iş görme borcunu kendisinden veya işyerinden
kaynaklanan sebeplerle ciddi bir biçimde olumsuz etkileyen ve iş görme borcunu gerektiği şekilde yerine
getirmesine olanak vermeyen sebepler olabilecektir.
Sonuçta iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği
durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayandığını kabul etmek gerekecektir.
İşçinin yeterliliğinden ve davranışlarından kaynaklanan geçerli sebepler İş Kanununun 17 nci maddesinde
belirtilenlerin dışında kalan ve işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen sebeplerdir.
Bunlara örnek vermek gerekirse;
1- İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan sebepler: Ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli
çalışma; gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip olma, işe yoğunlaşmasının
giderek azalması; işe yatkın olmama; öğrenme ve kendisini yetiştirme yetersizliği; sık sık hastalanma;
çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen hastalık,
uyum yeterliliğinin azlığı, işyerinden kaynaklanan sebeplerle yapılacak fesihlerde emeklilik yaşına gelmiş
olma gibi hallerdir.
2- İşçinin davranışlarından doğan sebepler: İş Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen derhal fesih için
öngörülen sebepler niteliğinde olmamakla birlikte işçinin hizmet akdine aykırı davranışları olabilir. Bunlara
örnek olarak işverene zarar vermek ya da zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak; işyerinde rahatsızlık
yaratacak şekilde çalışma; arkadaşlarından borç para istemek; arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak; işini
uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek; işyerinde iş akışını ve iş ortamını olumsuz
etkileyecek bir biçimde diğer kişilerle ilişkilere girmek; işin akışını durduracak şekilde uzun telefon
görüşmeleri yapmak, sık sık işe geç gelmek ve işini aksatarak işyerinde dolaşmak gibi haller verilebilir.
İşçinin yetersizliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol
açması halinde geçerli sebepler olarak feshe neden olabilirler. İşçinin sosyal açıdan olumsuz bir davranışı,
toplumsal ve etik açıdan onaylanmayacak bir tutumu işyerindeki üretim ve iş ilişkisi sürecine herhangi bir
olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep sayılamaz.
Geçerli sebeplerle fesih işlemine yol açabilecek önemli işyeri gereklerinin bulunması hali işçinin
yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanabileceği gibi, işçi ile bağlantısı olmaksızın da ortaya
çıkabilir.
3- İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler: İşyerinden kaynaklanan geçerli
sebepler işyerinin dışından veya içinden kaynaklanan sebepler olarak iki yönde değerlendirilebilir.
a) İşyeri dışından kaynaklanan sebepler: Sürüm ve satış olanaklarının azalması; talep ve sipariş azalması;
enerji sıkıntısı, ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasada genel durgunluk, dış Pazar kaybı, ham madde
sıkıntısı gibi sebeplerle işyerinde işin sürdürülmesinin olanaksız hale gelmesi,

b) İşyeri içi sebepler ise: Yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması; işyerinin daraltılması yeni teknolojinin
uygulanması; işyerlerinin bazı bölümlerinin kapatılması; bazı iş türlerinin kaldırılması,
gibi sebepler olabilir.
Bu uygulamaya giderken işverenden beklenen, fazla çalışmaları kaldırmak, işçinin rızası ile çalışma
süresinin kısaltılması ve bunun için mümkün olduğu ölçüde esnek çalışma şekillerinin getirilmesi, işi zamana
yayarak, işçileri başka işlerde çalıştırma yollarını arayarak, işçiyi yeniden eğiterek sorunu aşması ve feshe en
son çare olarak bakmasıdır. Bu nedenle geçerli sebep kavramına uygun yorum yaparken sürekli olarak
fesihten kaçınma olanağının olup olmadığı araştırılmalıdır.
Maddede ayrıca özellikle fesih için geçerli sebep oluşturmayacak hususlar da tek tek ve ayrıntılı bir biçimde
sayılmıştır. Böylece iş mevzuatı ile özellikle güvence altına alınmış olan bazı hak ve özgürlükler hiçbir
şekilde fesih için geçerli bir sebep oluşturamayacaklardır. Bu konu yoruma yer vermeyecek bir biçimde
hükme bağlanmıştır.
İş güvencesi düzenlemesi kapsamına girmek için gerekli olan 6 aylık kıdem süresinin nasıl hesaplanacağına
da bir açıklık getirilmiş ve bu sürenin hesaplanmasında aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen
sürelerin birleştirilerek hesaplanacağı kabul edilmiştir.
Hizmet akdinin feshindeki usul ve şekil bu madde ile düzenlenmiştir. İşveren fesih bildirimini yazılı
yapacaktır ve bu bildirimde fesih sebebini açık ve kesim bir şekilde belirtecektir. Bu husus ileride işçi
tarafından açılabilecek bir davada, feshin Kanunun 13/A maddesi karşısında geçerli sayılıp
sayılamayacağının belirlenmesi bakımından ispat kolaylığı sağlayacaktır.
Belirsiz süreli hizmet akdi, işçinin davranışı veya verimi ile ilgili bir nedenle feshediliyor ise, ona önce
hakkındaki iddialara karşı savunma fırsatı verilecektir. Ancak, işçinin zihinsel veya bedensel yetersizliği,
arkadaşları veya amirleri ile sıkça ve gereksiz yere tartışmaya girişmiş olması gibi durumlarda savunmasının
alınması işverenden beklenemeyecektir. Kuşkusuz, İş Kanunun 17 nci maddesinin (II) numaralı bendi
şartları gerçekleşmiş ise, işveren buna göre bildirimsiz (derhal) fesih hakkını kullanabilecektir.
Ayrıca maddede işçinin fesih bildirimine itirazı ve bunun yöntemi de düzenlenmiştir. İşveren fesih
bildiriminde sebep göstermemiş ise veya işçi gösterilen sebebin geçerli olmadığı inancında ise, fesih
bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açılabilecektir.
Feshin geçersizliğine ilişkin davanın seri muhakeme usulüne göre kısa sürede sonuçlanması amaçlanmış,
ancak, bir içtihat birliği sağlanabilmesi için de Yargıtay’ın denetimine yer verilmiştir. Öte yandan, iş
mahkemelerin çok fazla olan dava yükü göz önünde tutularak, toplu iş sözleşmesi taraflarının öngörmesi
veya işçi ile işverenin anlaşması durumunda, uyuşmazlığın öncelikle özel hakeme götürülebileceği kabul
edilmiştir.
158 sayılı ILO Sözleşmesine ve getirilen yeni düzenlemenin özüne uygun olarak, fesihte geçerli bir nedenin
bulunduğunu ispat yükünün işverene ait olduğu belirtilmiştir.
Mahkemenin yapılan feshi geçersiz bulması, dolayısıyla işçinin işe iadesine karar vermesi durumunda,
işveren karar tarihinden itibaren bir ay içinde işçiyi işe başlatmak zorundadır. İşveren mahkemenin kararına
rağmen işçiyi öngörülen süre içinde işe başlatmaz ise, işçiye tazminat ödemekle yükümlü olacaktır. Bu
tazminat, hizmet akdinin sona erdirilmesi sebepleri ve işçinin kıdemi göz önünde tutularak, en az altı aylık
ve en çok bir yıllık ücret tutarında olmak üzere, mahkeme tarafından takdir edilecektir. Mahkemece feshin
geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminatta kararda belirtilmesi
öngörülerek ikinci bir davanın açılması ve zaman kaybı önlenmiştir.
Dava, seri muhakeme usulüne göre görülecek olmakla birlikte, sonuçlanması uygulamada öngörülen dört
aylık süreyi aşabilecektir. Böyle bir durumda işveren işçiyi ister işe başlatmış, isterse başlatmamış olsun, işçi
çalıştırılmadığı sürenin en çok dört aya kadar olan kısmı için ücretini ve diğer haklarını alabilecektir.

Ancak, işçiye kıdem tazminatı ve bildirim süresine ait ücret peşin ödenmişse, bunların tutarı işe başladıktan
sonra işverene iade edilecektir. İşe başlatılmayan işçiye, bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait
ücret peşin olarak ödenmemiş ise, bu sürelere ait ücret tutarı v e hak edilip verilmeyen kıdem tazminatı
ayrıca ödenecektir.
İşçi, çıkarıldığı işinde çalışmayı sürdürmek istiyorsa, mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren altı
işgünü içinde işe başlamak için işverene başvurmak zorunda tutulmuştur. İşçi, belirtilen süre içinde
başvuruda bulunmazsa, yapılan fesih geçerli fesih sayılacak ve kendisine hak ettiği tazminatlar ödenecektir.
Maddede öngörülen tazminatların sözleşmelerle artırılmaması veya azaltılmaması için, bunların
değiştirilemeyeceği vurgulanmıştır.
Hizmet akdi feshedilen işçi, fesih bildirimine itiraz etmiş olmakla birlikte, bu arada başka bir işe girmiş
olabilir. Mahkeme feshin geçersizliğine karar verdiğinde bu yeni işinden memnun olan işçinin eski işine
dönmek istemeyebileceği de ihtimal dahilindedir. Böyle bir durumda, işçi mahkeme kararının kendisine
tebliğinden itibaren altı işgünü içinde eski işverenine yazılı olarak başvurmakla yükümlü tutulmuştur. Bu
başvuru üzerine işveren işçiye geçerli bir feshe göre hak etmiş olduğu tazminatlarını ödeyecektir.
Madde 3- 1475 sayılı İŞ Kanunun 13 maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, aynı Kanunun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasında ve 14 üncü maddesinin 11 inci fıkrasında gerekli değişiklikler yapılmıştır.
Madde 4- 1475 sayılı İş Kanunun 17 inci maddesinin sonuna eklenen hüküm ile, işverenin bildirimsiz fesih
hakkının kötüye kullanmasının önlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan feshin İş Kanununun 17 inci maddesinde
öngörülen sebeplerle uygun olmadığı inancında olan işçi yeni hükümler çerçevesinde yargı yoluna
başvurabilecektir.
Madde 5- 24 üncü maddede yapılan değişiklikle, işçilerin topluca işten çıkarılmaları belli bir usule
bağlanmış; uluslar arası belgelerde de yer aldığı şekilde belirli bir süre önceden yazı ile işyeri sendika
temsilcilerine veya işçi temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İŞ Kurumuna bilgi verilmesi
kabul edilmiştir. Bu bildirimde yer alacak bilgiler ve taraflar arasındaki görüşmelerin içeriği maddede
açıklanmıştır. Maddede bilgi verilecekler arasında işçi temsilcileri de yer almaktadır. Ne var ki, ülkemizde
henüz işçi temsilcilerine ilişkin bir düzenleme yoktur. Bu bakımdan kanuna bir geçici madde eklenmiş ve
burada işçi temsilcilerinin seçilmeleri hükme bağlanmıştır.
Madde 6- 1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü ve 24 üncü maddelerinde yapılan değişikliklere paralel olarak
98 inci maddenin A) ve B) bendlerinde gerekli değişiklik yapılmıştır.
Madde 7- Tarımdan sayılan işlerde çalışanların çalışma koşullarının farklılığı nedeniyle hizmet akdi, ücret
ve işin düzenlenmesi ile ilgili hususların çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür.
Madde 8- 158 sayılı ILO Sözleşmesi belirli nedenlerle hizmet ilişkisine son verilmesi söz konusu olduğunda
işçi temsilcilerine danışmayı öngörmektedir. Bu bakımdan İş Kanunun 24 üncü maddesinde yapılan
değişiklikle, toplu işçi çıkarmada işyeri sendika temsilcileri bulunmadığı takdirde işçi temsilcilerine de
bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Ancak, ülkemizde henüz işçi temsilcileri ile ilgili bir düzenleme
bulunmadığı için, bu geçici maddeye gerek duyulmuştur.
Madde 9- 2821 sayılı Sendikalar Kanunun 30 ncu maddesinde yapılan değişiklikle, işyeri sendika
temsilcisinin belirsiz süreli hizmet akdinin işveren tarafından feshinde İş Kanununun ilgili hükümlerinin
uygulanması kabul edilmiştir. Böylelikle, işçiler arasında farklı güvence düzenlemelerinin yaratacağı
sakıncalar da önlenmiş olmakla, birliktelik sağlanmaktadır. Ayrıca bu yolla, Sendikalar Kanununun 30 ncu
maddesinin uygulamada yarattığı sorunlarda ortadan kalkmış olacaktır.
Bununla birlikte, işyeri sendika temsilcilerinin faaliyetlerinin özellikleri dikkate alınarak, hizmet akdinin
sadece temsilcilik faaliyetlerinden dolayı feshedilmesi halinde, kendisine İş Kanununun 13/D maddesinin
birinci fıkrası uyarınca ödenecek tazminat en az bir yıllık ücreti tutarında tazminat olarak artırılmıştır.
Mahkeme olaya göre tazminatın miktarını belirleyecektir.

Maddede yapılan değişiklikle ayrıca temsilcilerin temsilcilik süresi içinde çalıştığı v e temsilci olarak
atandığı işyerinin işverence tek yanlı olarak değiştirilmesi ve işinde esaslı bir tarzda değişiklik yapılması
önlenmektedir. Aksi takdirde değişikliğin geçersiz sayılacağı öngörülmektedir. Böylece, işverenin
temsilcinin sıfatını ve güvencesini ortadan kaldırabilmesi yolu kapatılmaktadır.
Madde 10- 2821 sayılı Sendikalar Kanunun 31 nci maddesinin altıncı fıkrasındaki yatırım, hizmet akdinin
feshedilip feshedilmediğine göre yeniden düzenlenmiştir. Hizmet akdi sendika üyeliği veya sendikal
faaliyetlerden dolayı feshedilmiş ise, İş Kanunun 13/A, 13/B, 13/C ve 13/D madde hükümleri uygulanacak;
ancak, böyle bir durumda İş Kanunun 13/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca ödenecek tazminat işçinin bir
yıllık ücret tutarından az olmayacaktır.
İş Kanununa eklenen yeni hükümlerin uygulanma alanı dışında kalan işçinin, sendika üyeliği ve sendikal
faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi iddiası ile açılacağı davada ispat yükü yine işverene ait olacaktır.
Madde 11- 1475 sayılı İş Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının iki numaralı bendinde yer alan
“Tarım işleri” istisnalardan çıkarılarak tarım ve orman işçilerinin de Kanun kapsamına alınması sağlanmış,
hükmü kalmayan (c, ç, d) bentleri madde metninden çıkarılmıştır.
Tarım ve orman işçilerinin kanun kapsamına alınmaları nedeniyle ek 3 üncü maddede yer alan “2 numaralı
bendi ile “ ibaresi madde metninden çıkarılmış, geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 12- Yürürlük maddesidir.
Madde 13- Yürütme maddesidir.
Toplumsal yasanın en dinamik kesimini oluşturan çalışma yaşamını düzenleyen uyum yasalarının ivedilikle
uygulamaya konulması gerekmektedir.
Devlet istatistik Enstitüsünün Mart 2002 rakamlarına göre 1.902.000 kişi %8,5 oranını bulan işsizlik
toplumsal yaşamı doğrudan etkilemektedir. Sosyal taraflar arasındaki uyum kadar vazgeçilmez bir unsur olan
toplumsal barışın da sağlanması gerekmektedir. Bu da tarafların eşit temsiliyle oluşan çalışma grubunun
hazırlamış olduğu iş güvencesi yasa tasarısının hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır.

İŞYERİ KAPATMA CEZASI
Mustafa ŞİMŞEK
Vergi Denetmeni
1. GİRİŞ
3239 sayılı Kanunun 27.maddesiyle VUK.na eklenen mükerrer 354. madde ile 1.1.1986 tarihinden
itibaren uygulanmak üzere, belge düzenini yerleştirmek ve bu suretle vergi kaçağının azaltılması
amacıyla vergi sistemimizde “ işyeri kapatma cezası ” uygulamaya konulmuştur.
4008 sayılı Kanunun 18.maddesiyle VUK.nun mükerrer 354.maddesine, üçüncü fıkradan sonra gelmek
üzere iki yeni fıkra eklenmesi suretiyle 6.7.1994 tarihinden itibaren işyeri kapatma cezasının para
cezasına çevrilebilmesine imkan tanınmıştır.
Diğer taraftan; 3505 sayılı Kanunun 5. maddesiyle VUK.nun 353.maddesine eklenen 4.bent ile ,1.1.1989
tarihinden itibaren uygulanmak üzere, haklarında VUK.nun mükerrer
354. maddesi uyarınca işyeri kapatma cezası verilen mükelleflere ayrıca özel usulsüzlük
cezası kesilmesi esası getirilmiştir.
Daha sonra 4008 sayılı Kanunla anılan özel usulsüzlük cezası VUK.nun 353.maddesinin 5.bendinde
düzenlenmiştir.
2. İŞYERİ KAPATMA CEZASI
2.1 İşyeri Kapatma Cezasına Konu Olan Belgeler
VUK. nun mükerrer 354. maddesinde ; yetkililerce 353.maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı
belgelerin bir takvim yılı içinde üç defa kullanılmadığının veya bulundurulmadığının tespiti halinde
mükelleflerin işyerlerinin bir haftaya kadar kapatılabileceği belirtilmiştir .
İşyeri kapatma cezasına konu olan, VUK.nun 353.maddesinin 1. ve 2. bentlerinde yazılı belgeler
şunlardır;
- fatura
- gider pusulası
- müstahsil makbuzu
- serbest meslek makbuzu
- perakende satış fişi
- ödeme kaydedici satış fişi
- giriş ve yolcu taşıma bileti
- sevk irsaliyesi
- taşıma irsaliyesi
- yolcu listesi
- günlük müşteri listesi
Diğer taraftan VUK.nun 353.maddesinin 2.bendinde “ Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu
getirilen belgeler ” ( örneğin; adisyon, reçete, ambar tesellüm fişi vb. ) ifadesine yer verilmekle birlikte,
bu belgeler anılan maddede ismen sayılmamıştır.
Vergi idaresince, VUK.nun 353/2. maddesinde “Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen
belgeler ” ibaresinin yer alması nedeniyle, bu tür belgelerin de düzenlenmemesi veya kullanılmaması
halinde işyeri kapatma cezasına dayanak alınması gerektiği düşüncesiyle, uygulamada Maliye
Bakanlığınca ihdas edilen belgeler de işyeri kapatma cezasına konu edilmektedir.

Ancak Danıştayın görüşü, VUK.nun 353. maddesinin 1 ve 2 numaralı bentlerinde isim olarak
sayılmayan belgelerin düzenlenmemesi veya kullanılmaması halinde işyeri kapatma cezasının
uygulanamayacağı yönündedir.
Örneğin, Danıştayın bir kararında, VUK.nun 353. ve mükerrer 354. maddelerine göre düzenlenme
zorunluluğu bulunan belge kapsamında olmayan adisyonun düzenlenmediğinden bahisle işyeri kapatma
cezası uygulanamayacağına karar verilmiştir.1
Danıştayın bir başka kararında da, idari kararla düzenlenme zorunluluğu getirilen ambar tesellüm fişinin
düzenlenmemesi halinde VUK.na göre özel usulsüzlük cezası kesilemeyeceğine hükmedilmiştir.2
Dolayısıyla bu belgenin düzenlenmemesi nedeniyle işyeri kapatma cezası da uygulanamayacaktır.
2.2 Belgelerdeki Eksikliklerin İşyeri Kapatma Cezası Karşısındaki Durumu
1990/1 sıra numaralı VUK. İç Genelgesinde, belgelerde eksiklikler bulunması halinde işyeri kapatma
cezasının uygulanmasına ilişkin esaslar aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
İşyeri kapatma cezasının, uygulanması bakımından, VUK.nun 353.maddesinde sayılan belgelerin
kullanılmaması veya bulundurulmamasından; bu belgeleri düzenlemek zorunda olan mükelleflerin,
bunları düzenlememeleri veya kullanmamalarının anlaşılması gerekmektedir.
Düzenlenen belgelerde VUK.nun ilgili hükümlerinde yer olan tarih, adres, vergi dairesi, vergi numarası
ile diğer bilgilerin bulunmaması halinde bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması gerekmektedir.
Ancak;
1- Belgede yazılı adresin o yörede herkesçe bilinen veya kısa bir araştırma ile kolayca tespit edilecek
bir yer olması halinde, açık adresin bulunmamasından dolayı bu belge geçersiz sayılmayacak ve
işyeri kapatma cezasının uygulamasında dikkate alınmayacaktır.
2- Düzenlenen belgelerde adres,vergi dairesi adı ve hesap numarası bilgilerinden birinin yer almadığı
veya eksik yazıldığının tespiti halinde, bu belgeden hareketle belgeyi düzenleyen veya adına belge
düzenlenen kişi veya kurumun tespit edilmesi mümkün olabiliyorsa ve bu belgedeki eksikliğin bir
vergi ziyaına sebebiyet vermeyecek ölçüde olduğu anlaşılıyorsa, bu belge hiç düzenlenmemiş
sayılmayacak, dolayısıyla özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek ve bu belge işyeri kapatma cezasına
konu teşkil etmeyecektir.
Ancak, belgelerdeki şekil noksanlıklarının belgeyi hükümsüz kılacağı ve vergi ziyaına sebebiyet
vereceği konularında tereddüte düşülmesi halinde olay, gerek belgeyi düzenleyen gerekse adına belge
düzenlenen mükellefler nezdinde araştırılacak ve karşıt inceleme yapılacaktır. Yapılacak inceleme
sonucu belgenin gerçek bir işlem için düzenlediği ve her iki tarafın kayıtlarına da intikal ettiğinin tespiti
halinde, bu belgeler hiç düzenlenmemiş sayılmayacak ve işyeri kapatma cezasının uygulanmasında
dikkate alınmayacaktır. İnceleme sonucunda eksikliğin vergi ziyaına neden olacağı veya belgeyi
hükümsüz kılacağı kanaatine varılması halinde bu belge hiç düzenlenmemiş sayılarak gerekli işlemler
yapılacaktır.
3- Düzenlenen belgelerde tüm bilgiler bulunmakla birlikte; tarihe yer verilmemiş ise, bu tespite
dayanılarak belge hiç düzenlenmemiş kabul edilecek ve işyeri kapatma cezasına konu teşkil
edecektir.
181 sıra numaralı VUK. Genel Tebliğinde, VUK.nun 353. maddesinin 1. ve 2. bendinde yazılı belgelerin
VUK.nun ilgili hükümlerinde belirtilen bilgileri taşımamaları halinde hiç düzenlenmemiş sayılacağı
belirtilmiştir.
Örneğin, bu belgeden taşıtta bulundurulması gereken irsaliye veya yolcu listelerinde
1
2
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düzenleme tarihinin olmaması halinde, belge taşıtta bulundurulmamış sayılacaktır.
Diğer taraftan; 253 sıra numaralı VUK. Genel Tebliğinde, sevk irsaliyesi tarihi yanında ayrıca fiili sevk
tarihinin de yazılması gerektiği ve bu tarihlerden herhangi birine yer verilmeksizin düzenlenen sevk
irsaliyelerinin hiç düzenlenmemiş sayılarak işyeri kapatma cezasının uygulanmasında dikkate alınacağı
açıklanmıştır.
Maliye Bakanlığının 2.9.1997 tarih ve 37219 sayılı muktezasında, irsaliyeli faturada düzenlenme saatinin
yazılmaması halinde VUK.nun 353/1. maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesileceği ve bu tespitin
işyeri kapatma cezasına konu edileceği belirtilmiştir.
Yine, Maliye Bakanlığının 15.04.1998 tarih ve 13360 sayılı muktezası, mal miktarı eksik gösterilmek
suretiyle düzenlenen sevk irsaliyesi için VUK.nun 353/2.maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası
kesilmesi ve bu tespitin işyeri kapatma cezasında dikkate alınması gerektiği hakkındadır.
Danıştay ise, düzenlenen belgelerdeki noksanlıkların işyeri kapatma cezasına konu edilemeyeceği
görüşündedir. Bu konuda bazı Danıştay kararları aşağıdaki gibidir.
Sevk irsaliyesinin tek nüsha ve tarihsiz düzenlenmesi özel usulsüzlük cezasını değil, VUK.nun
352.maddesinin 7.bendine göre usulsüzlük cezası kesilmesi gerektirir ve bu nedenle işyeri kapatma
cezası işlemine dayanak alınamaz.3
Sevke konu emtianın sevk irsaliyesine miktar itibariyle noksan yazılması irsaliyenin düzenlenmemiş
sayılmasını gerektirmez ve bu eylem işyeri kapatma cezasına dayanak alınamaz. 4
Eksik bedel üzerinden fatura düzenlenmesi işyeri kapatma cezasına dayanak yapılamaz. 5
2.3 İşyeri Kapatma Cezasının Uygulama Esasları
İşyeri kapatma cezasının uygulanmasına ilişkin kurallar 181 sıra numaralı VUK. Genel Tebliğinde
açıklanmıştır. Buna göre;
İnceleme elemanları veya yoklamaya yetkili olanlara inceleme ve yoklamalarda mükelleflerin VUK.nun
353.maddesinin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı belgeleri kullanmadıklarına veya bu belgelerden
irsaliye ( veya irsaliyeli fatura ) ve yolcu listelerini taşıtlarında bulundurmadıklarına ilişkin ayrı ayrı iki
tespit yapılması üzerine;
- İkinci tespitten sonra, bu belgelere kullanmama veya bulundurmamaya ilişkin cezai müeyyideler
uygulanmakla birlikte bunun yanısıra mükellefe ilgili vergi dairesi müdürlüğünce ( bağlı vergi
dairelerinde malmüdürlüğünce ) bir UYARI YAZISI gönderilir.
- İkinci tespit üzerine gönderilen uyarı yazısından sonra aynı mükellefin kullanmak veya bulundurmak
zorunda olduğu belgelerden herhangi birinin kullanılmadığının veya bulundurulmadığının üçüncü defa
tespit edilmesi halinde bu işyeri için kapatma cezası uygulanır.
- İkinci tespitten sonra kendilerine uyarı yazısı gönderilmemiş olan mükellefler hakkında işyeri kapatma
cezası uygulanması mümkün değildir.
- İşyerinin kapatılmasına esas teşkil edecek tespitlerde aynı neviden belge tespiti aranmaz.
Örnek:
Bir mükellefin aynı işyeri için yapılan 3.tespitten ilkinde sevk irsaliyesi, ikincisinde fatura, ( ikinici
tespitten sonra mükellefe uyarı yazısının tebliğinden sonra ) üçüncüsünde gider pusulası
3
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düzenlenmemesi işyeri kapatma cezasına esas teşkil eder. Çünkü aynı neviden belge tespiti
aranmayacaktır.
- İşyeri kapatma cezasının tespite bağlı olması nedeniyle VUK.nun 353. maddesinin 1 ve 2 numaralı
bentlerinde sayılan belgelerden herhangi birinin veya birkaçının kullanılmadığına veya
bulundurulmadığına ilişkin olarak aynı işyeri ile ilgili ayrı ayrı üç tespitin yapılmış olması, yani üç ayrı
tutanağın düzenlenmiş olması gerekir.
Örnek:
Bir mükellefe aynı tutanak ile 3 adet fatura, 2 adet sevk irsaliyesi, 7 adet ödeme kaydedici cihaz fişi
düzenlemediği ve 1 adet fatura almadığı tespiti yapılmış olması halinde bu tespitlerin tamamının aynı
tutanak ile yapılması nedeniyle işyeri kapatma cezası açısından tek bir tespit olarak değerlendirilecektir.
Ancak bu belgelerin alınmaması, verilmemesi fiillerine istinaden VUK.nun 353. maddesinin 1. ve 2.
bentleri uyarınca mükellef adına özel usulsüzlük cezası kesileceği tabiidir.
İşyeri kapatma cezasında esas olan; belge düzenine uyulmayan işyerinin kapatılması olup, üç tespitin de
aynı işyerinde yapılmış olması şartı aranılmaktadır. Dolayısıyla birden fazla işyeri bulunan mükelleflerin
( merkez, şube vb. ) farklı işyerlerinde yapılan tespitlerin birlikte değerlendirilmesine ve bu tespitlere
dayanılarak tüm işyerleri veya işyerlerinden birisi kapatılmak suretiyle işyeri kapatma cezasının
uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.6
Örnek:
( X ) Anonim Şirketinin 1 merkez ve 2 şubesinin bulunduğunu varsayalım. Merkez işyeri için 3 adet, her
şube için (VUK.nun 353. maddesinde yazılı belgelerin düzenlenmediğine ilişkin olarak ) ayrı ayrı 3’er
adet tutanak düzenlenmiş olması halinde ( 2.tutanaktan sonra uyarı yazısının tebliğ edilmesi şartıyla )
işyeri kapatma cezası hem merkez hem de şubeler için uygulanabilir. Merkez İşyeri için 2 adet
şubelerden birisi için 1 adet tutanak düzenlenmiş ise ( X ) A.Ş. adına 3 tutanak düzenlenmiş olmasına
rağmen farklı işyerleri için düzenlenmiş olması nedeniyle işyeri kapatma cezası bu aşamada
uygulanamaz. Ancak, merkez işyerine 2 ayrı tutanak düzenlenmesi nedeniyle vergi dairesince uyarı
yazısı gönderilecektir.
Uygulamada, yapılan denetimlerde düzenlenen belgelerde bulunması zorunluluğu olan tarih, saat vb.
bilgilerin eksik olduğunun tespiti halinde bu belgedeki eksikliğin tutanağa yazılması yerine belgenin hiç
düzenlenmediği yönünde tutanak düzenlendiğine nadiren de olsa rastlanmaktadır. Bu durumda, belgenin
hiç düzenlenmemesi ile belgedeki bilgilerin noksan olmasının farklı sonuçlar doğuracağı göz önünde
tutularak doğru tespitin yapılmasına özen gösterilmelidir.
Uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir durum da, mal sevkıyatında sevk irsaliyesinin veya irsaliyeli
faturanın düzenlenmemiş olması yahut düzenlenmesine rağmen taşınan mal ile birlikte olmaması halinde
vergi idaresince tutanak düzenlenmesi esnasında, malı taşıyan şoförün veya malı sevk edenin sevk ettiği
malın mükellefin hangi işyerine ( örneğin merkez işyerine veya şubeye ) ait olduğunun beyanı esnasında
genellikle merkez işyerini beyan etmeleri nedeniyle bu tutanaklar, mükelleflerin şubesince
düzenlenmeyen bir belge nedeniyle merkez işyerinin kapatma cezasına muhatap olmasına yol açacaktır.
Dolayısıyla, mükelleflerin mal sevk ederken veya sevk ettirirken bu hususa dikkat etmeleri kendi
yararlarına olacaktır.
Diğer taraftan, 1989/1 sıra numaralı VUK İç Genelgesinde, mükelleflerin bir takvim yılı içinde belge
düzenine uymadıklarına ilişkin olarak yapılacak tespitlerin, izleyen takvim yılında yapılacak tespitlerle
irtibatlandırılmaması ve her takvim yılı içinde yapılan tespitlerin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği
açıklanmıştır.
Örnek:
Vergi idaresince , 2001 yılı içerisinde VUK.nun 353.maddesinde yazılı belgeleri düzenlemediği veya
kullanmadığına ilişkin iki tespit bulunan mükellefe aynı yıl içinde uyarı yazısı gönderilmesinden sonra
yine VUK.nun 353. maddesinde yazılı belgeleri düzenlemediği veya kullanmadığının 01.01.2002
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tarihinde veya izleyen herhangi bir tarihte tespit edilmesi halinde, mükellef hakkında işyeri kapatma
cezasının uygulanması olanaksızdır.
- Mükelleflerin işyerleri, ilgili vergi dairesi müdürünün ( bağlı vergi dairelerinde mal müdürünün )
yazısı, defterdarın önerisi ve valinin onayı ile kapatılacaktır.
- Valilikçe kapatılmasına karar verilen işyerleri, vergi dairesi ( bağlı vergi dairelerinde mal müdürlüğü )
tarafından gönderilen yazının tebliğini izleyen 3 gün içinde kapatılacaktır.
- 199 sıra numaralı VUK. Genel Tebliği uyarınca, ilgili valilikçe, bir takvim yılı içinde işyeri kapatma
cezasına ilk defa muhatap olan işyerleri 3 gün, ikinci defa muhatap olan işyerleri 5 gün ve üçüncü defa
muhatap olan işyerleri 7 gün süre ile kapatılacaktır.
Aynı işyerinin aynı takvim yılı içinde dördüncü defa veya daha fazla işyeri kapatma cezasına muhatap
olması halinde, bu işyeri 7 gün süre ile kapatılacaktır.
2.4 İşyeri Kapatma Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi
Haklarında işyeri kapatma kararı verilen mükelleflerin işyerlerinin kapatılmasından önce yazılı olarak
talepte bulunmaları halinde işyeri kapatma cezasının para cezasına çevrilmesine imkan bulunmaktadır.
Mükelleflerin, işyeri kapatma cezasının para cezasına çevrilmesi imkanından yararlanabilmeleri , idarece
hesaplanıp kendilerine yazı ile bildirilen para cezasını bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün
içerisinde tamamen ödemeleri şartına bağlı bulunmaktadır. Para cezası belirlenen süre içinde ödenmediği
taktirde, talep geçersiz sayılarak işyerinin derhal kapatılması yoluna gidilir.
229 sıra numaralı VUK. Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre; işyeri kapatma
cezasının para cezasına çevrilmesi ile ilgili uygulama şu şekilde yürütülecektir.
-

İlgili vergi dairesince, kapatma kararına ilişkin yazının mükellefe tebliğini izleyen 3. günün bitimine
kadar beklenecektir. Bu süre içinde mükelleflerce işyeri kapatma cezasının para cezasına çevrilmesi
için yazılı talepte bulunulmaması halinde izleyen günden başlamak üzere işyeri kapatma cezası
uygulanacaktır.

-

İşyeri kapatma cezasının para cezasına çevrilmesine ilişkin dilekçenin verildiği günü izleyen günden
başlamak üzere en geç 7 gün içinde ilgili vergi dairesince para cezası tutarı hesaplanacak ve
hesaplanan para cezası tutarının bildirimine ilişkin yazı memur eliyle mükellefe tebliğ edilecektir.

-

Para cezasının hesaplanmasında, beyannamede yer alan ve hakkında kapatma kararı alınan işletme
ile ilgili olmayan kazanç ve iratlar dikkate alınmayacaktır. Örneğin iki ayrı işyeri için ticari kazanç
beyan eden mükellefin işletmelerinden biri için uygulanacak olan işyeri kapatma cezasının para
cezasına çevrilmesinde yalnızca kapatılacak işletmeden elde edilen ticari kazanç tutarı esas
alınacaktır.

-

Aynı işletmenin birden fazla işyeri ( şubesi ) bulunması halinde işyeri kapatma cezasının para
cezasına çevrilmesinde, kapatılacak işyerine isabet eden kazanç tutarı esas alınacaktır. Ancak,
kapatılacak işyeri kazancının beyanname ve eklerinden işyerleri itibariyle ayrılmasının mümkün
olmaması halinde dönem kazancının tamamı üzerinden para cezası hesaplanacaktır.

- Yeni işe başlayanlar için kesilecek para cezası, asgari ücretin bir yıllık brüt tutarı esas alınmak suretiyle
hesaplanacaktır.
2.5 İşyeri Kapatma Kararı Verilen Mükelleflere Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezası
VUK.nun mükerrer 354. maddesine göre işyeri kapatma kararı verilen mükellefler hakkında işyeri
kapatma cezası uygulanmasının yanısıra, mükellef adına VUK.nun 353. maddesinin 5 numaralı bendi
uyarınca özel usulsüzlük cezası da kesilecektir.

229 sıra numaralı VUK. Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi
için işyerinin kapatılmasını beklemeye gerek bulunmamakta olup, valilikçe kapatma kararı alınmasından
sonra özel usulsüzlük cezası kesilebilecektir. İşyeri kapatma cezasının para cezasına çevrilmek suretiyle
uygulanması, mükellefler adına VUK.nun 353. maddesinin 5. bendi uyarınca ceza kesilmesine engel
değildir.
VUK.nun 353. maddesinin 5 numaralı bendinde, işyeri kapatma kararı verilen mükelleflere uygulanacak
özel usulsüzlük cezalarının basit usule tabi mükelleflere uygulanabileceğine dair bir hüküm
bulunmaması nedeniyle kazançları basit usule göre tespit edilen mükelleflerin belge düzenine
uymamaları nedeniyle valilikçe işyeri kapatma cezası uygulanmasına karar verilenlere ayrıca özel
usulsüzlük cezası uygulanmaz.7
2.6 İşyeri Kapatma Cezasına Karşı Dava Açılması
İşyeri kapatma cezasına dayanak olan tutanaklarda yer alan özel usulsüzlük cezalarına daha önce dava
açılmış ve reddedilmiş veya bu tutanaklara hiç dava açılmamış olması hallerinde dahi, işyeri kapatma
cezasına karşı dava açılabilir.
İşyeri kapatma cezası ile ilgili olarak vergi davasının hangi sürede açılacağına dair gerek Vergi Usul
Kanununda gerekse İdari Yargılama Usulü Kanununda herhangi bir özel düzenleme bulunmamaktadır.
Dolayısıyla vergi dairesince gönderilen ( işyerinin kapatılacağına dair ) yazının mükellefe tebliğinden
itibaren 30 günlük sürede dava açılabilmesi gerekir.
Ancak, 181 sıra numaralı VUK. Genel Tebliği uyarınca vergi dairesinin gönderdiği işyeri kapatma kararı
yazısının tebliğinden itibaren 3 gün içinde işyerinin kapatılması işlemi vergi dairesince
gerçekleştirilecektir. Bu nedenle; kapatma kararı yazısının mükelleflere tebliğinden itibaren 3 gün içinde
yürütmenin durdurulması talebini de içeren bir dilekçe ile dava açılmalıdır. Kapatma kararının
uygulanmasından önce işyeri kapatma cezasının para cezasına çevrilmesini talep edenler ise hesaplanan
para cezasının mükellefe tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde dava açabileceklerdir.
İYUK.nun 45.maddesi uyarınca işyeri kapatma cezaları ile ilgili vergi mahkemesi kararlarına karşı
Danıştaya temyiz yoluna başvurulamaz. Ancak, vergi mahkemesi kararının tebliğ tarihinden itibaren
Bölge İdare Mahkemesine 30 gün içinde itiraz edilebilir.
1998/2 sıra numaralı VUK. İç Genelgesinde; belge düzenine uyulmadığına ilişkin olarak düzenlenen
tespit tutanaklarına dayanılarak kesilen özel usulsüzlük cezalarına karşı açılan davaların sonuçlanmadığı
gerekçesiyle işyeri kapatma kararının iptali yolunda kararlar verildiği belirtilerek belge düzenine
uyulmadığına ilişkin tespit tutanaklarına istinaden kesilen özel usulsüzlük cezalarına karşı açılan davalar
sonuçlandıktan sonra bu tespitlerin işyeri kapatma cezasının uygulanmasında dikkate alınması gerektiği
açıklanmıştır.
3. SONUÇ
İşyeri kapatma cezası, belge düzenine uyulmamasının sonucu olarak uygulanan ağır, rencide edici ve
özel bir yaptırımdır.
İşyeri kapatma cezasına ilişkin uygulamalar, kanun, tebliğ, iç genelge ve hatta muktezalarla
yönlendirilmekte olup, anılan düzenlemelerin derli toplu olmaması nedeniyle mükellefler bu bilgilere
ulaşmakta zorluk çekmektedirler. Gerek mükelleflerin kendi iradeleriyle gerekse bilgi eksiklikleri
nedeniyle belge düzenine uyulmaması sonucunda işyeri kapatma cezasına muhatap olabilmektedirler.
Belge düzenlememe eyleminin dışında, düzenlenen belgelerdeki bir takım noksanlıkların işyeri kapatma
cezasına dayanak teşkil etmesi, mükelleflerin fiiline nazaran daha ağır bir yaptırımla karşılaşması
sonucunu doğurmaktadır.
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Bu nedenle, mükelleflerce belge düzenine önem verilmesi ve titiz davranılması; vergi idaresince de belge
düzeni konusunda daha basit, sade ve anlaşılır düzenlemeye gidilerek, denetimlerin daha çok belge
düzenlememe fiilinin tespitine yönelik ve geniş mükellef kitlesini kapsayacak şekilde yapılması ve de
işyeri kapatma cezasının yerine para cezasının öngörülmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

BAĞ-KUR’ DA BASAMAK SEÇME, BASAMAK YÜKSELTME BASAMAK
DÜZELTME VE BASAMAK İNTİBAKI İŞLEMLERİ,
Ertan GİRİTLİOĞLU
Bağ-Kur Başmüfettişi
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
TURMOB mensupları gibi Bağ-Kur sigortalılarının sürekli yakındıkları “Basamak İntibakı”
(Yani SSK, T. C. Emekli Sandığı veya diğer sandıklara prim ödemiş olan kişilerin, Bağ-Kur’ a
girmeleri halinde prim ödeyecekleri basamağın tespiti) konusunda Bağ-Kur’ un uygulamaları bir
çok şikayetlere ve sızlanmalara neden olduğundan bu konuda 1479 sayılı Yasanın 51’nci
maddesinde 04/10/2000 tarih ve 619 sayılı KHK ile yapılan değişiklikle, en çok 12’nci basamağa
kadar yükseltme şartı kaldırılmıştır. Bu şekilde 24’ncü basamağa kadar intibak ettirme olanağı
sağlanmıştır. Ancak pek çok kişinin bu işlemi yaptırmadığı bilinmektedir.
İntibaklarla ilgili ayrıntıya geçmeden önce kavramlar ve basamaklarla ilgili açıklamaların
yapılmasında fayda görmekteyiz.
I TANIMLAR
a) Basamak: Bağ-Kur’ da 1479 ve 2926 sayılı Yasalara göre sigortalıların ödeyecekleri prim
miktarını belirleyen ve yaşlılık, maluliyet, ölüm hallerinde bağlanacak aylık miktarlarına esas
teşkil eden göstergelerdir.
Başlangıçta 12 olan bu göstergeler daha sonra 24’ e çıkarılmıştır. Basamak tutarlarından % 20
oranında, sigorta primi % 15 oranında sağlık primi kesilmektedir. ( 1479 sayılı Yasa değişik
49’ncu Md, 2229 sayılı Yasa değişik 31’nci Md)
b) Giriş Basamağı: Bağ-Kur’ da ilk tescil yapılırken seçilen veya diğer sosyal güvenlik
kuruluşlarında mevcut olan hizmetler değerlendirilerek bulanan basamaktır. ( 1479 sayılı Yasa
Md 51, 2926 sayılı Yasa Md 34)
c) Basamak Yükseltme: Seçilen veya intibak ettirilen basamağın sigortalılık süresi içinde
(Diğer koşulları taşıması halinde) bir üst basamağa yükselmedir. On ikinci basamağa kadar
Kurum tarafından her yıl otomatik olarak yükseltilir. 12  23 basamaklar için iki yıllık süre ile
prim, gecikme zammı ve faiz borcunun bulunmaması aranmaktadır. ( 1479 sayılı Yasa Md. 52,
2926 sayılı Yasa Md  35)
d) Basamak Düzeltme: Sigortalıların bulundukları basamağın değiştirilmesi işlemidir. Seçilmiş
olmasına rağmen aranan şartları taşımadığı gerekçesi ile reddedilen ve Kurumca tespit edilen
basamağın değiştirilmesi veya bedelini ödemek koşulu ile sıra dışı üst basamaklara çıkılması
işlemidir. ( 1479 sayılı Yasa Geçici Md 9, Ek Geçici Md1 )
II BASAMAK SEÇME İŞLEMLERİ:
Bağ-Kur sigortalısı olan kişiler bir ay içinde Kuruma başvurmaları halinde 1479 sayılı Yasanın
50’nci, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Yasasının 33’ncü
maddesinde belirtilen basamaklardan, ilk on ikisinden dilediklerini seçerler ( 1479 sayılı Yasa
Md 51, 2926 sayılı Yasa Md 34 )
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Dilediği basamağın seçilmesi için bazı koşullar vardır. Bunlar, zorunlu sigortalılığın başladığı
tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma başvurmaları, diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmeti
bulunanların intibak ettirilecek basamaktan daha alt basamağı seçmemiş olmaları gerekmektedir.
 Başvuruda Süre: 01/10/1972 04/05/1975 tarihleri arasında bir ay olan başvuru süresi
05/05/1979 tarihinden itibaren üç olarak belirlenmiştir. Halen üç ay olarak uygulanmaktadır.
( 1479 sayılı Yasada değişiklik yapan 2229 sayılı Yasa Md 23)
 Başvuruda Şekil: Genelde giriş bildirgesinde belirtmek veya bir dilekçe ile bildirmek
suretiyle olmakla birlikte, bir ay veya üç ay içinde giriş bildirgesini taahhütlü olarak PTT’ ye
verilmiş olması halinde de başvuru geçerli sayılmaktadır. ( 06/09/1974 tarih ve 10 nolu
Bakanlık genelgesi)
 Kuruma Başvurulmuş Gibi Kabul Edilen Basamak Seçme İşlemleri: Bir ve üç aylık
süreler içinde giriş keseneği, aylık veya dönemsel prim ödenmesi halinde en yakın basamak
seçilmiş sayılmakta, yine aynı sürede meslek kuruluşu veya vergi dairesi tarafından giriş
bildirgesinin onaylanmış olması halinde de bildirgede yazılı basamak seçilmiş sayılmaktadır.
(279 nolu genelge sa: 23 28)
1803 sayılı Af Yasası uyarınca 06/09/1974 tarihine kadar verilen giriş bildirgelerinde seçilen
basamaklar veriliş süresine bakılmaksızın geçerli sayılmıştır. Süresi içerisinde seçilmemiş
basamaklar için Kurumca otomatik olarak birinci basamağı seçmiş sayılmaktadır. ( 1479/ 5)
III BASAMAK YÜKSELTME İŞLEMLERİ:
1479 sayılı Yasanın 52’nci maddesi ile 2926 sayılı Yasanın 35’nci maddesinde yer alan basamak
yükseltme işlemleri bu yasalarda yapılan değişikler sonucunda farklı uygulamalar göstermiş
1479 sayılı Yasaya tabi olanlar için bir üst basamağa yükselme işlemleri:
 01/10/1972  04/05/1979 tarihleri arasında: Bu tarihler arasında basamak yükseltmek için
iki tam yıl prim ödemiş olması, sıra dışı olmaması ve yazılı istekte bulunulması koşulu
aranmaktadır. (1479 sayılı Yasa Md 52 ilk şekli)
 05/05/1979  06/03/1981 tarihleri arasında: Bu tarihlerde basamak yükseltmek için iki
tam yıl beklenmesi ve 2 dönem öncesine kadar prim ve her türlü borçların ödemiş olması,
sıra dışı olmaması ve yazılı istekte bulunması koşulu aranmaktadır. ( 2229 sayılı Yasa Md
24)
 07/03/1981  20/06/1987 tarihleri arasında: Bu
süre içinde yapılan basamak
yükseltmelerde ilk beş basamakta 1’er yıl sigortalılık süresinin doldurulması, 6 12’nci
basamaklar için en az iki yıl sigortalılık süresinin geçmesi ve istekte bulunulması şartı
aranmaktadır. 6’ncı basamağa kadar Kurum tarafından otomatik olarak yükseltilmektedir. (
2423 sayılı Yasa Md 4)
 21/ 06/1987  31/07/1999 tarihleri arasında: Bu sürelerde 6 12 basamaklar için en az iki
yıl sigortalılık süresinin geçmesi, 6 ay öncesine kadar prim ve prime ilişkin borcun
bulunmama şartı aranmaktadır. ( 3396 sayılı Yasa Md 8)
 01/08/1987  09/09/1989 tarihleri arasında: 3396 sayılı Yasanın 6’ncı maddesi ile 1479
sayılı Yasanın 50’nci maddesinin son fıkrası değiştirilerek, Bakanlar Kurulunca,
2

“Emekli aylıklarına ve primlere esas olan basamak sayısının artırılması, göstergelerin
değiştirilmesine, basamaklarda bekleme süresinin tespite, uygulama tarihini
belirlenmesine yetki verilmiştir.
Bakanlar Kurulu 31/07/1987 tarihli R. G. yayımlanan 87/ 11995 sayılı kararı ile 01/08/1987
tarihinden geçerli olmak üzere basamakları 12’den 24’e çıkarmış, 12 ve daha yukarı
basamaklarda bekleme süresini 1 yıl olarak tespit edilmiştir.
 09/09/1989 tarihinden sonra: Bu sürelerde 6 11 basamaklarda bekleme süresi 1 yıl, 12
23 basamaklarda ise 2 yıl olarak beklenmesi ve bir önceki ay sonu itibariyle prim ve prime
ilişkin borcun bulunmaması koşulu getirilmiştir. (1479 sayılı Yasa Md 32)
Halen 12’nci basamağa kadar Kurum tarafından otomatik yükseltilmekte, 12 23 basamaklar
için ise her basamakta 2 yıl bekleme süresi ve borç bulunmama şartı aranmaktadır.
IV BASAMAK DÜZELTME İŞLEMLERİ :
Seçilen basamağın kabul edilmemesi veya kabulü imkansız hale gelmesi nedeniyle istenilen
basamakta bulunmayanların basamaklarını düzeltme olayıdır.
Basamak intibakı ile farkı ise; İntibak zorunludur, düzeltme isteğe bağlıdır. İntibak diğer sosyal
güvenlik kurumlarındaki hizmete bağlı olduğu halde, basamak düzeltmede belli kaynağa
dayanmayıp tamamen takdirle ilgilidir.
Bağ-Kur’ un basamak düzeltme konusunda 2002 yılına kadar yaptığı uygulamaları irdelersek;
 1803 sayılı Af Yasası ile getirilen basamak düzeltme hakkı: (01/06/1974 02/09/1974)
01/06/1974 tarihinde yürürlüğe giren Af Yasası ile, Bağ-Kur’ a kayıt ve tescilini yapmış olmakla
birlikte seçmiş oldukları basamakları her hangi bir sebeple değiştirmek isteyenler, 02/09/1974
tarihine kadar Kuruma başvurmaları ve aynı tarihe kadar prim ve kesenekleri (cezalar hariç)
ödemeleri şartı ile yeni basamak seçmişlerdir.
 2229 sayılı Yasanın 34’ncü maddesi ile getirilen basamak düzeltme hakkı:
(04. 05. 1979 05. 05. 1980)
Bu değişiklikle, 1479 sayılı Yasada değişiklik yapan 2229 sayılı Yasa ile 6 ay içinde başvurmak
ve kesenek, prim farkı cezalarla birlikte bir yıl içinde ödenmek şartı ile istedikleri basamağı
seçme imkanı verilmiştir. Bu değişikle bu konulardaki sızlanmalar giderilmiş ve Kurum’ da
kolay para tahsil etmiştir. Ancak bu paraların iyi değerlendirilememesi ve özellikle yüksek
basamaktan aylık ödenmesinin Kuruma külfet getirdiği bilinmektedir.
 30. 08. 1996 tarih ve 4181 sayılı Yasanın 1’nci maddesi ile getirilen basamak düzeltme
hakkı: ( 01. 09. 1996 01. 12. 19969)
3396 sayılı Yasa ile verilen yetki uyarınca Bakanlar Kurulu 01/08/1997 tarihinden itibaren
basamakları 12’den 24’ e çıkarmıştır. Bu durum sigortalılarda adaletsizlik yarattığı için
30. 08. 1996 tarih ve 4181 sayılı Yasa ile en çok 12 basamak yükselme hakkı verilmiştir.
01/09/1996 01/12/1996 tarihleri arasında başvuruda bulunma ve 6 ayda kesenek, prim, gecikme
zammı, faiz ve basamak yükseltme farkını ödemek şartı ile istedikleri basamağa yükselmişlerdir.
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 04. 10. 2000 tarih ve 619 sayılı KHK ile getirilen basamak yükseltme hakkı:
(04. 10. 2000 04. 04. 2001)
619 sayılı KHK’ nin yürürlüğe girdiği 04/10/2000 tarihinden itibaren 6 ay içinde en çok 12
basamak yükseltmek için başvuruda bulunup hesaplanacak olan prim ve kesenekleri varsa
birikmiş borçları ile birlikte ödemeleri koşulu ile istedikleri basamağa gelmişlerdir. Ancak bu
hakkı kullananlar (maluliyet ve ölüm halleri hariç ) 3 yıl sonra emekli olmaktadırlar.
Aslında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilip 08/11/2001 tarihinde gerekçesi yayımlanan
619 sayılı KHK yerine verilen 9 aylık süre içinde yasa çıkarılamadığı için
08/08/2001 tarihinden itibaren bu KHK hükümlerine göre yapılacak işlemler yasal dayanaktan
yoksun hale gelmiştir. Bu durum basamak yükselte işlemini etkilememektedir. Çünkü, basamak
yükseltme için verilen süre KHK’ nin yürürlükte bulunduğu süreler içindedir.
V İNTİBAK İŞLEMLERİ:
“İntibak” T. C. Emekli Sandığı, SSK ve benzeri sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti
bulunup Bağ-Kur’ a girenlerin hangi basamaktan prim ödeyeceklerinin tespiti, işlemidir. 1479
sayılı Bağ-Kur Yasasının ilk şeklinde 1972 1979 tarihleri arasında bu konuda bir hüküm
bulunmadığı için uygulama sızlanmalara neden olmuş aynı zamanda adalet ilkesine ters
düşmüştür.
2229 sayılı Yasa ile Bağ-Kur’ a girenlerin diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmetleri
dikkate alınarak basamak tespit edilmeye başlanmıştır. 1479 sayılı Yasanın 51’nci maddesinde
düzenlenen intibak konusu 2002 yılına kadar 5 kez değişikliğe uğramıştır.
 04/05/1979 19/ 04/1982 tarihleri arasında basamak intibak işlemleri:
2229 sayılı Yasa ile 51’nci maddeye eklenen bir paragrafla, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına
tabi bir işte çalıştıktan sonra Bağ-Kur kapsamına girenlerin geldikleri sosyal güvenlik
kurumundaki prime esas ücretin veya keseneğe esas derecelerin en yakın olduğu basamağı
seçmiş sayılmaları hükme bağlanmıştır.
Maddede, Bağ-Kur’ a girilmeden önce hangi miktar üzerinden sosyal güvenlik primi ödenmiş
ise bu miktarın karşılığı olan en yakın basamaktan prim ödenmesi açık olarak belirtildiği halde,
Kurum; 05/10/1979 tarih ve 161/1 nolu genelgesi ile, son defa alınan ücret ve maaşın asgari
ücretin altında olması halinde, aylık asgari ücretin karşılığı basamaktan prim ödeneceği, yukarı
olması halinde en yakın basamak üzerinden prim ödemesi gerektiği esası getirilmiştir. Bu
duruma göre en düşük basamak olarak,
04/05/1979 28/02/1981 tarihleri arasında 8’nci basamağa
01/03/1981 31/03/1981 tarihleri arasında 2’nci basamağa
01/04/1981 31/03/1982 tarihleri arasında 7’nci basamağa
İntibak ettirilmiştir. Bu uygulama yasa hükmüne tam uygun olmadığı için bir çok sigortalı
tarafından yargıya başvurulmuş ve Kurum aleyhine çıkan kararlar yargıtayca onaylanmıştır.
20/04/1982 21/03/1985 tarihleri arasındaki basamak intibak işlemleri:
20/04/1982 tarih ve 2654 sayılı Yasanın 9’ncu maddesi ile; tescil tarihinde geçerli olan asgari
ücretin aylık karşılığı olan basamaktan daha alt basamağın seçilemeyeceği hükmü getirilmiştir.
Bu madde ile önceden ödenmiş olan prime esas olan ücretin veya miktarı dikkate alınmayıp
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asgari ücret esas alınmıştır. Bu tarihler arasında asgari ücretin değişikliğine paralel olarak
intibaklar aşağıdaki şeklide yapılmıştır.
20/04/1982 31/12/1982 tarihleri arasında 6’ncı basamağa
01/01/1983 31/12/1983 tarihleri arasında 9’ncu basamağa
01/01/1984 31/03/1984 tarihleri arasında 6’ncı basamağa
01/04/1984 31/12/1984 tarihleri arasında 11’nci basamağa
01/01/1985 21/03/1985 tarihleri arasında 8’nci basamağa
İntibak ettirilmiştir. (279 sayılı Kurum genelgesi sa: 29)
 22/03/1985 20/06/1987 tarihleri arasında basamak intibakı işlemleri:
3165 sayılı Yasanın 12’nci maddesi ile yapılan değişiklikle; diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında
geçen sürenin intibak ettirilmek suretiyle en yakın basamaktan aşağısının seçilemeyeceği hükmü
getirilmiştir.
Madde ile Bağ-Kur’ a gelinmeden önce kaç yıl hizmeti varsa bu hizmetler Kurumdaki
basamaklarda bekleme süresi dikkate alınarak hangi basamağa geliniyorsa o basamağın seçilmiş
olacağı, yani herhangi bir sınırlama olmadığı açık olarak hükme bağlandığı halde
04/05/1985 tarih ve 266 nolu genelge ile 6’ncı basamaktan yukarısına intibak ettirilemeyeceği
hükmü getirilerek haksız uygulama yapılmıştır.
 20/06/1987 07/05/1995 tarihleri arasında basamak intibak işlemleri:
20/06/1987 tarih ve 3396 sayılı Yasanın 7’nci maddesi ile yapılan değişiklik ile; diğer sosyal
güvenlik kuruluşuna bağlı olarak geçen hizmet sürelerinin intibak ettirilmek suretiyle bulunacak
olan gelir basamaklarından daha aşağısını, 12’nci basamaktan yukarısını seçemezler hükmü
getirilmiştir. Madde de 12’nci basamağa kadar intibak yapılacağı açık olarak görülmesine
rağmen, Kurum eski uygulamaya devam etmiştir. Yani 6’ncı basamaktan daha yukarı basamağa
intibak ettirmemeye devam etmiştir. Ancak uygulamadan şikayetçi olan sigortalılar yargıya
başvurmuş ve Kurum aleyhine sonuçlanan davalar yargıtayca da onanmıştır.
 08/05/1995 04/10/2000 tarihleri arasında basamak intibak işlemleri:
Kurum 07/08/1995 tarih ve 1995/12 nolu genelge düzenleyerek hatalı uygulamadan vazgeçmiş
ve hizmetin yeterli olması halinde 12’nci basamağa kadar intibak ettirilmesi uygulamasına
geçmiştir. Bu duruma göre;
0,5 1,5 yılları arasında hizmeti bulunanlar 2’nci basamağa
1,5 2,5 yılları arasında hizmeti bulunanlar 3’ncü basamağa
4,5 5,5 yılları arasında hizmeti bulunanlar 6’ncı basamağa
17, 5 yıldan fazla hizmeti bulunanlar 12’nci basamağa, intibak ettirilmişlerdir.
 04/10/2000 tarihinden sonra basamak intibak işlemleri:
04/10/2000 tarihinde yürürlüğe giren 619 sayılı KHK’nin 23’ncü maddesi ile yapılan
değişiklikle; 12’nci basamaktan yukarısına intibak ettirilmez hükmü yürürlükten kaldırılmış
ayrıca,
Kurumdan ayrılıp tekrar dönenler eski basamaklarına diğer sosyal güvenlik
kuruluşlarından geçen hizmet süreleri intibak ettirilmek suretiyle gelinen basamaktan prim
ödeneceği hükmü getirilmiştir. Bu duruma göre 24’ncü basamağa kadar intibak ettirilmesi
mümkün hale gelmiştir. Nitekim 08/11/2000 tarih ve 2000/30 nolu Kurum genelgesi ile bu
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durum örneklerle açıklanmıştır. İlk 12’nci basamakta bekleme süresi 1 yıl, 13 23 basamaklarda
ise 2 yıl olduğu dikkate alındığında;
12 yıl hizmeti olan kişi 13’ncü basamağa
20 yıl hizmeti olan kişi 17’nci basamağa
28 yıl hizmeti olan kişi 21’nci basamağa
34 yıl hizmeti olan kişi 24’ncü basamağa, intibak ettirilmektedir.
619 sayılı KHK Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen Kurum bu uygulamayı
sürdürdüğü için basamak yükseltmek isteyen meslek mensuplarının bağlı bulundukları İl
Müdürlüklerine başvurmaları halinde intibakları yapılacaktır. Bu uygulama sonucunda Kuruma
girdikleri tarihte yeni intibak ettirildikleri basamaktaki prim miktarlarından doğacak olan farkları
ödemek zorunda kalacaklardır. “Farkın hesabı şöyle yapılmaktadır. Örneğin 1 yıl önce 3’ncü
basamaktan tescil edilmiş bir kişinin, önceden SSK’na 5 yıl prim ödemiş ise bunun
belgelenmesi halinde, tescil basamağı 6 olacaktır. 3’ncü basamak ile 6’ncı basamak arasındaki
prim farkının aylık 12.000.000. TL. olduğunu varsayarsak bir yıl için 12.000.000 x 12 = 144.
000. 000. TL ödemesi gerekmektedir. Ödemediği takdirde icra yolu ile 6183 sayılı Yasa
hükümleri uyarınca tahsili yoluna gidilecektir.
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BİRLEŞMELER (III)
İŞLETME BİRLEŞMELERİNDE ÖZELLİK ARZEDEN KONULAR
İsmail Hakkı GÜNEŞ
İstanbul Kültür Ünv.İkt.İd.Bil.Fak.Öğr.Gör.
Ali Arslan AKBIYIK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
1.GİRİŞ
Finansman kolaylığı sağlamak ,teknolojik gelişmelerden faydalanmak ,rekabet edebilirlik şartlarını
oluşturmak, vergi avantajlarından faydalanmak,pazar payını korumak yada arttırmak,güçlü sermaye yapısına
sahip olmak açısından birleşme ihtiyacı duyan işletmeler,Türk Ticaret,Vergi,Sermaye piyasası,rekabetin
korunması hakkındaki kanunlarının gösterdiği doğrultuda işlemlerini takip etmek zorundadırlar.
İşletme birleşmelerini vergi yasaları açısından incelediğimizde karşımıza özellik arz eden,dikkatimizi bu
yönde yoğunlaştırmamızı sağlayan konular ortaya çıkmaktadır.
İşletmelerde birleşme işlemlerine başlandığında yasaların gösterdiği prosedürler doğrultusunda birleşme
işlemlerine muhatap olan işletmeler bu işlemeler neticesinde elde edecekleri mali hareketleri yasal
defterlerine kaydetmek gerekli mali tablolara ulaşmak zorundadırlar.Birleşmeler sonucu oluşacak kayıtlar ve
mali tablolar bir işletmenin süreklilik gösterdiği dönemlerindeki muhasebe kayıtlarından farklılık arz
edecektir.
Bu çalışmamızda,işletmelerin birleşmelerinde Vergi yasaları yönünden ve Muhasebe yönünden ve Muhasebe
kayıt tekniği açısından özellik arz eden konuları inceleyeceğiz.
2.VERGİ YASALARI YÖNÜNDEN ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR
2.1.BİRLEŞME GİDERLERİ
K.V.K’ nün 14.maddesinin 3. bend hükmüne göre;genel heyet toplantıları için yapılan giderler
birleşme,fesih ve tasfiye giderleri hasılattan indirilebilecek giderlerdir.1
Devir alma sırasında birleşilen kurum tarafından devir nedeniyle yapılan giderler,ilk tesis ve taazvu gideri
olarak kurumlarca ya doğrudan gider yazılırlar veya aktifleştirilerek amortismana tabi tutulurlar.(V.U.K.
282).2
2.2 DEVRALINAN SABİT KIYMETLERE İLİŞKİN AMORTİSMANLAR VE YENİDEN
DEĞERLEME
Kurumlar vergisi Kanunu’nun 36.maddesine göre yapılan birleşmelerde birleşilen kuruma intikal eden
amortismana tabi iktisadi kıymetler,devralan kurum tarafından yeni bir iktisap mahiyetindedir.Bu nedenle
Amortisman ayrılması ve yeniden değerleme uygulamalarında bu esastan hareketle işlem yapılması gerekir.
Yani yeni mal alınmış hükmünde olduğundan amortismana yeniden başlanacak,intikal eden şirketten
devralınan mallarda yeniden değerleme ise birleşmeyi takip eden dönemde yapılabilecektir.3
Hesap dönemi içinde aktife giren amortismana tabi iktisadi kıymetler için aktife girdiği dönem yeniden
değerleme yapılmaz.4
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Vedat KONUR;” Anonim Şirketlerde Birleşme Ve Devir” Mükellefin Dergisi, Sayı.54.Haziran.1997
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Ümit ATAMAN, “Genel Muhasebe,Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri Cilt.II” Türkmen
Kitapevi,İstanbul.1996 Sayfa.135

K.V.K.’nun 37.maddesi hükmüne göre gerçekleştirilen birleşmelerde birleşilen kurum,devralınan iktisadi
kıymetlerle ilgili amortisman ve yeniden değerleme uygulamasına kalınan yerden devam etmelidir.
Ayrıca G.V.K’nun 81.maddesinin 2.bendine göre yapılan ferdi işletmenin sermaye şirketine devri,ferdi
işletmenin varlıklarının değerlemeden intikalini öngörmektedir.
Maliye Bakanlığı ferdi işletmelerin sermaye şirketine devrinde amortisman ve yeniden değerlemenin nasıl
yapılacağı hususunda 156 sayılı Vergi kanunu Tebliği ile açıklamalarda bulunmuştur.Bu açıklamalar
neticesinde;
1- Sabit kıymetler,devirden önceki bilançoda kayıtlı değerleri ve birikmiş amortismanları ile birlikte aynen
sermaye şirketinin bilançosuna intikal ettirecek,
2- Sermaye şirketinde yeniden değerlemeye tabi tutulmaları halinde yeni değerleri üzerinden amortisman
ayırabilecek
3- Sabit kıymetlerin ferdi teşebbüste geçen amortisman süresi dikkate alınarak,ancak kalan sürede
amortisman ayırabilecektir.5
2.3 DEVREDİLEN İŞLETMELERİN İNDİREMEDİKLERİ KATMA DEĞER VERGİSİNİNİ
DEVRALAN İŞLETMELRDE İNDİRİME TABİ TUTULUP TUTULAMAYACAĞI
Birleşme,devir veya nevi değişikliği suretiyle ortadan kalkacak olan şirketin çıkaracağı son bilanço,bu şirket
tarafından son olarak verilen KDV beyannamesinin tahakkukunda içerir.Bu beyannamede görülen devralan
KDV,sadece indirime konu edilen KDV alacağıdır.Küllü halefiyet gereği tüm borç ve alacaklar devralan,
birleşilen veya teni neve dönen şirkete geçtiğine göre bu şirket,söz konusu işlem gerçekleştikten sonra
vereceği ilk KDV beyannamesinde,önceki dönemden devren gelen KDV olarak gösterebilmelidir.6
2.4. BİRLEŞME HALİNDE GEÇİCİ VERGİ
Kurumlar vergisi Kanunu’nun 37. ve 38.maddeleri hükümlerine göre yapılan devirlerde,münfesih kurumun
devir tarihindeki bilanço değerlerini birleşilen kurum,kül halinde devralmakta ve aynen bilançosuna
geçirmektedir.Devrin gerçekleşmesiyle münfesih kurumun mükellefiyeti sona ereceğinden bu tarihten
itibaren geçici vergi ödemeyecektir. Öte yandan münfesih kurumun,devir tarihine kadar olan kazançlarının
vergilendirilmesi için verilen devir beyannamesinde,hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmeyen
geçici verginin kalması halinde bu tutar devralan kurumun öncelikle diğer vergi borçlarına mahsup
edilecek,artan kısmı devralan kuruma iade edilebilecektir.7
2.5 BİRLEŞME HALİNDE YENİLEME FONU
Birleşme (K.V.K md.36) devir ( K.V.K md.37) ve ferdi bir işletmenin sermaye şirketlerine devri hallerinde
(G.V.K 81/2) birleşilen (veya devralan) kurumda daha önce oluşmuş olan yenileme fonları,birleşmeden veya
devirden önceki normal faaliyetleri dönemi karına ilave edilmelidir.Çünkü V.U.K’nun 328.maddesine göre
devir satış hükmündedir.8
3. İŞLETME BİRLEŞMELERİNDE MUHASEBE KAYIT TEKNİĞİ AÇISINDAN ÖZELLİK
ARZEDEN DURUMLAR
1- Varlık ve borçların devredilmesinde esas alınacak olan bilançolar,yeni kuruluşun veya sermaye artışının
tescil ve ilan edildiği tarihten önceki gün itibariyle hazırlanan bilançolar olmalıdır.
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Mehmet MAÇ ; “ KDV Uygulaması” Denet Yayıncılık A.Ş 3.Baskı.İstanbul.1995.Sayfa.29.7
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2- Birleşme işlemi gerek yeni kuruluş ve gerekse devralma suretiyle gerçekleşsin,öncelikle devralan işletme
açısından sermaye taahhüdü işlemini getirecektir.Dolayısıyla devralan işletmenin yeni kuruluş suretiyle
birleşmelerde kuruluşla ilgili kayıtları,devralma suretiyle gerçekleştirilen birleşmelerde ise sermaye
artırımı ile ilgili kayıtları yapması gerekecektir.
3- Birleşme ilke olarak muhasebe değerleri üzerinden yapılır.Devredilen değerler için yeniden değerlemeye
gidilmiş ise (Yeni değer takdir edilmişse) bu yeni değerler esas alınır.Yeni değer net aktifler için
saptanmışsa birikmiş amortismanlar ile aktifle ilgili karşılıklar da devredilebilir.Ancak aktif değerler için
yeni değerler tek tek belirtilmiş ise ve muhasebe değerlerinden farklı ise birikmiş amortismanlar ve
karşılıklar devredilemez.Vergisiz birleşmelerde birikmiş amortismanlar devredilir.
4- Devralan işletmenin zararları,devralan işletmeye nakledilemez.
5- Devralan işletmenin sermaye,yedekler ,dönem net karı gibi öz kaynaklar kalemleri devralan işletmeye
nakledilemez.9
4. SONUÇ
Çeşitli nedenlerle birleşme ihtiyacı duyan işletmeler birleşme işlemlerine başladıkları an
Türk Ticaret,Vergi,sermaye piyasası,rekabetin korunması hakkında kanun V.B kanunların prosedürleri ile
hareket etmek zorundadırlar.Birleşme işlemleri ifade edilirken Birleşmeye muhatap işletmeler yasal
prosedürleri yerine getirirken uygulamada hiç rastlanmamış özel durumlarla karşı karşıya kalabilirler.Vergi
kanunlarında da işletme birleşmelerinde özellik arz eden konular bulunmaktadır.
Birleşme işlemeleri uygulanırken birleşmeyi düzenleyen mevcut yasaların hepsinde bulunabilen özellik
arzeden konular bu çalışmamızda vergi yasaları ve muhasebe kayıt tekniği açısından ele alınmıştır. Birleşme * konusu

itibariyle çok detaylı ve geniş bir konu olduğundan ; işlemler yapılırken hata riskini sıfıra indirgemek
amacıyla birleşme işlemleri konusunda uzmanlığa sahip meslek mensuplarıyla birlikte hareket edilmelidir.
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LİMİTED ŞİRKETTE SERMAYE PAYI KOYMA BORCUNUN İFASINDA GEÇERLİ OLAN
İLKELER
Diğdem GÖÇ GÜRBÜZ
Marmara Üniversitesi İİBF. Ticaret Hukuku Arş. Gör.
I- GİRİŞ
Ticaret şirketlerinde varlığı zorunlu unsurlardan biri, sermayenin şirket esas sözleşmesinde gösterilmesidir.
Ticaret şirketlerinde asıl amaç kazanç elde edip, bunu paylaşmak olduğundan, bu amacın gerçekleşmesi için
ortakların kendi mal varlıklarından belirli bir miktarı ayırıp şirkete sermaye payı olarak koymaları ve şirket
sermayesini meydana getirmeleri gerekir. Her ortak, usulüne göre yazılı olarak tanzim edilmiş ve imzaları
noterlikçe onaylı sözleşmede getirmeyi taahhüt ettiği semaye payından dolayı şirkete karşı borçludur (TTK.
md. 140/f.1). Limited şirkettede ortaklar, şirket sözleşmesi düzenlenirken, koyacakları sermaye payını ve
bunu ne şekilde koyacaklarını belirtmek durumundadırlar. Ortaklar, şirket esas sözleşmesinde gösterilen ve
getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye paylarından dolayı şirkete karşı borçludurlar. Ortakların şirket
alacaklılarına karşı sorumluluğu da, kural olarak şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye payı ile sınırlıdır.
Limited şirkette, ortakların semaye payı koyma borçlarından başka bir asli yükümlülüğü TTK. da
düzenlenmemiştir. Ortakların bu borçlarını ifa ederken geçerli olan birtakım ilkeler vardır. Bu yazımızda
sermaye payı koyma borcunun ifasında geçerli olan ilkeler ele alınıp, incelenmeye çalışılmıştır.
II- Eşit İşlem İlkesi
Eşit işlem ilkesi, aynı şartlar altında bulunan pay sahibi ya da sahiplerinin diğer pay sahipleri gibi işleme tabi
tutulmasını ifade eder. Bu ilke, her pay sahibinin aynı hakka sahip olması değil, pay sahiplerinin hukuki
durumlarını şirkete karşı değiştiren her şirket kararı karşısında pay sahiplerinden herbirinin diğer pay
sahipleri gibi işlem görme haklarıdır. Eşit işlem ilkesi, şirket bünyesinde aynı gaye için birleşmiş olmanın
sonucudur1. Bu amaçladır ki ilkeden ancak, şirket gayesinin gerektirdiği, bütün pay sahiplerinin çıkarına
uygunsa uzaklaşılabilir yoksa özel amaçlarla ilkeden vazgeçilemez2.
Limited şirketlerde ortaklar sermaye payı koyma borcunu eşit oranlarla ödemek zorundadırlar. Limited
şirketlerde bakiye sermaye payı borçlarının sermaye paylarının itibari değerleri nisbetinde ödenmesini
emreden TTK. md. 528/f.1 ortaklara miktar ve zaman bakımından eşit oran ve vadelere göre ödeme borcu
yüklediği gibi, eşit şartlar altında ifa hakkı da verir. TTK. md. 528/f.1 hükmüne göre, şirket sözleşmesinde
aksine hüküm yoksa ortaklar koymayı taahhüt ettikleri sermayeleri itibari değerleri nisbetinde ödemeye
mecburdurlar. Bu durumda şirket, sözleşmede aksine hüküm yoksa bütün ortakların hepsinden aynı zamanda
ve eşit oranda bakiye sermaye payı borçlarını ödemeleri talebinde bulunabilir. Bütün ortaklardan sermaye
payı borcu eşit olarak talep edilmemişse, bu durumda talebe muhatap olan ortak borcunu ifaya
zorlanamayacaktır3.
Esas sözleşmede hüküm olmadıkça, şirket ortaklardan eşit olmayan oranlarda ödeme isteminde
bulunamayacaktır. Eğer genel kurul tarafından eşitlik ilkesine aykırı hareket edilerek talepte bulunulmuşsa,
ortak bu karara karşı iptal davası açabilir. Eşitlik ilkesine aykırı olan bir talebi ortak yerine getirmek zorunda
değildir.
Ancak Yargıtay’ın da kabul ettiği gibi, müdürler talebe yetkili iseler ve bu yetkiyi eşitliğe aykırı olarak
kullanmışlarsa, ortaklar müdürlerin kararı aleyhine iptal davası açamayacaklardır. Buna rağmen böyle bir
kararın uygulanma kabiliyeti olmadığından, ortaklar bu isteme uymak ve dolayısıyle ödeme yapmak zorunda
Tekil’e göre, eşitlik, bir hukuki sebep değil, bir hukuki neticedir. Buradaki hukuki sebep, affectio societatis ’tir (Tekil,
F.; Limited Şirketler ve Kooperatifler Hukuku, İstanbul 1994, s.54). Eşit işlem konusunda ayrıntılı bilgi için Bkz.
Omağ, M. K.; Anonim Şirketler Hukuknda Eşit İşlem İlkesi, Hukuk Araştırmaları, C.I, S.1, Ocak-Nisan 1976, s.1-8;
Nomer, F.; Anonim Ortaklıkta Eşit Davranma (Eşit İşlem) İlkesi, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1998,
s.469-490.
2
Tekil, F.; Anonim Şirketler Hukuku, 2.B., İstanbul 1998, s.66, İsv. FM. uzun yıllar bu ilkeyi, anonim şirketler
hukukunun yazılı olamayan bir kuralı olarak görmüştür. İsv. FM. ’ye göre, birçok kanun hükmünden de bu sonuç
çıkarılabilir. 21.6.1966 tarihli bir kararında federal mahkeme şöyle demiştir. “İsv. BK. md. 706’ya göre, (TTK. md.
381) kanuna veya esas sözleşmeye aykırı olan ya da pay sahiplerine eşit işlem gibi yazılı olamayan bir ilkeyi ihlal eden
genel kurul kararlarına karşı her pay sahibi iptal davası açabilir”. Kararlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Tekil,
Anonim Şirketler, s.67 dn.89-92.
3
Arslanlı, H./Domaniç, H.; Limited ve Hisseli Komandit Şirketler, TTK. Şerhi III, İstanbul 1989, s.373.
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değildirler4. Buna karşılık müdürler, borcu icra yoluyla tahsil edecekleri yerde, ortağı şirketten çıkarma
müeyyidesini uygulayacak olurlarsa, -anonim şirketlerden farklı olarak- limited şirketlerde bu kararın genel
kurul tarafından verilmesi gerektiğinden genel kurulca verilmiş olan bu çıkarma kararı aleyhine iptal davası
açılabilir5.
Diğer yandan ortaklarda borçlarını eşitlik ilkesine uyun olarak eşit oranlarda ifa edebilirler. Şirket bakiye
sermaye payı koyma borcu muaccel olmadan, ortaklarca yapılacak ödemeyi eşitlik ilkesini zedelemesi
sonucunu doğuracağından kabul edemez. Ancak bunun istisnası, şirket sözleşmesinde karın ödenmiş
sermayeye göre dağıtılmamasının kararlaştırılmasıdır6. Bazı yazarlara göre, BK. md. 80, borcun vadeden
önce ödenmesine imkan vermekte ise de7, TTK’nun 528 inci maddesi, ortakların bakiye sermaye payı
borçlarını, şirketin bu konuda talebi olmaksızın, istediği anda kendiliğinden kısmen veya tamamen
ödemelerini de önleyici bir hüküm niteliğindedir. Ortakların sermaye payı koyma borçlarının esas sözleşme
uyarınca tayin edilen süresi gelmiş veya genel kurulca yahut müdürlerce ortaklardan talepte bulunulmuş
olmadıkça ifa edilme olanağı yoktur. Başka bir deyişle ortakların bakiye sermaye payı koyma borcu niteliği
gereği muaccel olmadan ödenemez. Zira eşitlik ilkesinin gereği olarak, ortaklardan sermaye payı koyma
borçlarını yerine getirmelerinin aynı zamanda istenmesi gerekir. Limited şirketlerde, ortakların kar payı,
kural olarak ödenmiş sermayelerine göre dağıtılacağından, ortaklara karşı herhangi bir talep olmaksızın,
sermaye payı borçlarını ifa edebilme olanağını tanımak kar payı açısından da eşitlik ilkesine aykırı bir durum
teşkil eder8. Ancak şirketin kuruluşunda ödenmesi gereken sermaye payları, taahhütte bulunan kişiler
arasında, ileride kurulacak şirketin haklarından yararlanma ve ortaklık sıfatını kazanabilme açısından bir
eşitsizliğe yol açmayacağından, vadeden önce ödeme yapılabilecektir. Bu dönemde şirketin tüzel kişilik
kazanmamış olması da, taahhütte bulunanlar arasında bir eşitsizliğin doğmasına engel olacaktır. Çünkü bu
dönemde şirket faaliyete geçerek gelir elde etmemektedir9.
TTK. md. 528 alacaklılar lehine konulmuş bir hüküm olup, hem şirkete hem de ortaklara yöneliktir. Bu
nedenle emredicidir, mahkemece resen dikkate alınır. TTK. md. 528/f.1’e göre, ortakların sermaye payı
borçlarını eşit oranlarda ödemesi kuralının aksi yalnız şirket sözleşmesi ile kararlaştırılabilir. Esas
sözleşmede ortaklarca sermaye payı borçlarının ödenmesinde vade ve miktarlar birbirinden farklı şekilde
düzenlenebilir. Sözleşmede yer alan hüküm genel kurulu bağlayıcı nitelikte olup, aksinin kararlaştırılması
mümkün değildir. Ancak bunun tek yolu, şirket sözleşmesinin değiştirilmesidir10.
Cerrahoğlu’na göre, şirket sözleşmesine kar payının ödenen sermaye oranında değilde, taahhüt edilen
sermaye oranında dağıtılacağının kararlaştırılmış olması, ortakların sermaye payı borçlarının ifa kabiliyeti
bakımından eşitliğin aksinin kararlaştırılması demektir. Sözleşmeye böyle bir hüküm konulması halinde
şirketin tüzel kişilik kazanması ile sermaye payı borçları ifa kabiliyeti kazanır -muacceliyet değil- ve
ortaklar, şirket tarafından bir talep olmadan veya şirket sözleşmesinde kararlaştırılan vade gelmeden dahi, yani sermaye payı borcu muaccel olmadan- geriye kalan sermaye payı borçlarını ödemeye yetkilidirler11.
III- Tecil ve İbra Yasağı
1966 tarihli Fransız Reform Kanununa göre, -ister nakit, ister ayından oluşsun- sermaye payları, limited
şirket ortakları tarafından tamamen taahhüt ve ifa edilmelidir (md. 38/f.1).
İsviçre-Türk hukuk sisteminde ve Alman hukukunda nakit sermaye paylarının kuruluşta yalnız tamamen
taahhüt edilmesi gerekli olup, ortakların sermaye payı borçlarını peşin ödemeleri zorunluluğu yoktur.
Kanunumuzda, sermaye payı borcunun belirli bir kısmının peşin ödenmesine ilişkin bir hükümde mevcut
değildir. Fakat, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı uygulaması gereğince, anonim şirkette olduğu gibi limited
Cerrahoğlu, F.; Limited Ortaklıkta Sermaye Koyma Borcu, İİTİAD. 1975, S.2, s.183.
Cerrahoğlu, s.183.
6
Arslanlı/Domaniç, s.374.
7
BK. md. 80 uyarınca, “Akdin hükmünden veya mahiyetinden veya hal icabında iki tarafın hilafını kasdettikleri
anlaşılmadığı takdirde borçlu borcunu vadesinden evvel ifa edebilir. Şu kadar ki borçlunun, vadeden evvel tediyede
bulunmasından dolayı mukavele ile veya adeten mezun olmadıkça bir miktar tenzilat icrasına hakkı yoktur”.
8
Cerrahoğlu, s.183; Göle, C.; Nakdi Sermaye Koyma Borcu ve Bu Borcu İfada Temerrüt, İstanbul 1978, s.53.
9
Göle, s.54.
10
Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi içinde, TTK. md. 513/f.2 uyarınca üçte iki çoğunluk gerekir (bkz. Poroy, R./
Tekinalp, Ü./Çamoğlu, E.; Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku, İstanbul 2000, s.829).
11
Cerrahoğlu, s.183-184.
4
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şirketlerde de nakdi sermayenin dörtte birinin peşin ödenmesi için örnek sözleşmelere hüküm
koydurulmuştur.
Ancak kanun koyucu, şirket alacaklarının korunması açısından iki önlem düşünmüştür. Tecil ve ibra yasağı.
Zira limited şirketlerde sermayenin tamamının ödenmiş olup, korunması, şirketin itibarı bakımından faydalı
olduğu gibi, asıl önemi, şirket alacaklılarının korunması bakımındandır12.
Limited şirket gibi sorumluluğu sınırlı olan şirketlerde, kuruluşta nakdi sermayenin bir kısmının ödenmiş
olması, ortaklar ve asıl şirket alacaklıları bakımından bir teminat teşkil eder. Bu açıdan, ortakların sermaye
payı borçlarının tecil edilmesi şirket sermayesinin ilan edilen miktardan daha aşağıya düşmesine neden olur.
Bu durum karşısında şirket sermayesi, şirket alacaklıları bakımından teminat olma özelliğini kaybeder.
TTK. md. 528/f.2’ye göre, “Esas sermayenin azaltılması hali müstesna olmak üzere, ortakların koymayı
taahhüt ettikleri sermayenin ödenmesi tecil olunamayacağı gibi ortakların bu borçtan ibra edilmeleri de caiz
değildir”. Bu hükme istinaden kanunkoyucu, ortakların sermaye payı koyma borçlarının ödenmesini temin
amacıyla, sermayenin ödenmesinin “tecil” olunamayacağı esasını benimsemiştir. Ancak, sermayenin
azaltılması hali bundan müstesnadır13.
TTK., sermaye payı koyma borcunun zamanında yerine getirilmesini sağlamak amacıyla tecilini
yasaklamıştır. Tecil yasağının anlamı, doktrinde tartışmalıdır. Zira, ortaklar sermaye payı koyma borçlarının
ödenme şekil ve zamanını, esas sözleşme veya daha sonradan alacakları bir kararla belirleyebilir.
Kanunkoyucu, bizzat sermaye payı borçlarının ödenmesinin ertelenmesini kabul etmektedir. Bu durumda
tecil yasağının anlamı konusunda ileri sürülen bir görüşe göre, tecil yasağı muaccel edimlerin ödenmesinin
ertelenemeyeceği anlamına gelmektedir14.
Doktrinde hakim olan görüşe göre ise, sermaye payı koyma borcunun teciline ilişkin yasak, şirket esas
sözleşmesi ile öngörülmüş vade ya da süre varsa, o zaman sözkonusu olabilir. Bu durumda şirket, sözleşme
ile belirlenen ödeme tarihlerini sonradan alacağı bir kararla uzatamaz. Nitekim vade sözleşme ile tayin
edilmemiş ise, ortakların koymayı taahhüt ettikleri sermayeye mahsuben ödeyecekleri paraların ödeme
gününü tesbite, TTK. md. 539/f.2 gereğince, yetkili bulunan genel kurul, bu konuda verilmiş bir önceki
kararını her zaman değiştirebilir15.
Yargıtay’da, doktrinde hakim olan görüşe uygun olarak tecil yasağından ne anlaşılması gerektiğini şöyle
ifade etmiştir. “Gerçekten ortakların tezyidine taahhüt ettikleri sermayenin ödenmesi halinin tecil
olunamayacağı TTK. md. 528’de yazılıdır. Bu hal sermaye borcunun zamanında, gününde ifasını temin
gayesine matuftur. İş bu tecil yasağı esas mukavelede kabul edilmiş bir vade veya mehil varsa ancak o
zaman sözkonusu olur. Ortaklık bu halde, vadesi kararlaştırılmış ödeme gününü sonradan alacağı hukuki bir
muamele ile uzatamaz. İşte kanun, bu hali kat’i surette men etmiştir”16.

Karayalçın,Y.;Ticaret Hukuku, C.II, Şirketler Hukuku, 2.B., Ankara 1973, s.366; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, s.829.
Tecil, borcun ödenmesinin ilerideki bir zamana bırakılması suretiyle geciktirilmesidir (bkz. Çevik, O. N.; Limited
Şirketler Hukuku,İstanbul 1994, s.197); Tecil kavramı için bkz. Doğanay, İ.; Limited Şirketlerde Ortağın Ana
Mukavelename ile Koymayı Taahhüt Ettiği Sermaye Borcu Ne Zaman Muaccel Olur? Batider Şubat 1969, C.V, S.1,
s.63 dn.4; Tekinay, S. S./Akman, S./Burcuoğlu, H./Altop, A., Tekinay Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 7.B., İstanbul
1993, s.804.
14
Özdemir, N.; Türk Ticaret Yasasına Göre Limited Ortaklıklarda Ortakların Hak ve Yükümlülükleri, AİTİAD.1971,
C.III, S.1, s.185; Tekil, Limited Şirket, s.54; Tekil’e göre, TTK. md. 528/f.2, hakim olan görüşün uygulanmasını
gerektirecek bir sınırlama getirmediği gibi anlam itibariyle de ertelemeye karşıdır. O bakımdan TTK. md. 539/f.2’de
öngörülmüş, yetkinin bu düşünce ışığında yorumlanması ve dolayısıyla tecil yasağının sınırları içinde mütalaası gerekir
(Tekil, Limited Şirket, s.55 dn.89).
15
Doğanay, İ; Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C.II, 3.B., Ankara 1990, s.1283; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, s.829; Cerrahoğlu,
s.184; Çevik, Limited, s.197; Arslanlı/Domaniç, s.379; Cerrahoğlu’na göre, buna ilave olarak, herhangi bir şekilde
muaccel hale gelmiş sermaye borçlarının talep ve ödenmesinin ertelenmesi de yasağın kapsamına girer (Cerrahoğlu,
s.184).
16
Y. TD., 13.2.1965, E.63/3723, K.68/3263 (Batider, C.III, S.3, s.582); Sermaye koyma borcunun vadesini uzatmakla
şirket alacaklısının menfaatinin nasıl ihlal edileceği tartışmaya değer bir husustur. Şirket alacaklısı esasen ortaklara
doğrudan doğruya müracaat edemez. İflas veya tasfiye halinde, şirketin aktif borçların ödemeye yetmez ise, sermaye
koyma borcunun bakiyesi -şirket sözleşmesine göre mesela, bir yıl sonra ödenmesi gerektiği hallerde dahi- muaccel
12
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Kanaatimizce, ikinci görüş yerindedir. Bu durumda ortakların geri kalan sermaye payı koyma borçları
konusunda vade tayin eden esas sözleşmenin, ortakların sonradan alacakları bir kararla değiştirilip, vadeyi
geriye atması mümkün değildir17.
TTK. md. 528/f.2 uyarınca, ortakların sermaye payı alacaklarından ibra edilmeleri de mümkün değildir.
Başka bir deyişle, şirketin, sermaye payı alacaklarından feragat etmesi mümkün olamaz. Bu yasakta,
sermayenin azaltılması halinde geçerli değildir18. Şirket sözleşmesi ile tesbit edilen sermaye payı koyma
borcu tamamen ya da kısmen anlaşma ile ortadan kaldırılamaz. İbranın kapsamına görüldüğü üzere feragat
da dahildir. Ancak, ortak konkordato talep etmişse, limited şirket de diğer alacaklılar gibi sermaye payı
alacağının bir kısmından feragat edebilir19.
Şirketin tasfiyesi sırasında tasfiye memurlarının gerek duyulmadığı için ortaklardan geri kalan sermaye payı
koyma borçlarını talep etmemeleri ibra yasağının kapsamına giremez20.
Ancak, şirket ile ortak veya ortaklar arasında, sulh sözleşmesi yapılabilir. Önemli olan bu anlaşmanın bir
zararı önlemek için, ciddi ve gerçek olmasıdır. Sermaye payı koyma borcu olan ortak acaba konkordato
mehli istemiş ve bu istemi kabul ile sonradan konkordato onanmış ise, bu konkordato alacaklı ortağı bağlar
mı? Bir görüşe göre, limited şirketlerde ortağın sermaye payı koyma borcu konkordato koşullarına bağlı
değildir. Çünkü, ortak ile şirket arasında karşı yükümlülükler vardır. Alelade borçlar için uygulanan
konkordato karşı yükümlülük doğuran sözleşmelerde uygulanmaz21.
Doktrinde ibra ve tecil yasağının yalnızca, bakiye sermaye payı koyma borcu hakkında olduğu kabul
edilmektedir. Ortağın sermaye payı koyma borcunda temerrüde düşmesi halinde talep edilecek temerrüt faizi
ile cezai şartı ve tazminatı kapsamaz. Ortaklar temmerrüt faizi, cezai şart, tazminat gibi sermaye borcunun
fer’ilerinden ibra edilip, bunların tecili de yapılabilir22.
Yargıtay ise, farklı bir görüştedir. Yargıtay, şirketin temerrüt faizinden vazgeçmesini kanuna aykırı
bulmaktadır23.
TTK. md. 528’de yer alan ibra yasağına binaen, nakdi sermayenin ayni sermayeye ya da ayni sermayenin
nakdi sermayeye çevrilmesine imkan yoktur. Ancak, sözleşmenin bütün ortakların ittifakı ile değiştirilmesi
ve azalma hükümlerine uyulması halinde, buna imkan vardır. Çünkü ortaklar kendi aralarında sermaye payı
koyma borçlarının sözleşme gereğince ifası konusunda müktesep hakka sahiptirler. Bazı ortakların, sermaye
payı koyma borçları azaltılıp, diğerlerinin ki artırılamaz. Ancak esas sermayenin tam karşılığı ifa edilmişse
ortaklar sermaye miktarını değiştirebilirler24.

olur. Bu nedenle tecil yasağını, şirket alacaklısının menfaati ile izah etmek kanaatimizce mümkün değildir (bkz.
Karayalçın, s.366).
17
Alman hukukunda, şirket sözleşmesinde tesbit edilen vadelerin şirket sözleşmesi değiştirilmek suretiyle dahi
değiştirilemeyeceği, sonradan tesbit edilen vadenin uzatılamayacağı ileri sürülmüştür (bkz. Karayalçın, s.366).
18
İbra alacaklının borçludan borcunu istemekten tamamen ya da kısmen vazgeçmesidir (bkz. Çevik, Limited, s.197);
Ayrıntılı bilgi için bkz. Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, s.985 vd.; Oğuzman, K./Öz, T., Borçlar
Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 1995, s.410 vd..
19
Arslanlı/Domaniç, s.380.
20
Cerrahoğlu, s.185.
21
Eriş,G.; Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu Ticari İşletme ve Şirketleri, C.I, 2.B., Ankara 1992, s.1520; Aksi
görüş için bkz. Arslanlı/Domaniç, s.380.
22
Arslanlı/Domaniç, s.373.
23
Y. TD., 9.1.1968, E.66/4897, K.68/113 : “Türk Ticaret Bakanlığının sermaye borcunu zamanında tediye
etmemesinden dolayı temerrüt faizi ödemek mecburiyeti herşeyden önce esas mukavelenamenin 12. maddesinin bir
icabıdır. Genel kurulun temerrüt faizinin Türk Ticaret Bankasından alınmasına ilişkin kararı esas mukavelenamenin
sözü edilen maddesi ile TTK. 407. maddesine aykırıdır” (Batider 1968, C.V, S.2, s.310-313; Cerrahoğlu, s.185 dn.16).
24
Arslanlı/Domaniç, s.379.

BANKALARDA BAĞIMSIZ DENETİM
Serpil BOSTANCI
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Üyesi
I.GİRİŞ
Serbest piyasa ekonomisine geçtiğimiz 24 Ocak 1980 tarihinden itibaren Türkiye’de kaynak dağılımı
bankacılık sektörü aracılığıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu düzenlemelerden sonra bankacılık çok
daha fazla önem kazanmıştır.1 Bu önem finans sektörüne yansımış ve 1980’li yılların başında bankerler,
yasal boşluklardan yararlanarak kaynak dağılımı faaliyetlerinde rol üstlenmiştir. Yasal boşluğa denetimsizlik
eklenince 1982 yılında yaşanan bankerlik krizi sırasında 4 banka kapanmıştır. Bu gelişme bankacılık
mevzuatının değiştirilmesini gerektirmiştir. 1985 yılından itibaren bankaların bağımsız denetim kuruluşları
tarafından denetlenmesi gündeme gelmiş ve bankalara ‘Bağımsız Dış Denetim’ zorunluluğu getirilmiştir.
1994 yılında yaşanan krizin ardından 3 bankanın iflas etmesi sonucunda, Bankacılık Kanunu, Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) ile değiştirilmiştir. Ancak bu KHK’nin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal
edilmesi sonucunda bankalar yasal düzenleme olmadan 1999 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.
1999 yılında küresel bankacılık anlayışına göre çıkarılan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
(BDDK) Kanunu ile bankacılık sektörü yasal bir altyapıya kavuşmuştur. Sonradan yapılan değişiklikler ve
düzenlemeler ile BDDK Kanunu bankacılık sektörü, küresel düzenlemeyi belirleyen Basel Komitesinin 2
çalışmalarına uyumlu hale getirilmiştir.
2001 yılında yaşanan krizde 19 banka, öz kaynaklarının erozyona uğraması dolayısıyla Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonuna alınmış, bu durum bankacılık sektöründe şeffaflığın sağlanamadığını ortaya koymuştur.
Bankaların sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan yasal değişikliğe uygun olarak; 01 Şubat 2002
tarihinde BDDK, bankacılık sektörünü güçlendirmek ve bankalardan beklenen şeffaflığın sağlanması
amacına yönelik düzenleme yapmıştır. Buna göre bağımsız denetim yeniden düzenlenmiş ayrıca mevcut
bankaların makyajlarından arındırılarak 2001 yılı sonu itibarıyle bağımsız denetiminin belirlenen yeni
kurallara göre tamamlanması ve başka bir bağımsız denetim şirketi tarafından da ikinci bir denetime tabi
tutulması şeklinde bir yapı oluşturulmuştur3.
Bu yazıda bankacılık sektöründe bağımsız dış denetim, bağımsız denetim yetkisi ve denetim faaliyetleri
çerçevesinde incelenecektir.4
II.BANKALARDA BAĞIMSIZ DENETİM YETKİSİ
Bankalarda bağımsız denetim, BDDK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız dış denetim şirketleri tarafından
yapılır. Bu şirketlerin sayısı şu an 34’tür5. Bankalarda bağımsız denetim yapacak şirketlerin ve bu görevi

Türker, Masum, Bankalar Mevzuatındaki Son Değişiklikler ile Bağımsız Denetim Esasları ve Uygulamaları konulu
TÜRMOB Paneli Bildirisi, 02 Nisan 2002, Ankara.
2
1975 yılında G10 ülkeleri Merkez Bankaları Başkanları tarafından, bankaların gözetim ve denetimlerine ilişkin
çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Komite, G10 ülkeleri Merkez Bankaları Başkanları ile banka gözetim
mercileri temsilcilerinden oluşmaktadır. Basel Komitesi, düzenli olarak, genel sekreterliğinin de bulunduğu;
Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) merkezi olan Basel şehrinde toplanmaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgi için
bkz. www.tbb.org.tr
3
Bu konuda eleştirel bir yaklaşım için bkz. Mustafa Özyürek, ‘Bankalar Denetim Kıskacında’ isimli makale, 01 Nisan
2002 tarihli Milliyet Gazetesi.
4
Bu yazı özet olarak Bankalarda Bağımsız Denetim Olgusunu açıklamaya yöneliktir.
5
Bu şirketlerin üçü Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) listesinden çıkartıldığı için yetkileri sona ermiştir. Bir şirket, SPK
yetkisi almamıştır. Geri kalan 30 şirket SPK listesinde yetkili olarak yer almaktadırlar.
1

yapacak personelin, BDDK tarafından yayınlanan Yönetmeliği göre şu özelliklere haiz olması
gerekmektedir. 6
Şirketlerin ‘Anonim Şirket’ şeklinde kurulması ve hisse senetlerinin nama yazılı olması, ana sözleşmelerinin
ilgili mevzuata ve 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuata aykırı
hükümler taşımaması, 3568 sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması ve
şirket tescil belgesi almış olması, kuruluş ortaklarının tamamının aynı ünvana sahip olması, denetimi
gerçekleştirebilecek ölçüde yönetim yapısına, yeterli sayı ve nitelikteki meslek personeline ve gerekli teknik
donanıma sahip olması gerekmektedir.
Kuruluş ortaklarının ise, 3568 sayılı Kanun hükümleri uyarınca denetim yetkisi almış, ilgili meslek odasının
çalışanlar litesine kayıtlı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir olması, başka bir
bağımsız denetim kuruluşunda ortaklığının bulunmaması, yönetici ve denetçi ünvanı altında çalışmaması,
bankalarda veya Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketlerde bağımsız denetim yapma yetkisi iptal edilmiş
olan kuruluşlarda ortak veya yetki iptaline neden olan denetim faaliyetinde sorumlu ortak başdenetçi,
başdenetçi, kıdemli denetçi veya denetçi sıfatıyla yer almamış olması, sorumlu ortak başdenetçi, başdenetçi,
kıdemli denetçi veya denetçi olarak mesleki faaliyetler dışında çalışmaması, ticari faaliyetlerinin
bulunmaması, meslek ve meslek onuruyla bağdaşmayan işlerle uğraşmaması gerekmektedir.
III.BAĞIMSIZ DENETİM FAALİYETİ
Bağımsız denetimin beklenen kalitede gerçekleşmesi ve mali tablolarının bankaların gerçek mali durumunu
ortaya koyabilmesi için uluslar arası geçerli genel kabul görmüş denetim standartlarının uygulanması şarttır.
Bu standartlar, genel standartlar, çalışma standartları ve raporlama standartları olmak üzere üç ana grupta
toplanır.7 Bu standartlar kapsamında bankaların bağımsız denetiminde esas alınacak ilke ve kurallar
aşağıdaki gibi sıralanabilir8 :
1.Bağımsız Denetim İlkeleri
a.Bağımsızlık
Bağımsızlık, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir davranış ve anlayışlar
bütünüdür.9 Denetçiler, çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük
ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek, bağımsız denetim sonucunda
ulaştıkları görüşlerini, başkalarının doğrudan veya dolaylı çıkarlarını düşünmeksizin raporlarında açıklamak
zorundadır.
b.Mesleki Özen ve Titizlik
Denetçiden beklenen, uzmanlığını özen ve titizlikle ortaya koymasıdır. Gereken titizlik ve çabayı
göstermeyen bir denetçi meslek ahlakına aykırı davranmış olur. Özen ve titizliğin gösterilmesi bir yerde
Detaylı bilgi için bkz. 27 Mart 2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim
Yapacak Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Yetkilerinin Geçici veya Sürekli Olarak Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
ile 29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, ilgili Yönetmeliğin değiştirilmiş hali.
7
Güredin, Ersin, Prof.Dr. Denetim, Eylül 1999, Beta Basım Yayım, sy.26-27.
8
Detaylı bilgi için bkz. 01 Şubat 2002 tarih ve 24658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 4389 sayılı Bankalar
Kanunu’nun Geçici 4. Maddesi Uyarınca Yapılacak Özel Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik.
9
SPK Seri X No.16 Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetim Hakkında Tebliğ md.10-11’de tanımlanan
bağımsızlık kavramı olup, 01 Şubat 2002 tarih ve 24658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 4389 sayılı Bankalar
Kanunu’nun Geçici 4. Maddesi Uyarınca Yapılacak Özel Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında
Yönetmelik’te de aynı tanım kullanılmıştır. Bu tanımla bağımsızlık, Amerika sermaye piyasalarını düzenleyen SEC
(Securities and Exchange Commission) tanımı ile örtüşmektedir. Ayrıca SEC, denetçinin müşterilere sunacağı
hizmetlerde bağımsızlık ilkesinin ihlal edilip edilmediğine dört ana prensip çerçevesinde bakmaktadır : 1.Müşteri ile
ortak veya çelişen bir çıkar ilişkisi yaratıp yaratmaması, 2. Kendi işini denetler bir pozisyonda kalıp kalmaması,
3.Müşterinin yöneticisi veya çalışanı gibi hareket etmesine sebep olunup olunmaması, 4. Müşterinin tarafını tutmak
zorunda bırakıp bırakmaması.
Önder, Türkan, Yrd.Doç.Dr. Bağımsız Denetimde Bağımsızlık İlkesinin SEC ve SPK açısından incelenmesi, V.
Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu Bildirisi, 2001.
6

denetçinin tüm denetim standartlarına eksiksiz bir biçimde uyması ile sağlanır.10 Mesleki özen ve titizlik,
dikkatli ve basiretli bir denetçinin aynı koşullar altında ayrıntılara vereceği önemi, göstereceği dikkat ve
çabayı ifade eder. Denetçiler, çalışmalarını gerekli özen ve titizliği göstererek planlamak, programlamak,
yeterli miktarda, uygun nitelikte ve güvenilir kanıt toplamak, kanıtları değerlendirmek ve bulguları anlaşılır
ve düzenli bir şekilde çalışma kağıtlarında göstermek, mali tabloların gerçekliği ve doğruluğu hakkında
dürüst ve doğru bir yargıya ulaşmak ve ulaştıkları yargının göstergesi olan denetçi görüşünü denetim
raporunda açıklamak durumundadır.
c.Bağımsız Denetimde Kalite Kontrol İlkeleri
Kuruluş ve denetçi, kaliteli bir denetim çalışması gerçekleştirmek için azami gayret göstermek, aşağıda
belirtilen denetim kalitesini sağlayacak ve koruyacak ilkeleri uygulamak zorundadır;
1. Mesleki Gereklilikler: Kuruluşun ve denetçinin bağımsızlık, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik ve profesyonel
davranış ilkelerine uygun davranması.
2. Mesleki Yeterlilik: Kuruluşun ve denetçinin, sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için
gerekli teknik bilgiye ve mesleki yeterliliğe sahip olması.
3. Görev Dağılımı: Denetim çalışmasının gerekli düzeyde teknik bilgi, mesleki yeterlilik ve beceriye sahip
olan denetim elemanları tarafından gerçekleştirilmesi.
4. Yönlendirme: Denetimin istenen kalitede olabilmesini ve denetim sonunda tam ve doğru bir görüş
bildirilebilmesini teminen, yapılan işin her seviyede gözden geçirilmesi ve denetçinin görevleri
konusunda yönlendirilmesi.
5. Görüş Alma: Gerekli görüldüğü durumlarda, konuyla ilgili deneyimi ve bilgisi bulunan kişilerden görüş
alınması.
6. Görev kabulü ve devamlılık: Yeni görev kabulü için veya gelecek dönemlerde denetime devam
edilebilmesi için değerlendirme yapılması, yapılacak değerlendirmede kuruluşun durumunun özellikle
bağımsızlık ilkelerine uygunluk ve verilecek hizmetin kapsam ve boyutu yönünden değerlendirilmesi.
7. İzleme: Kalite kontrol metotlarının yeterliliği ve işlevselliğinin izlenmesi.
d.Önemlilik
Bir bilginin, mali tablolara dahil edilmemesinin veya mali tablolarda yanlış ifade edilmesinin, kullanıcıların
mali tablolardaki bilgilerden yola çıkarak aldıkları ekonomik kararları etkileme düzeyi, o bilginin mali
tablolar açısından önemlilik düzeyinin temel göstergesidir. Önemliliğin değerlendirilmesi genel olarak üç
aşamada gerçekleştirilmektedir 11:
-

Önemlilik hakkında bir ön düşüncenin, tahmininin oluşturulması,
Oluşturulan bu ön düşüncenin hesaplar ve işlem grupları itibarıyle dağıtılması,
Toplam yanlış düzenlemelerin, beyanların ya da uygulamaların tahmin edilmesi ve elde edilen tutarların
karşılaştırılması.

e.Hata ve Suistimal
Bağımsız denetimin planlama ve uygulama aşamasında, mali tablolarda hata veya suistimalden
kaynaklanabilecek yanlışlıkların olabileceği dikkate alınmalıdır. Muhasebe politikalarının yorum hatası
nedeniyle yanlış uygulanması, muhasebe verilerinde ve kayıtlarındaki hesap yanlışlıkları ve bunlara benzer
uygulamalar hata olarak kabul edilir.
Buna karşın belge veya kayıtların manipülasyonu, değiştirilmesi veya tahrif edilmesi, varlıkların yanlış tahsis
edilmesi, kayıtlarda ve belgelerde yeralan işlemlerin sonuçlarının hesaplara yansıtılmaması ve muhasebe
politikalarının belirli bir amaca yönelik olarak kasten yanlış uygulanması ve bunlara benzer uygulamalar
suistimal olarak değerlendirilir. Denetçi, mali tablolarda hata veya suistimalden kaynaklanan önemli
yanlışlıkların bulunmadığını, bulunsa dahi bunların etkisinin mali tablolara yansıtılmadığını veya
düzeltildiğini gösterir yeterli ve uygun denetim kanıtı bulmakla yükümlüdür.

10

Güredin, Ersin, Prof.Dr. Denetim, Eylül 1999, Beta Basım Yayım, sy.29.
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Kaya, Aslan, Denetim Sürecinde Önemlilik, Muhasebe ve Denetime Bakış, Nisan 2000, Yıl 1 Sayı 1

f.Tarafların Sorumlulukları
Faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu, hata ve suistimalin önlenmesi ve ortaya çıkarılması denetlenenin
sorumluluğundadır. Ancak, denetçi denetimin planlama ve uygulama aşamasında, mevzuata aykırılık, hata
ve suistimal durumunda mali tabloların önemli ölçüde etkilenebileceği hususunu dikkate alarak olası bir
aykırılığı sorgulayacak bir yaklaşım benimsemek durumundadır.
2. Bağımsız Denetim Planı
Denetim planlaması, denetim görüşüne ulaşmada denetçilerin faaliyetleri ne şekilde yürütecekleri
hususundaki davranış düzenini ifade eder. Denetim planının amacı denetim konusunu denetim sahalarına
ayırmak, denetçileri denetim sahaları arasında dağıtarak görevlendirmek, herbir denetim sahasında
uygulanması öngörülen denetim yöntem ve işlemlerini belirlemek ve denetim faaliyetini zamanlamaktır.12
Denetim faaliyetinin etkin bir biçimde sürdürülmesi ve sonuçlandırılması amacıyla genel ve esnek bir
bağımsız denetim planı hazırlanması gerekmektedir. Bağımsız denetim planı kapsamında asgari olarak;
1. Denetlenenin organizasyon yapısı, iç kontrol ve risk yönetim sistemleri, çalışma tarzı, iş akışı ve diğer
hususlarda gerekli araştırmaların yapılmış olması,
2. Mali tablolar, önceki döneme ait çalışma kağıtları ve denetim raporları ile denetlenenin haberleşme
dosyalarının gözden geçirilmesi,
3. Denetlenenin iç kontrol ve risk yönetim sistemlerinin güvenilirliği ile denetim riski ve önemlilik sınırının
tespit edilmesi,
4. Muhasebe politikalarının ayrıntılarıyla incelenmesi, muhasebede, bağımsız denetim uygulamalarında
veya mevzuatta meydana gelen ve mali tabloları etkileyebilecek olan değişikliklerin araştırılması,
5. Yapılacak bağımsız denetim faaliyetinin türü, kapsamı ve zamanlamasının yöneticiler ve diğer ilgili
personel ile tartışılması,
6. Bağımsız denetim faaliyeti sırasında, denetçilere bilgi verecek ve veri hazırlayacak personelin
belirlenmesi ve bunlar arasında koordinasyon sağlanması,
7. Bağımsız denetim faaliyetini yürütecek ekip içinde iş bölümünün yapılması ve koordinasyonun
sağlanması,
8. Yazılı bir bağımsız denetim programının hazırlanması,
9. Önceki döneme ait bağımsız denetimin farklı bir kuruluş tarafından yapılmış olması halinde, sözkonusu
kuruluşun denetim faaliyetlerine ilişkin çalışma kağıtlarının incelenmesi şarttır.
3.Bağımsız Denetim Programı
Denetim sürecinde planlamadan sonraki safha denetim programının yürütülmesi safhasıdır. Bağımsız
denetim planı, kullanılacak denetim tekniklerinin türünü, yapılacak denetimin zamanlamasını ve kapsamını
belirten bağımsız denetim programları çerçevesinde uygulanır.
Bağımsız denetim programları, bağımsız denetimin yürütülmesi sırasında her bir denetim alanı için
uygulanması planlanan denetim tekniklerini belirleyen ve bunları çalışma kağıtlarıyla ilişkilendiren
belgelerdir.
Bağımsız denetim programı çerçevesinde yapılacak görevlendirmelerde, ekip elemanlarının sorumluluk,
mesleki teknik bilgi, yetenek ve deneyimleriyle ilgili hususlara dikkat edilir ve görevleri açıklıkla belirlenir.
4.Bağımsız Denetim Süreci
Bağımsız denetim faaliyeti şu süreç ve kapsamda gerçekleştirilir :
a.Kanıt Toplama ve Değerlendirme
Denetçi görüşü, belirli denetim teknikleri uygulanarak yeterli ve güvenilir denetim kanıtı toplanması ve
bunların değerlendirilmesi suretiyle oluşturulur. Denetim sürecinde kullanılan belgeler, muhasebe kayıtları
ve diğer kaynaklardan sağlanan her türlü bilgi denetim kanıtı olarak değerlendirilir.
12

Güredin, Ersin, Prof.Dr. Denetim, Eylül 1999, Beta Basım Yayım, sy.72.

b.Denetim Teknikleri
Denetçiler, bağımsız denetim programını yürütürlerken yeterli ve gerekli sayıda denetim kanıtını aşağıdaki
ve benzeri tekniklerle toplarlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fiziki inceleme,
Gözlem,
Doğrulama,
Bilgi toplama,
Kayıt sistemini yeniden izleme,
Yeniden hesaplama,
Belge incelemesi,
Analitik inceleme.

c.İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi
Bu kapsamda, iç kontrol sisteminin işleyişine, etkinliğine ilişkin görüş ve değerlendirmeler ile birlikte
muhasebe ve kayıt sistemi, bilgi sistemleri ve bilgi teknolojilerinin niteliği ve işleyişi değerlendirilir. Dış
denetçiler, yönetimle, yönetim kuruluyla veya denetim komitesiyle müzakereleri ve iç kontrollerin
geliştirilmesine yönelik tavsiyeleri dahil olmak üzere denetim faaliyetleri yoluyla iç kontrollerin kalitesi
üzerinde önemli bir etkiye sahiptirler. Dış denetçinin iç denetim raporlarından haberdar olması ve bunları
görebilmesi ve iç denetçi, dış denetçinin çalışmasını etkileyebilecek önemli bir hususla karşılaştığında bunun
dış denetçiye bildirilmesi tavsiye edilir. Aynı şekilde, dış denetçi de iç denetimi etkileyebilecek önemli
konuları normal olarak iç denetçiye bildirmelidir.13
d.Risk Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi
Risk yönetimi: Firmalar karşılaştıkları riskler hakkında iç değerlendirmelerini yapmalı ve bu riskleri
yönetmek için kullandıkları stratejiler hakkında bilgilendirme yapmalıdır. Mali kurumlar sorunlu aktifleri ve
diğer sorunlu olabilecek kredileri tahmin etmeli ve bu konuda bilgilendirme yapmalıdır.14
Bağımsız denetim kapsamında, Bankalar Kanunun 9 uncu maddesinin (4) numaralı fıkrasına dayanılarak
yürürlüğe konulan düzenlemeler çerçevesinde denetlenenin risk yönetim sisteminin varlığı ve işleyişi
hakkında inceleme yapılması ve değerlendirmede bulunulması gereklidir. Bu amaçla; denetlenenin yeterli ve
düzenli risk ölçüm, kontrol ve yönetim tekniklerine sahip olup olmadığı araştırılarak, yapılan tespitler
çalışma kağıtlarına aktarılır.
e.Kayıt Düzeni
Denetçinin, bağımsız denetim faaliyetleriyle ilgili olarak düzenli ve yeterli bir kayıt düzenine sahip olması
şarttır. Denetçi, kayıt düzenini çalışma kağıtları ve bunların dosyalanmasıyla sağlar. Çalışma kağıtları,
denetçinin izlediği denetim yöntem ve tekniklerini, uyguladığı denetim testlerini, topladığı bilgi ve kanıtları,
incelemelerle ilgili olarak ulaştığı sonuçları gösteren hazırlanması zorunlu belgelerdir.
f.Çalışma Kağıtları
Denetçi, denetimin bu Yönetmeliğe uygun olduğunu göstermek ve verilen görüşü desteklemek için toplanan
kanıtları ve yapılan çalışmaları çalışma kağıtları olarak muhafaza etmelidir. Çalışma kağıtları, denetimi
planlamaya ve yapmaya, işleri gözden geçirmeye ve denetim kanıtlarını kaydetmeye yardımcı olmalıdır.
IV.SONUÇ
Bankacılık sektöründe şeffaflığın sağlanabilmesi ve reel sektörün canlandırılması için destek verilmesi
çalışmalarında gerekli sermaye yeterliliği oranının doğru bir şekilde tespit edilebilmesi, ancak gerçek ve
güvenilir bilgi üreten bir sistemde mümkün olabilmektedir. Bu konuda bağımsız denetim müessesesi çok
önemli bir işleve sahip olmakta ve sağlıklı yürütülen denetim süreç ve/veya süreçleri sonucunda banka mali
tablolarının şeffaflığı ve güvenilirliği sağlanabilmektedir.
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TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI-13
STOKLAR

Ahmet Temel Polat
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
I.GİRİŞ
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası çalışma komitelerinden biri olan Muhasebe
Standartları Komitesi olarak, Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK)
tarafından yayınlanan
19 adet Türkiye Muhasebe Standardı’nın (TMS) uygulamaya yönelik
incelenmesi çalışmaları kapsamında, komite üyesi olarak tarafımdan hazırlanan ve komite
toplantılarında değerlendirilen ve kabul edilen, Stoklar başlıklı 13 numaralı Türkiye Muhasebe
Standardının uygulanmasına yönelik çalışma aşağıdadır.
II.STANDARTIN ÖZETİ
Bu Standardın amacı tarihi maliyet sistemi içersinde stoklara ilişkin muhasebe işlemlerini
açıklamaktır. Muhasebede stoklarla ilgili temel konu stokların bir varlık (aktif) olarak
muhasebeleştirilmesinde, kullanılmasında ve elden çıkarılmasında gerçekleşen gelirler ile
karşılaştırılacak olan ilgili maliyetin belirlenmesidir. Bu standart stok maliyetlerinin, net
gerçekleşebilir değere * indirgemeyi de içererek, nasıl saptanacağını ve gidere dönüştürüleceğini
açıklar. Standart ayrıca stok maliyetlerinin oluşumu, içeriği ile uygulanacak değerleme yöntemleri
hakkında bilgi de verir.
Bu standart;
-Üretim sürecinde yada hizmet sunumunda tüketilecek ilk madde ve malzemeleri,
-Üretim aşamasında bulunan yarı mamulleri,
-İşletmenin satmak üzere ürettiği mamulleri,
-Satılmak üzere elde edilmiş ticari malları,
-Stok kalemlerinin hiç birinin kapsamına girmeyen yan ürün, artık ve hurda gibi kalemlerden
oluşan diğer stokları içerir.
Bu standarda göre stoklar, maliyet ve net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile değerlenir. Stokların
maliyeti, satın alma ve dönüştürme maliyetleri ile stokları satışa ve kullanıma hazır konum ve duruma
getirmek için gerçekleşmiş diğer maliyetleri içerir.
Stok hesapları işletmelerin satmak, üretmek ve tüketmek amacıyla edindiği; miktarı ve adedi olan
aktif varlıkların izlendiği hesaplardır. Cins, miktar, adet, tutar olarak kaydedilirler. Kayıt anında ilk
hareket, borçlanarak başlar devamlı borç bakiyesi verirler veya sıfır olurlar. Kesin Aktif karakterli
hesaplardır.
III.MEVCUT UYGULAMADAN FARKLILIK ARZ EDEN HUSUSLAR
Genel olarak ülkemizdeki stoklarla ilgili mevcut uygulamalarla TMS 13 arasında çok ciddi farklar
bulunmamaktadır. Standardın 6. Maddesine göre stoklar, maliyet ve net gerçekleşebilir değerden
düşük olanı ile değerlendirilir. SPK uygulamasında da aynı esas benimsenmiştir. Ancak vergiye esas
mali karın tespitinde V.U.K.’nun değerleme hükümleri geçerlidir. Vergi Usul Kanununun Değerleme
Net Gerçekleşebilir Değer : Varlıkların cari piyasa koşullarında kolaylıkla elden çıkartılabilecekleri
varsayımı ile satılması durumunda elde edilecek tutardır. Bu tutar olağan işletme faaliyetleri
kapsamında elde edileceği beklenen satış fiyatından tahmini tamamlama ve satışı gerçekleştirme
maliyetleri düşülerek bulunur.
*

hükümleri ile 262 ve 274 maddelerinde satın alınan malların maliyet bedeli ile değerlendirileceği
hüküm altına alınmış olup, maliyet bedeli; bu malların iktisap edilmesi veyahut değerinin arttırılması
münasebetiyle yapılan ödemeler ile bunlarla ilişkin bilumum giderlerin toplamını ifade eder denmiştir.
Stok hesaplarında malların stoka girinceye kadar, temin ve tedariki ile ilgili bütün giderler maliyet
unsurudur. Stok maliyetine alınmayan ve oluştukları dönemin gideri olarak kabul edilen maliyetler ise
TMS 13’te şöyle sıralanmıştır;
a.)Normalin üstündeki yapılan ilk madde ve malzeme,işçilik ve diğer üretim maliyet kayıpları,
b.)Bir sonraki üretim aşaması için zorunlu olanlar dışında direkt depolama maliyetleri,
c.)Stokların mevcut durum ve konuma getirilmesine katkısı olmayan genel yönetim giderleri,
d.)Pazarlama,satış ve dağıtım giderleri.
Stokların elde edilmesinde kullanılan kredilerle ilgili kur farkları, standardın 9. Maddesi gereğince,
stokların aktifleştirilmesinden sonra ortaya çıkmışsa, aktifleştirilemez, dönem gideri olarak kaydedilir.
Stokların aktifleştirilmesinden sonra ortaya çıkan kur farklarının gider veya maliyet olarak yazılması,
mevcut ülke uygulamasına göre (V.U.K Gn.Tb.238) ihtiyaridir.
Yine standardın 15. Maddesine göre borçlanma maliyetleri ender olarak stok maliyetlerine yüklenir,
denilmektedir. Mevcut ülke uygulamasında kredi faizlerinden dönem sonu stoklarına pay vermek
ihtiyaridir. Daha sonraları fatura edilen vade farkları da finansman giderleri gibi ihtiyari olarak gider
veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir.
Diğer yandan işletmeler, ürettikleri mamul ve yarı mamullerin bünyesine girecek maliyet unsurlarını
V.U.K.’nun 275.maddesine göre;
1.Mamulün meydana getirilmesinde sarf olunan ilk madde ve malzemelerin bedelinden,
2.Mamule isabet eden işçilik giderlerinden,
3.Genel Üretim Giderlerinden mamule düşen paydan,
4.Genel Yönetim Giderlerinden mamule düşen paydan, (Bu payın mamulün maliyetine katılması
ihtiyaridir).
5.Ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin bedelinden
oluştururlar.
Öte yandan işletmeler dönem başlarında Genel Yönetim Giderlerini maliyete dahil edip etmeme
kararını vermek zorundadırlar. Çünkü burada yapılacak seçim Genel Yönetim Giderlerinin tümünü
kapsar. Bu giderlerin bir kısmının maliyete katılıp diğerlerinin dönem gideri olarak mütalaa edilmesi
mümkün değildir. Aynı zaman da Genel Yönetim Giderinin maliyete katılması veya dönem gideri
olarak kaydetme seçimi mükellefi hesap dönemi sonuna kadar bağlar. Ayrıca seçimde bütünlük
üretilen mamul ve yarı mamuller için de aranır. Birden fazla mamul ve yarı mamul üretiminde
bunlardan bir kısmına, Genel Yönetim Giderlerinden pay verip diğerine vermeme durumu söz konusu
olamaz. SPK’ya göre ise faaliyet giderlerinden üretim maliyetine pay verilmez.
Standarda göre, belirli mamul stokları ve hizmet maliyetleri gerçek parti maliyeti yöntemine göre
saptanır ancak, işletmelerde elden çıkarılacak stoklar ile dönem sonu stoklarının değerlemesinde
gerçek parti maliyeti belirlenemiyorsa bu stoklara ilişkin maliyetler Ortalama Maliyet, FIFO, LIFO
yöntemlerinden birine göre saptanır. Bu durum genel ülke uygulamasında da böyledir ancak Son giren
İlk Çıkar (LIFO) Yöntemini benimseyen mükellefler beş yıl bu uygulamadan dönemezler.
IV. AÇIKLAYICI ÖRNEKLER
1. ) Z işletmesi 25 Haziran 2001 tarihinde 5.000.- $’lik mal mukabili ithalat işlemini yapmıştır. İşlem
başlangıcında 1 USA $ = 1.000.000.- TL dir. Fiili ithal tarihindeki kur 1 USA $ = 1.200.000.- TL
olup ödeme tarihindeki kur ise 1 USA $ = 1.300.000.- TL dir.

İthal faturasının muhasebe kaydı
........................../..............................
150.İlk madde ve Malzeme
5.000.000.000.- TL
320.Satıcılar
01.Yurtdışı Satıcılar
(5.000.- $ x 1.000.000.- TL)
......................../................................

5.000.000.000.-

Maliyetin Fiili ithal kuru ile revizesi
......................./.................................
150.İlk Madde ve Malzeme
1.000.000.000.- TL
320.Satıcılar
01.Yurtdışı Satıcılar

1.000.000.000.-

(1.200.000-1.000.000= 200.000.-TL)
(5.000.- $ x 200.000.- TL)
....................../..................................
V.U.K.G.T 238 gereği emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur
farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra
ortaya çıkacak kur farklarının ise ilgili bulundukları yıllarda gider yazılması veya maliyete intikal
ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. Standardın 9. Maddesi gereği seçimlik hak bulunmamakta olup
aşağıdaki kaydın yapılarak farkın dönem giderlerine atılması gerekmektedir.
......................../................................
656.Kambiyo Zararları
500.000.000.- TL
320.Satıcılar
01.Yurtdışı Satıcılar

500.000.000.-

(1.300.000-1.200.000= 100.000.-TL)
(5.000.- $ x 100.000.- TL)
......................./.................................
Eğer bu mal kredili alınsaydı ve faiz gibi bir borçlanma maliyeti söz konusu olsaydı, bu maliyet TMS
13 madde 15’e göre doğrudan gider yazılacaktı.
2.) T İşletmesi 31.12.2000 tarihinde işletme stoklarındaki bir malın maliyeti 1.000.000.000.-TL’dir.
Dönem sonu envanter çalışmalarında malın emsal piyasa değerinin 800.000.000.-TL olduğu takdir
komisyonu marifetiyle tespit edilmiştir.( Böyle durumlarda unutulmaması gereken husus herhangi bir
neden ile değer kaybı olabilir. Bu değer kaybının muteber olması ve gider olarak kaydedilebilmesi için
olayın Takdir Komisyonları ve Asliye Ticaret Mahkemesi
marifetiyle emsal bedelinin tespit edilmiş olması gereklidir. Aksi halde böyle bir karşılık giderinin
kanunen kabul edilebilir olması mümkün değildir. Ancak kanunen kabul edilmeyen giderlere intikal
ettirilir.)
Stoktaki değeri düşen mallara karşılık ayrılması
........................../............................
654.Karşılık Giderleri
200.000.000.- TL
01.Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
158.Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
........................./.............................

200.000.000.- TL

Değeri düşen malların diğer stoklara devri
........................./.............................
157.Diğer Stoklar
01.Değeri Düşen Mallar
153.Ticari Mallar
........................./.............................

1.000.000.000.- TL
1.000.000.000.- TL

3.)
Ertesi yıl değeri düşen ve diğer stoklara alınan mallar 900.000.000.- TL + KDV ‘ye peşin
satıldığında yapılacak kayıtlar aşağıdaki gibidir.
.............................../.............................
100.Kasa
600.Yurt İçi Satışlar
391.Hesaplanan KDV
............................../..............................

1.062.000.000.- TL
900.000.000.162.000.000.-

623.Diğer Satışların Maliyeti
1.000.000.000.- TL
158.Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
200.000.000.- TL
157.Diğer Stoklar
1.000.000.000.644.Konusu Kalmayan Karşılıklar
200.000.000............................../...............................
Değeri düşen stoklarla ilgili yapılacak kayıtlar hem TMS 13 ve hem de mevcut ülke uygulaması ile
aynıdır. TMS 13’de stok değerinin düşmesi net gerçekleşebilir değer incelemeleri ile ortaya çıkar.
V.SONUÇ
Belli ve otorite tarafından kabul edilmiş standartlar uygulanarak ortaya çıkan finansal bilgilerin
güvenilirliği artmakta, bu durum ülke ekonomisine olumlu katkı yapmaktadır. Avrupa Birliği ile uyum
sürecinde Türkiye Muhasebe Standartlarının da uygulanabilir ve kabul edilmiş duruma gelebilmesi
ulaşılması istenen noktadır.

ENFLASYONUN FİRMALAR ÜZERNDEKİ ETKİSİ – II –
Bilal TOPLUK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
2.6. FİRMALAR ÜZERİNDE ENFLASYON ETKİSİNİN GİDERİLMESİNDEN ÖNCE VE SONRA
HESAPLANAN KAR VE ZARAR KARŞISINDA FİRMALARIN DURUMU
Enflasyon etkisinin giderilmesinden önce ve sonra hesaplanan karların ve zararların irdelenmesi bu
bölümde yer almaktadır. Eğer enflasyon olmasaydı firma finansal sonuçları büyük bir ihtimalle Tablo 2.6.’ın
sağ tarafında yer alan ve değerlemeden sonraki firma sonuçları gibi olacaktı.
Tablo 2.6.
Değerlemeden Sonra Kar ve Zarar Eden Firmaların Karşılaştırılması (Adet)

Sektörler
Diğer Hizmetler
İmalat
Ticaret
Toplam

Kar
11
7
32
50

F i r m a l a r
Değerleme Öncesi
Değerleme Sonrası
%
Zarar
%
Kar
%
Zarar
17
4
6
10
16
5
11
6
10
9
14
4
50
4
6
20
31
16
78
14
22
39
61
25

%
8
6
25
39

Tablo 2.6.’ya göre eğer enflasyon olmasaydı diğer hizmetler sektöründe yer alan firmaların yüzde 16’sı
finansal tablolarını karla kapayacaktı. Geriye kalan yüzde 8 ise zarar etmiş olacaklardı.
İmalat sektöründe ise firmaların yüzde 14’ü kar ve yüzde 6 zarar etmiş olacaklardı. Ticaret sektöründe
ise yüzde 31’i kar ederken, yüzde 25’i zarar etmiş olacaklardı.
Tablo 2.6.’daki veriler birlikte değerlendirildiğinde enflasyon ortamında tespit edilen kayıtlara göre 64
firmanın 50 tanesi kar etmiş, 14 tanesi ise zarar beyan etmiştir. Enflasyon etkisi giderildikten sonra kar eden
firma sayısı 39 iken, zarar eden firma sayısı 25 olmuştur.
2.7. ENFLASYON ORTAMINDA PARASAL KALEMLERİN NEDEN OLDUĞU SATIN ALMA
GÜCÜ KAZANÇ VE KAYIPLARI KARŞISINDA FİRMALARIN DURUMU
Enflasyon döneminde, parasal varlık veya parasal borçların fiyat düzeylerine bağlanmadığı ortamda,
parasal borçlardan fazla parasal varlık bulunduran işletmeler satın alma gücü kaybına uğrar. Diğer taraftan
parasal varlıklardan fazla parasal borcu olan işletmeler ise satın alma gücü kazanır. Bu nedenle parasal
varlık ve parasal borçlar farkından doğan kazanç ve kayıplar dönem karının belirlenmesinde dikkate alınır.
Bu tutar gelir tablosunda ayrı bir kalem olarak “Diğer faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar” veya
“Finansman Giderleri” hesaplarında yer alır.5
Tablo 2.7.
Satın Alma Gücü Kazancı Elde Eden Firmalar ile Satın alma Gücü Kaybına
Uğrayan Firmalar (Adet)
Satın Alma Gücü Kazancı
Satın Alma Gücü Kaybına
Sektörler
Elde Eden Firmalar
Uğrayan Firmalar
Firma
%
Firma
%
Diğer Hizmetler
11
17
4
6
Imalat
12
19
1
2
Ticaret
29
45
7
11
Toplam
52
81
12
19

2
Tablo 2.7.’de 64 firmanın satın alma gücü kazanç ve kayıpları ile ilgili sonuçları görebilmek
mümkündür. Görüldüğü gibi diğer hizmetler sektöründe bulunan 11 firma satın alma gücü kazancı elde
ederken 4 firma ise satın alma gücü kaybına uğramıştır. Diğer bir ifade ile diğer hizmet sektöründe bulunan
toplam 15 firmanın 11 tanesi enflasyonist bir ortamda kendi kaynaklarını kullanmak yerine dış kaynak
kullanarak satın alma gücü kazancı avantajını elde etmiştir. 4 tanesi ise, kendi kaynaklarını dışarıya
kullandırdıkları için kayba uğramışlardır. Diğer taraftan Tablo 2.7.’ye göre toplam 64 firmanın 13 tanesi
imalat sektöründe yer almaktadır. Bu sektörde yer alan firmaların 12 tanesi satın alma gücünü kazancı elde
ederken 2 tanesi de satın alma gücü kaybına uğramıştır.
Diğer yandan ticaret sektöründe yer alan 36 firmanın 29 tanesi enflasyon nedeniyle satın alma gücü
kazanırken, 7 tanesi satın alma gücü kaybına uğramıştır. Ticaret sektöründe yer alan işletmelerin yüzde 81’i
(29/36=0.81) satın alma gücü kazancı elde etmiştir. Çünkü ticaret sektöründe yer alan firmaların çoğu
satılmak üzere alınan malları peşin almak yerine vadeli alıp peşin satarlar. Yani ticaret yaparken kendi
kaynağını kullanmak yerine yabancı kaynak kullanılmaktadır. Böylece yabancı kaynak kullanmak suretiyle
satın alma gücü kazancı elde edilmiştir. İmalat sektöründe de bunu görmek mümkündür. Ancak hizmet
sektöründeki firmaların yabancı kaynak kullanamadıklarından diğer sektörlere göre daha az satın alma gücü
kazancı elde ettikleri görülmektedir. 64 firmayı bir arada değerlendirdiğimizde bunlardan 52 firmanın satın
alma gücü kazancı elde ettiği ve geriye kalan 12 firmanın ise satın alma gücü kaybına uğradıkları
görülmektedir.
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2.8. PARASAL KALEMLERİN NEDEN OLDUĞU SATIN ALMA GÜÇÜ KAZANÇ VE
KAYIPLARININ SATIŞ MALİYETLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Enflasyon firmaların üzerinde bazen olumlu etkilere de neden olmaktadır. Tablo 6.8.1. veriler
incelendiğinde; 1999 yılında ticari faaliyetini sürdüren ve bu çalışma kapsamında incelenen 64 firmanın
enflasyon ortamında yabancı kaynak kullanmak süreti ile elde etmiş bulundukları satın alma gücü kazancının
yine bu dönemdeki satış maliyetine oranının ilgili dönemde elde edilen cari karın satış maliyetine oranından
daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun anlamı, enflasyon ortamında firmaların yabancı kaynak
kullanmak sureti ile enflasyonun dezavantajlarını avantaja dönüştürebilmeleridir.

Sektörler
Diğer
Hizmetler
İmalat
Ticaret
Toplam

Tablo 2.8.
Satın Alma Gücü Kazanç ve Kayıplarının Satış Maliyetleri ile Karşılaştırılması
(1,000,000 TL)
Cari Dönem
Cari Dönem
Satın Alma
Cari Kar/
Satın Alma
Satış Maliyeti
Net Karı
Gücü
Satış
Gücü Kazan./
Kazancı
Maliyeti(%)
Satış
Maliyeti(%)
(a)
(b)
(c)
(b/a)
(c/a)
823,052
59,749,854
16,749,313
77,322,219

74,222
1,407,215
494,253
1,975,690

446,267
5,583,462
561,181
6,590,910

9
2
3
3

54
9
3
9

Tablo 2.8.’e göre, 1999 yılında aktif olarak ticari faaliyette bulunan 64 firmanın cari karları toplamı
1,975,690,000,000 TL’dır. Aynı dönemde söz konusu firmaların satın alma gücü kazancı toplamı ise
6,590,910,000,000 TL’dır. Görüldüğü gibi bu dönemde firmaların elde ettikleri satın alma gücü kazancı
toplam cari kardan daha fazladır. Diğer taraftan cari karın satış maliyetine olan oranı yüzde 3 iken, satın alma
gücü kazancının satış maliyetine olan oranı yüzde 9 dur. Diğer bir ifade ile firmalar her 100 birimlik satış
maliyetine karşılık 3 birim kar elde ederken, her 100 birimlik satış maliyetine karşılık 9 birim satın alma
gücü kazancı elde etmişlerdir.
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2.9 FİRMALARIN CARİ DÖNEM KARLARI İLE DEĞERLEME SONRASI KARLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
Tablo 2.9.’deki verilere göre, cari dönemde elde edilen kar ile düzeltilmiş değerler üzerinden hesap edilen
karlar arasında önemli bir fark olmadığı görülmektedir. Diğer yandan enflasyonist ortamdaki kazançları
üzerinden hesaplanan vergi miktarı ile enflasyon etkisinin giderilmesinden sonra elde edilen kazançlar
üzerinden hesaplanan vergi miktarları arasında önemli oranda fark olduğu görülmektedir. Çünkü firmalar,
enflasyonun olumsuz etkilerinin giderilmesi için gerekli düzeltmeler yapılmasına karşı vergi
düzenlemelerindeki ayarlamalar buna uygun olarak yapılmadığından özellikle gelir vergileri artan vergi
dilimleri üzerinden hesaplanmak zorunda kalmıştır. Böylece firmaların fiktif karları azaltılmış ancak
hesaplanan vergileri artmıştır. Buna karşın enflasyonist ortamda hesap edilen toplam karın firma öz
sermayesi içindeki payı yüzde 7 iken, bu oran enflasyon etkisinin giderilmesinden sonra binde 8 olmuştur.
Tablo 2.9.
Satın Alma Gücü Kazanç ve Kayıplarının Kar ve Vergiler ile Karşılaştırılması
(1,000,000 TL)
Sektörler
Diğer
Hizmetler
İmalat
Ticaret
Toplam

Cari Dönem
Öz
Karı
Sermayesi
(a)
74,222
1,407,215
494,253
1,975,690

281,989
26,613,901
1,426,808
28,322,698

Değerleme Sonrası
Satın Alma
Gücü
Öz Sermayesi
Kazancı
Karı
(b)
(c)
306,510
1,334,126
271,910
1,912,546

1,997,518
226,628,475
4,935,057
233,561,050

466,267
5,583,462
561,181
6,610,910

Değerlemeden Sonra
Zarar
(b–c)
159,757
4,249,336
289,271
4,698,364

Diğer yandan Tablo 2.9.’un son sütununda yer alan değerleme sonrası kar ile satın alma gücü kazancı
arasındaki fark 4,698,364,000,000 TL’dır. Bu fark 64 firmanın 1999 yılındaki değerleme sonrasına, satın
alma gücü kazancının ilave edilmemesi halinde toplam ticari zararı vermektedir. Çünkü, satın alma gücü
kazancı gelir tablosunda “Diğer Gelirler ve Karlar” hanesine ilave edilmiş ve faaliyet karına artırıcı bir etki
yaratmıştır. Eğer satın alma gücü kazancı gelir tablosuna ilave edilmemiş olsaydı, firma karları bu tutar kadar
daha az olacağından 1999 yılındaki toplam zarar 4,698,346,000,000 TL olacaktı.
Diğer taraftan klasik muhasebe uygulamasında gelir tablosuna, satın alma gücü kazanç ve kayıpları dahil
edilmemektedir. Bu uygulama, klasik muhasebe yöntemine göre yapılmış olsaydı gelir tablosuna satın alma
gücü kazanç ve kayıpları dahil edilmeyeceğinden dönem karı doğmayacak ve buna bağlı olarak vergi
matrahı ve vergi hesaplaması söz konusu olmayacaktı.
Değerleme sonrasında firmaların öz sermayeleri toplamı cari döneme göre yaklaşık olarak 8 kat
artmıştır. Bunun nedeni; firmaların pasifinde kayıtlı bulunan sermaye ve sermaye unsuru sayılan yedekler
(hisse senedi ihraç primleri, hisse senedi iptal karları, maddi duran varlık yeniden değerleme artışları,
iştirakler yeniden değer artışları, borsada oluşan değer artışları, diğer sermaye yedekleri) ile kar veya zararlar
ve kar yedeklerinin (yasal yedekler, statü yedekleri, olağanüstü yedekler, diğer kar yedekleri, özel fonlar) 6
tarihi değerlerinin genel fiyat düzeyine göre düzeltilmesidir.
2.10. FİRMALARIN CARİ DÖNEM VERGİLERİ İLE DÜZELTİLMİŞ DEĞERLERDEN
SONRAKİ VERGİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Firmaların cari dönemde elde edilen kazançları üzerinden hesap edilen vergiler ile değerlemeden sonra
ayrılan vergiler arasında önemli oranlarda bir farkın olduğu görül-mektedir. Düzeltilmiş değerlerden sonra
firmaların vergi toplamı cari döneme göre artmıştır. Eğer enflasyonun etkisi olmasaydı firmalar miktar
itibari ile cari döneme göre daha çok vergi ödemek durumunda kalacaklardı. Bunun nedeni bölüm 2.9.’da
izah edildiği gibi enflasyon etkisini gidermek için finansal tablolar güncelleştirilirken firma kazançları da
artmıştır. Vergi dilimlerinin de güncelleştirilememesi nedeniyle yeni kazançlar artan oranlı gelir vergisi
üzerinden hesaplanmak zorunda kalınmıştır. Böylece işletmelerin değerlenmeden sonraki vergileri
değerlemeden önceki vergilerinden yaklaşık yüzde 73 daha fazla olmuştur. Ancak, Tablo 2.10.’daki verilere
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göre değerleme sonrasındaki vergi tutarı değerleme öncesindeki tutardan daha fazladır. Bu durumda
enflasyonun hüküm sürdüğü bir ekonomide firmalar enflasyondan etkilenmemektedirler şeklindeki bir
sonuca varılmamalıdır. Çünkü Tablo 2.5.’teki sonuçlara bakıldığında değerleme sonrasında daha az vergi
ödemek durumunda kalan firma sayısı 38’dir. Bunun yanında değerleme sonrasında daha çok vergi ödemek
zorunda kalan firma sayısı da 16’dır. Eğer enflasyon olmamış olsaydı 64 firmanın 38 tanesi enflasyon
ortamında ödedikleri vergilerden daha az vergi ödemek durumunda kalacaklardı.
Tablo 2.10.
Firmaların Cari Dönem Vergileri ile Düzeltilmiş Değerlerden Sonraki Vergilerinin Karşılaştırılması
(1,000,000 TL)
Cari Dönem
Düzeltilmiş Değerler
Sektörler
Vergisi
Vergisi
Diğer Hizmetler
9,394
150,011
İmalat
287,698
500,906
Ticaret
139,768
104,249
Toplam
436,860
755,166
Nalan Akdoğan ve Nejat Tenker, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Ankara: Gazi Büro
Kitapevi, 1998, s. 23
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Tablo 2.10.’da firmaların cari dönemde elde etmiş bulundukları kazançları üzerinden hesaplanan
vergilerin toplamı ile değerlemeden sonra bulunan kazançlar üzerinden hesap-lanan vergiler toplamı arasında
miktar itibari ile önemli oranda farkın olduğu görülmektedir. Bunun nedeni basittir. Şöyle ki, artan oranlı
tarifenin uygulandığı vergilendirmede, vergi dilimlerindeki artışın enflasyondaki artışın gerisinde kalması
halinde, vergi yükümlüsü eski duruma göre daha çok vergi ödemek zorunda kalmaktadır. Enflasyondan
arındırılmış değerler 1999 yılı sonuna göre düzeltilmiş ancak 1999 yılında enflasyon yüzde 62.9 olmasına
karşın vergi dilimlerinde artış yüzde 25 olarak yapılmıştır. Böylece yıl sonu fiyatlarına göre düzeltilmiş
bulunan değerler daha üst bir gelir grubundan vergilendirildiklerinden değerleme sonrası hesaplanan vergiler
enflasyon dönemindeki vergi toplamından daha fazla olmuştur. Ayrıca düzeltme işlemi içerisinde yer alan ve
kanunen kabul edilmeyen giderlerin dönem kazancına ilave edilmek suretiyle vergi matrahı oluşmakta ve bu
matrah üzerinden vergi hesaplanmaktadır. Böylece düzeltilmiş vergi matrahı düzeltilmiş dönem karından
daha yüksek çıkmakta ve düzeltilmiş dönem vergisi de bu tutar üzerinden hesap edildiğinden daha yüksek
tutara çıkmıştır. Yine düzeltmeler içinde yer alan sabit duran varlıklardan arazi ve arsalar amortismana tabi
tutulmamaktadır. Bu nedenle düzeltme içinde yer alan sabit duran varlıklardan arazi ve arsalara ilişkin
ayrılan amortismanlar kanunen kabul edilmeyen gider kapsamında olduğundan bu tutar düzeltilmiş dönem
karlarına kanunen kabul edilmeyen gider olarak ilave edilmiş ve böylece dönem karı üzerinden vergi
hesaplanan vergi matrahı arasında fark doğmuştur. Kısacası vergi matrahı dönem karından daha çok
olmuştur. Bu nedenle cari değerler üzerinden hesaplanan verginin toplam tutarı 436,860,000,000 TL iken
düzeltilmiş değerlerden sonra 755,166,000,000 TL’na yükselmiştir.
2.11. FİRMALARIN CARİ DÖNEM VE DEĞERLEMEDEN
VARLIKLARI İLE AMORTİSMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

SONRAKİ

İKTİSADİ

Bu araştırmada yer alan 64 firmanın cari dönem ve değerlemeden sonraki iktisadi kıymetlerine ve
amortismanlarına ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 2.11.
Firmaların Cari Dönem ve Değerlemeden Sonra İktisadi Varlıkları ile Amortismanlarının Karşılaştırılması
(1,000,000 TL)
Sektörler
Tüm Sektörler

Cari Dönem
İktisadi Varlık
Amortisman
61,607,280

35,326,344

Değerlemeden Sonra
İktisadi Varlık
Amortisman
245,501,465

175,838,228
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Tablo 2.11.’e göre, 64 firmanın cari dönemde aktiflerinde kayıtlı bulunan iktisadi varlıklar toplamı
61,607,280,000,000 TL ve amortisman toplamı ise 35,326,344,000,000 TL’dır. Firmaların değerlemeden
sonraki iktisadi varlıkları yaklaşık olarak yüzde 400 artarak 245,501,465,000,000 TL’na ve amortismanlar
ise yaklaşık olarak yüzde 500 artarak 175,838,228,000,000 TL’na yükselmiştir. Eğer enflasyon olmasaydı
firmaların aktifindeki iktisadi varlıkların toplamı 245,501,465,000,000 TL olacaktı ve amortisman oranının
ortalama olarak yüzde 20 olduğunu kabul ettiğimizde 1999 yılında cari dönem için ayrılması gereken
amortisman tutarı 245,501,465,000,000 x 0.20 = 49,100,293,000,000 TL olmalıydı. Oysa Tablo 2.11.’deki
sonuçlara baktığımızda 64 firmanın 1999 yılında gider olarak kayıtlara intikal eden amortismanlar toplamı
35,326,344,000,000 TL’dır. Aradaki fark 49,100,293,000,000 – 35,326,344,000,000 =13,773,949,000,000
TL’dır. 1999’da enflas-yondan ötürü eksik gider yazılan amortismanın cari dönem amortismanına oranı
(13,773,949,000,000 / 35,326,344,000,000) yaklaşık olarak yüzde 39’dur. Bir diğer anlatımla 64 firma
enflasyon nedeniyle 1999 yılında amortisman giderlerini yüzde 39 daha eksik yazmak zorunda kalmıştır.
Diğer taraftan Tablo 2.9.’daki sonuçların Tablo 2.10.’dekiler ile birlikte irdelenmesi halinde, 1999
yılında firma karlarını iki bölüm halinde incelemek gerekir.
Birinci bölümde değerleme sonrası firma karlarına satın alma gücü kazancının dahil edilmesi halinde,
vergi toplamı Tablo 2.10.’daki tutar olan 755,166,000,000 TL kadar olacaktır. Ancak değerleme sonrası
firma karlarına satın alma gücü kazancının dahil edilmemesi durumunda firmalar kar yerine zarar etmiş
gözükmektedirler ve firma zararları Tablo 2.9.’deki tutar olan 4,698,364,000,000 TL kadar olacaktır. Bunun
nedeni firmaların 1999 yılında kullandığı yabancı kaynaktır. Tablo 2.8.’de görüleceği gibi 1999 yılında
toplam 6,590,910,000,000 TL satın alma gücü kazancı elde edilmiştir. Bu tutar gelir tablosunun ilgili
hanesine 1999 yılında elde edilmiş gelir olarak kayıt edildiğinde firma karları bu tutar kadar artmaktadır.
Bilindiği gibi klasik muhasebe yöntemine göre satın alma gücü kazanç ve kayıpları hesap edilmemekte ve
gelir tablosuna ilave edilmemektedir. Eğer değerlemeden sonra firmaların gelir tabloları klasik muhasebe
yöntemine göre düzenlenmiş olsaydı, sonuçlara satın alma gücü kazançları dahil edilmeyeceğinden vergi
matrahı ve buna bağlı olarak vergi hesaplaması söz konusu olmayacaktı.
2.12. DÜZELTİLMİŞ
İRDELENMESİ

DEĞERLERDEN

SONRA

FİRMA

ÖZ

SERMAYELERİNİN

Firmaların varlık ve kaynak yapısını yansıtan bilançolar fiyat hareketlerinden büyük ölçüde etkilenmekte,
enflasyon döneminde gerçeği yansıtmaktan uzaklaşmaktadırlar. Bu nedenle bilançoda yer alan varlık ve
kaynakların güncelleştirilerek yeniden değerlenmeleri gerekir. Yapılan değerleme farkı pozitif ise, firmanın
yeniden değerlemeden ötürü yani enflasyon nedeniyle öz sermayesini arttırdığı kabul edilmekte ve farkın
negatif olması durumunda ise değerleme sonucunda öz sermayesini yitirdiği sonucuna varılır.
Tablo 2.12.
Düzeltilmiş Değerlerden Sonra Firma Öz Sermayelerinin Karşılaştırılması (Adet)
Düzeltilmiş Değerlere Göre
Düzeltilmiş Değerlere Göre
Sermaye Kaybına Uğrayan
%
Sermaye Kazancı Elde Eden
%
Firma Sayısı
Firma Sayısı
46
72
18
28
Tablo 2.12.’deki verilere göre incelenen 64 firmanın yüzde 72’si olan 46 firmanın enflasyon nedeniyle öz
sermayelerini yitirdikleri ve geriye kalan 18 firmanın yani yüzde 28’nin öz sermayelerinin arttığı
görülmektedir.
SONUÇ
Enflasyon, fiyatlar genel seviyesinin sürekli bir biçimde ve önemli oranlarda artmasıdır. Enflasyon
nedeniyle ulusal paranın satın alma gücü değer kaybına uğrar. Fiyatlar genel düzeyinin önemli oranlarda
artması ekonomide tüm birimleri özellikle firmaları çeşitli açılardan olumsuz yönde etkiler.
Diğer taraftan enflasyon, firmaların fiktif karlarında önemli oranlarda artışların olmasına neden
olmaktadır. Çünkü, firmalar geçmiş tarihlerde daha düşük bir fiyat ödemek suretiyle satın aldıkları mal ve
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hizmetleri daha ileri bir tarihte sattıkları zaman, enflasyon nedeniyle yükselmiş bulunan nominal fiyatlardan
satacaklardır. Bu nedenle firmaların alış fiyatları ile satış fiyatları arasında önemli ölçüde farklar olmakta ve
bu farklar dönem sonu karların artmasına neden olmaktadır. Böylece enflasyon nedeniyle nominal olarak
artmış bulunan değerleri düzeltmeye tabi tutmadan yapılan analiz sonuçlarına göre karar verilmesi, firma
yönetiminin çeşitli yanılgılara düşmesine, yanlış fiyat ve kar dağıtımı politikası izlemesine neden olur.
Enflasyon, vergi sisteminin sayısal büyüklüklerini etkilemek suretiyle istisna, muafiyet ve indirim
tutarları ile gelir vergisinin artan oranlı tarife dilimlerinin aşınmasına yol açmaktadır. Diğer taraftan spesifik
tarifeler üzerinden alınan vergi gelirlerinde de en az enflasyon oranı kadar bir azalma olur. Böylece spesifik
tarifelere göre alınan vergilerde devletin geliri azalmaktadır. Diğer taraftan istisna, muafiyet ve indirim
tutarlarının enflasyon karşısında sabit kalması ve nominal gelirlerdeki artışların artan oranlı tarife üzerinden
vergilendirilmesi yüzünden vergi mükelleflerinin vergi yüklerini arttırmaktadır.
Enflasyon nedeniyle parasal gelirlerde meydana gelen artışlar, kişileri gittikçe daha yüksek gelir dilimleri
içine sokar ve yüksek oranlardan vergi ödemelerine yol açar. Böylece, kişilerin sahip bulundukları gelirlerin
daha büyük bir kısmı kamuya aktarılmış olur ve farklı gelir gruplarındaki kişiler arasında gelir dağılımı
değişikliğe uğrar. Sonuç olarak enflasyon gelir vergisi tarifesi yolu ile kişiler arasında nispi gelir dağılımını
değiştirebilmektedir.
Enflasyonun firmaların vergilendirilmeleri üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi için vergi
yasalarında bir takım düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemeler; yeniden değerleme, hızlandırılmış
amortisman, alacak ve borç senetlerinin reeskontu, sabit kıymet yenileme fonu, maliyet bedeli artımı, stok
değerleme yöntemi, araştırma ve geliştirme fonu, yatırım indiriminde indeksleme, gider artış fonudur. Ancak
enflasyonun kronikleştiği ve varlığını uzun yıllar sürdürdüğü ekonomilerde vergisel düzenlemeler ile
enflasyonun olumsuz etkilerinin tamamını gidermek mümkün değildir. Bunların kısmen giderilmesi mümkün
olabilmektedir. Türkiye’de olduğu gibi yüksek oranlı enflasyonun firmalar üzerindeki olumsuz etkisinin
giderilmesi, finansal tabloların dönem sonundaki ulusal paranın satın alma gücüne göre düzeltilmesi gibi
daha ciddi tedbirleri gerektirmektedir. Finansal tabloların dönem sonundaki ulusal paraya göre nasıl
düzeltileceği TMS-2 de “ Genel Fiyat Düzeyi Muhasebesi” yöntemine göre ve muhasebe kayıtları dışında
raporlar aracılığı ile yapılmaktadır.
Bu çalışmada 64 firmanın 1999 yılına ait finansal tablolarına, TMS-2 belirtilen ve yüksek enflasyon
dönemlerinde uygulanması istenen finansal raporlama yöntemi uygulan-mıştır. Böylece 64 firmanın finansal
tablolarını enflasyon etkisinden arındırmak sureti ile yeni finansal tablolara ulaşılmıştır. Elde edilen yeni
finansal tablolar ile enflasyon ortamındaki finansal tablolar karşılaştırılarak olumsuz etkiler ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
İnceleme sonucunda, enflasyon ortamında öz kaynaklarını kullanmak yerine yabancı kaynak kullanan
firmaların enflasyondan ötürü kar ettikleri; bunun yerine öz kaynağını kullanan ya da kullandıran firmaların
zarar ettikleri görülmüştür. Tablo 2.7.’de görüldüğü gibi 1999 yılında 64 firmanın 52 tanesi satın alma gücü
kazancı elde etmiştir. Yine Tablo 2.8.’de 1999 yılında 64 firmanın cari kar toplamı 1,975,690,000,000 TL
iken aynı dönemde toplam satın alma gücü kazancı 6,590,910,000,000 TL olmuştur. Firmaların enflasyon
nedeniyle elde ettikleri kazanç cari karlarının üç katından daha fazla olmuştur. Bu durum, enflasyon
muhasebesine geçilmesi halinde kamu vergi gelirlerinin azalacağı iddiasının doğru olamayacağını ortaya
koymaktadır. Çünkü, enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmesi durumunda firmaların enflasyon
nedeniyle elde edecekleri satın alma gücü kazanç ve kayıplarının da gelir tablosuna ilave edilmesi
gerekmektedir. Böylece firmaların karları artacak ve buna bağlı olarak vergi matrahı ve ödeyecekleri vergi
artacaktır. Enflasyonun neden olduğu fiktif karların enflasyon muhasebesi uygulaması ile giderilmesi, kamu
vergi gelirlerinin azalmasına neden olmayacaktır.
Diğer taraftan 64 firmanın 1999 yılına ilişkin enflasyon ortamındaki kar toplamları 1,975,690,000,000
TL’dır (Tablo 2.9.) ve bu tutar üzerinden hesaplanan vergi tutarı ise 436,860,000,000 TL’dır (Tablo 2.10.).
Buna karşın enflasyondan arındırılmış karları toplamı 1,912,546,000,000 TL ve bu tutar üzerinden hesap
edilen vergi tutarı ise 755,166,000,000 TL’dır. Dönem karlarının birbirlerine çok yakın olmalarına rağmen
dönem vergilerinin farklı olmasının başlıca nedenleri şunlardır:
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- Artan oranlı tarifenin uygulandığı vergilendirmede, vergi dilimlerindeki artışın enflasyondaki artışın
gerisinde kalması halinde, vergi yükümlüsü eski duruma göre daha çok fazla vergi ödemek zorunda
kalmaktadır. Uygulamanın yapıldığı yılda enflasyon oranı yüzde 62.9 olmasına karşın aynı yılda vergi
dilimlerindeki artış yüzde 25 olmuştur. Böylece düzeltilmiş kazançlar artan tarife üzerinden
vergilendirilmiştir.
- Düzeltme kalemleri içinde yer alan ve kanunen kabul edilmeyen gider tutarları düzeltilmiş şekliyle
kurum karına ilave edildikten sonra vergi matrahına ulaşılmış ve bu matrah üzerinden vergi hesap edilmiştir.
Böylece düzeltilmiş değerlerin vergisi cari döneme göre artmıştır.
- Düzeltmeler içinde yer alan ve sabit varlık grubuna dahil arazi ve arsalar üzerinden hesap edilen
amortismanlar önemli bir tutara ulaşmaktadır. Ancak arazi ve arsalar üzerinden ayrılan amortismanlar
dönem karından indirilemeyeceği için vergi matrahına ilave edilmiştir. Bu durum düzeltilmiş değerlere
ilişkin verginin cari dönem vergisine göre artmasına neden olmuştur.
Yine bu çalışmada incelenen 64 firmanın 46 tanesi enflasyon nedeniyle öz kaynak aşımına uğramış ve
geriye kalan 18 tanesi de sermaye kazancı elde etmiştir.
Enflasyonun olumsuz etkilerinin giderilmemesi, kısa vadede firma yöneticilerinin yanlış kararlar
almalarına, ortakların, yöneticilerin ve diğer ilgililerin yanılmalarına ve finansal tabloların gerçekleri
yansıtmaktan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Uzun vadede ise firma öz sermayesinin gerek satın alma
gücünün ve gerekse üretim gücünün azalmasına neden olmak- tadır. Enflasyonun firmalar üzerindeki
olumsuz etkilerinin önlenmesi ve firmanın yaşamını karlı ve verimli bir şekilde sürdürmesi ancak
enflasyonun firmalar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi ile mümkün olabilecektir.
Enflasyonun firmalar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilebilmesinin en etkin yolu, finansal tabloların
enflasyon etkisinden arındırılmasıdır. Enflasyonun kontrol altına alınması uzun zamanı gerektiriyorsa bu
durumda enflasyonun olumsuz etkileri vergisel düzenlemelerle kısmen giderilebilir. Ancak vergisel
düzenlemelerin yetersiz kaldığı durumda, finansal tabloları genel fiyat indeksleri ile düzeltmek suretiyle
enflasyonun olumsuz etkisi giderilebilir.
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KASA HESABININ DENETİMİ
İrfan GÜMRAH
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
I – GİRİŞ
İşletmelerin en önemli hesap kalemi kuşkusuz kasa hesabıdır. Kasa işletmelerin Türk Lirası ve
yabancı paralarının kaydedildiği bir hesaptır. Bu hesabın borç bakiyesi işletmenin o anki likit
durumunu göstermektedir. İşletmelerin bilançolarının aktif tarafı hesapların likitide esasına göre
sıralanır. Bu sıralamanın başında kasa hesabı gelmektedir.
İşletmelerde meydana gelen ekonomik faaliyetin büyük çoğunluğu kasa hesabıyla ilgilidir. Bundan
dolayı kasa hesabının denetimi çok önemlidir.
Ticari işlemlerin büyük çoğunluğu kasa hesabıyla ya doğrudan yada dolaylı olarak ilgilidir. Satılan
yada satınalınan varlıkların ödenen giderlerin sonuçları bir şekilde kasaya yansır. Kasa hileli
işlemlerle en çok karşı karşıya kalınan kaynaklardan biridir. Kasa hesabında bir hata bulunuyorsa
diğer hesaplarda da hata olduğu kuşkusuzdur.
II – İÇ KONTROL
Kasanın iç kontrolü kasanın korunması izinsiz ödemelerin yapılmaması ve kontrol sorumluluğunun
bir kişiye verilmesi önlemlerini kapsar.
İşletmede iyi bir iç kontrol sisteminin kurulmuş olması, kasa hesabının denetim sonuçları ile ortaya
çıkar. İç kontrol sistemi güçlü olan işletmelerin kasa hesaplarında hile yapılma olasılığı çok
düşüktür.
İç kontrol sisteminin olup olmadığının, varsa nasıl olduğunun saptanması için aşağıdaki soruların
cevaplandırılması ve bu soruların cevaplarının değerlendirilmesi gerekmektedir.
1 – Avans sistemi kullanılıyor mu?
2 – Kasanın sorumlusu belli mi?
3 – Kasada kullanılan makbuzların;
a) Baskı makinasıylamı numaralandırılmış ?
b) Her türlü ödeme için makbuz veriliyor mu?
c) Tutarlar rakamla ve yazıylamı doldurulmaktadır?
d) Parayı alan kişi tarafından mı imzalanmaktadır?
e) Sorumlu bir kişi tarafından onaylanmaktamıdır?
f) Destekleyici belgeler eklenmektemidir?
g) Destekleyici belgeler asılmıdır ?
4 – Kasadan ödemeyi yapan kişi aynı zamanda tahsilatta yapmaktamıdır?
5 – Kasadan ödeme yapan yada tahsilatları yapan kişi yada kişiler genel muhasebe kayıtlarınıda
yapıyormu?
6 – Kasaya iade yapıldığında makbuzlar içte denetleniyormu?
7 – Kasada her zaman yeterli düzeyde para bulunuyormu?
8 – Gün sonunda kasa fiili olarak sayılıyormu?
Yukarıda sorulan bu soruları artırmak mümkündür. Bu sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda iyi
bir iç kontrol sisteminin kurulmuş olması bu hesapta hile yapılmacağı allamına gelmez. Sadece
yapacağımız denetim planlamasını etkiler.

III – DENETİM VERİLERİ
Denetim sürecinin en önemli kısımlarından birisi denetim verilerini oluşturmaktır. Sağlıklı ve
güvenilir verilerin bulunması denetimin sonucunu etkilemektedir. Denetim alanlarında iyi veriler
olmadan denetim yapmak mümkün değildir. Kasa denetiminin verileri aşağıda sayacağımız
belgelerden elde edilmesi mümkündür. Bu veri kaynaklarını işletmenin yapısına göre azaltmak veya
artırmak mümkündür. Bunları şöyle sıralayabiliriz..
-

Kasa hesabı muavin defter dökümü,
Banka hesabı muavin defter dökümü,
Keşide edilen çek koçanları,
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı muavin defter dökümü,
Alıcılar ve Satıcılar hesabı muavin defter dökümü ,
Alınan banka çekleri ve çek alım bordoları,
Alınan Banka Çekleri hesabı muavin defter dökümü,
Banka Kredileri hesabı muavin defter dökümü,
Banka onaylı kredi ekstreleri,
Kasa hesabı bakiyesini azaltan ve artıran belgeler ve muhasebe fişleri,
İşletmenin ortaklık yapısı ile genel ve yönetim kurulu tutanakları,
İşletmenin iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve bunların sermaye yapıları,

IV – DENETİM ALANLARI
Kasa hesabının denetim alanı oldukça geniştir. Bu denetim alanlarında çalışma yaparken bunlardan
birinde inceleme yapmadan tam ve doğru sonuca ulaşmak mümkün değildir. Şunu unutmayalım ki
sadace kasa hesabının borç ve alacak işlemlerini incelemek kasa hesabını incelemek anlamına
gelmez. Bu denetim alanlarını sıralamak gerekirse şöyle bir sıralama yapmanın doğru olacağı
düşüncesindeyim.
-

Kasa hesabı borç ve alacak işlemleri,
Ödenmemiş Sermaye hesabı borç ve alacak işlemleri,
Mevcutlarda artış ve azalış işlemleri,
Borçlarda artış ve azalış işlemleri,
Alacaklarda artış azalış işlemleri,
Kredilerde artış ve azalış işlemleri,
Keşide edilen çeklerde artış ve azalış işlemleri,
Alınan banka çeklerinde artış ve azalış işlemleri,
Banka hesabına borç ve alacak işlemleri,
Kasa hesabı yüksek bakiyede seyrederken işletme harcamaları,
Kasa hesabı yüksek bakiyede seyrederken ortakların harcamaları,
Kasa hesabı yüksek bakiyede seyrederken ortakların alacaklarında artış,
Kasa hesabı yüksek bakiyede seyrederken ortakların borçlarında artış,
Kasa hesabı yüksek bakiyede seyrederken ortakların öbür yatırımları,
Kasa hesabı yüksek bakiyede seyrederken ortakların mevduatlarında artış,

V – UYGUNLUK DENETİMİ
Kasa hesabının uygunluk denetiminde yapılması gerekir. Kasa hesabının diğer hesaplarla bir şekilde
ilişkisi olduğundan dolayı mali tabloların doğru olması için kasa hesabının uygunluk denetiminin
yapılması gerekir. Yapılacak uygunluk denetiminde uygulacak yolu aşağıda maddeler halinde
sıraladığımız gibi olmasında yarar vardır.

a) Kasa Hesabına Borç İşlemler
-

Kasa hesabına borç işlemlerinin ilgili hesaplarla uygunluğu,
Nakit girişi yaratan işlemlerin dayanak belgelerine uygunluğu,
Nakit girişi yaratan işlemlerin karşı işletme kayıtlarına uygunluğu,
Kasa hesabı borç işlemlerinin matematik işleme uygunluğu,
Efektif girişinin kur karşılığı tutarı ile kayda geçilen tutarın uygunluğu,
Efektif kur artışının Kambiyo Karları hesabına kayıtlanan tutarla uygunluğu,
Dövizli Mevduat hesabından efektif çekişlerin kasa borç işlemlerine uygunluğu,

b) Kasa Hesabına Alacak İşlemleri
-

Kasa hesabı alacak işlemlerinin ilgili hesaplara uygunluğu,
Nakit çıkışı yaratan işlemlerin dayanak belgelerine uygunluğu,
Nakit çıkışı yaratan işlemlerin karşı işletme kayıtlarına uygunluğu,
Kasa hesabı alacak işlemlerin matematik işleme uygunluğu,
Efektif çıkışının kur karşılığı tutarı ile kayda geçilen tutarın uygunluğu,
Efektif kur azalışının Kambiyo Zararları hesabına kayıtlanan tutarla uygunluğu,
Dövizli mevduat hesabına efektif yatışların kasa alacak işlemlerine uygunluğu,

VI – DENETİMİN SONUÇLARI
İç kontrol sisteminin kontrolü ile başlayan kasa hesabının denetimi gerekli denetim verilerinin
oluşturularak çeşitli sonuçları karşımıza çıkarmaktadır.
-

Tahsilat işlemi, sermaye ödemesi için ortaklardan fiktif tahsilat yapılmıştır.
Tahsilat tutarı özgün belge tutarından farklıdır.
Tahsilat işlemi, karşıt hesap işlemleriyle uyumlu değildir.
Tahsilat işlemi, işletmenin ticari faaliyetine dayanmamaktadır
Tahsilat işlemi, fiktif işlemlere kaynaklık etmektedir.
Kasa hesabı yüksek bakiyede seyrederek kayıt dışı ödemeler yapılmıştır.
Kasa hesabı yüksek bakiyede seyrederek ortaklara nakit kullandırılmıştır.
K asa hesabı yüksek bakiyede seyrederek kayıt dışı gelir sağlanmıştır.
Tediye ve tahsil işlemleri imzasızdır veya ilgisiz kişilerce imzalanmıştır.
Kasa eksiği üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen nedeni araştırılmamıştır.
Tediye yapay nedenlerle kasadan çekilip zimmete geçilen tutardır

Yukarıda saydığımız bu sonuçların çıkması kasa hesabının her türlü hileye marız kaldığının
göstergesidir. Yukarıdaki bulguların tam tersinin olması ve yapılacak uygunluk denetimininde
sonuçları değerlendirilerek kasa hesabı konusunda bir yargıya varılır.
VII – SONUÇ
Kasa hesabının denetimi sonucunda kasa hesabının mali tablolara doğru olarak aktarıldığı sonucunu
çıkarırsak, kanımızca diğer hesaplarında belli ölçüde en azından nakit boyutuyla güvenilir olduğunu
söyleyebiliriz. Fakat bunun tam tersi mali tablolardaki kasa hesabunun doğru değerleri yansıtmadığı
sonucuna ulaşırsak, bu işletmenin iyi bir iç kontral sisteminin olmadığı, diğer mali tablo
hesaplarının da güvenirliğinin yitirdiği sonucu ortaya çıkar.

