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SUNUŞ

Değerli üyemiz,
Odamızın 13. Genel Kurulunu 25-26 Mayıs 2002 tarihinde mesleğimize yakışır bir şekilde
yapmış bulunmaktayız.
Yeni çalışma dönemindeki hedeflerimizin en önemlisi yine EĞİTİM olacaktır.
Yayın organlarımızdaki zenginlik artarak devam edecektir.
Bu anlayış doğrultusunda “Mali Çözüm” dergimizi yeni dönemde de güncel bilgilerle dolu
olarak sizlere daha kısa aralıklarla ve daha çabuk ulaştırmak hedefindeyiz.
Bu hedefe ulaşabilmek için sizlerinde katkı ve eleştirilerinizi bekliyoruz.
60.sayımızda buluşmak üzere sağlık, mutluluk ve başarı diliyoruz.
Saygılarımızla.

YÖNETİM KURULU
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Önerisi
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Fakültesi Öğretim Üyesi
24- Şirketlerin Asgari Sermayelerinin Yükseltilmesi, Şirket Gayrimenkulunun

Satışından Doğan Kazancın Sermayeye İlave Edilmesi Uygulaması
Dursun Ali Turanlı – Yeminli Mali Müşavir
25- Peşin İthalat ve İhracatlar İle İlgili Kur Farkları
Sabri Odak – Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
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Muhasebesine Etkisi
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29- Satıştan Sonraki Hesap Dönemlerinde Gerçekleşen Mal İadelerinin
Değerlendirilmesi
Emrah Aygül – Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Levent Pol – İstanbul Kültür Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Arş. Gör.
30- Türkiye Muhasebe Standardı – 4 Satışlar ve Diğer Olağan Gelirler
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31- Alacakların Denetimi
Adem Kefelioğlu - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
32- Soru – Cevap
33- Özelge ve İç Genelgeler
34- Danıştay Kararları
35- Pratik Bilgiler

MESLEĞİMİZİ DAHA SAYGIN BİR KONUMA GETİRMEK BİZLERİN BU
MÜCADELEYE KATILMASINA VE İNANMASINA BAĞLIDIR....
Yahya Arıkan
İSMMMO Başkanı
İSMMMO `nun 13.Olağan (seçimli) Genel Kurulu 25-26 Mayıs tarihlerinde üyelerimizin yoğun ve
görkemli katılımıyla gerçekleşti.
Bu Genel Kurulda ilk defa seçime giren gruplarla uzlaşma kültürü doğrultusunda ortak divan
oluşturarak Genel Kurulumuzun bize yaraşır bir şekilde gerçekleşmesini sağladık.
Bizlere güven duyan , destek veren ve Genel Kurula katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Yükümüzün ağır olduğunu biliyoruz . Sizlerle dayanışma içerisinde olduğumuz sürece her türlü
zorluğu aşacağımıza inancımız tamdır.
Önümüzdeki süreçte kağıtların kalkacağını , muhasebenin elektronik ortamda tutulacağını , internet
vergi dairelerinin kurulacağını , mali idarenin de çalışmalarının bu doğrultuda olduğunu her yerde dile
getirmekteyiz.
Bu nedenle Mesleğimizin geleceğinin DENETİM VE DANIŞMANLIK olacağını söylüyoruz.
2002-2004 Dönemi Hedeflerimizi sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyoruz.
 MESLEK YASASI
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan meslek yasası değişiklik teklifinde :
- Serbest Muhasebeciler sınavla Mali Müşavir olabilmekte,
- A.Ş ve Kooperatiflerde meslek mensubu bulundurma zorunluluğu getirilmekte,
- Bağ-kur’da iş takibinde yaşanan sorunlar sona ermektedir.
Bu dönem bu teklifin yasallaşması için mücadele edilecektir.
 HİZMET VE KÜLTÜR BİNASI
Arsası hazineden satın alınmış olan, yaklaşık 5000 m2 kapalı alanlı , kaba inşaatı tamamlanmış
hizmet ve kültür binasının 2002 yılının sonuna kadar bitirilmesi için uğraş verilecektir .
Hizmet ve Kültür Binasında ;
- 300 KİŞİLİK TOPLANTI SALONU ,
- KÜTÜPHANE ,
- 9 ADET YABANCI DİL DERSHANESİ ,
- AR-GE BİRİMİ ,
- ELEKTRONİK DANIŞMA HATTI ile,
Yeni bir sayfa açılacaktır.
 WEB SİTESİ VE BİLGİ BANKASI
Günde yaklaşık 2300 kişinin ziyaret ettiği web sitemizde:
- Mali Çözüm dergilerinin tümü,
- Muhasebe Denetimi Sempozyumlarının tümü,
- 1990’dan bu yana yapılan panel , toplantı ve genel kurulların tümü
bulunmaktadır.
Bu dönem mevzuatın tümü , muktezalar , iç genelgeler ve yargı kararları siteye
yüklenerek BİLGİ BANKASI hayalimiz gerçekleşecektir.

 MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ
Hizmet ve Kültür Binamız tamamlandıktan sonra herkesin beğeniyle okuduğu Mali Çözüm dergisi
aylık hale getirilecektir.
 HAKSIZ REKABET
Haksız rekabet mesleğimizin en temel sorunudur.
Haksız rekabetin çözümü yasal düzenlemelere ve eğitime bağlıdır.
Bunun için;
- 30 İlçede dershaneler açılarak sürekli meslek içi eğitimin yapılması,
- Sürekli eğitime katılmayanların büro tescil belgesinin vize edilmemesi,
- Meslek mensuplarının yapacağı iş sayısının belirlenmesi,
- Devir teslim tutanaklarının takip edilmesi,
- Ücretini ödemeyen müşterilerin teşhir edilmesi,
- Büro standartlarının oluşturulması,
- Mesleki ortaklıkların özendirilmesi,
- Büro sayılarının sınırlandırılması,
- Etik kurallarla ilgili meslek kararında ;
* Tam tasdik uygulamasında YMM’lerin mutlaka bir SM veya SMMM ile birlikte
çalışmaları çalışmaları,
* Tam tasdik sınırları altında kalan firmaların beyannamelerini SM ve SMMM’lerin
imzalaması ( Bu konuda Danıştaya açılan yürütmeyi durdurma davaları red
edilmiştir ),
konularının uygulanması için mücadele edilecektir.
 ÜCRET TARİFELERİ VE ÜCRETLERİN TAHSİL EDİLEMEMESİ
İki yıldır Maliye Bakanlığı’nın ücret tarifemizin yayınlamaması sağlanmıştır. Bu dönem gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi zamana endeksli ücret tarifelerinin yürürlüğe girmesi de sağlanacaktır.
Son yıllarda büyük sorun olan müşteri ücretlerinde yaşanan tahsilat sıkıntısı konusunda yasal
girişimlerde bulunulacaktır.
 EĞİTİMLER
Büyük ilgi gören;
- Aylık eğitim çalışmaları,
- Bölge eğitim çalışmaları,
- Stajyer eğitim çalışmaları,
sürmektedir. Eğitim faaliyetleri özellikle denetim ve raporlama , enflasyon muhasebesi gibi yeni
konular da ilave edilerek devam edecektir.


KURUMLARLA YAŞANAN SORUNLAR
- Vergi Dairesi
- SSK
- İşkur
- Bağ-Kur

gibi kurumlarla oluşturulan iyi diyaloglarla yaşanan sorunlar çözümlenmeye çalışılacaktır.


MESLEK MENSUPLARININ YAŞADIĞI SORUNLAR
- YMM ile yaşanan sorunlar,
- Meslek mensuplarının bürolarının haciz edilmesi,
- Serbest Meslek makbuzu düzenlerken gelir ve KDV çelişkisi,
- Meslek mensubunun vefatı halinin mücbir sebep sayılması,
gibi sorunların çözümü için mücadele edilecektir.
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MESLEK KARARLARININ UYGULANMASI
- Emanet para makbuzu kullanılması,
- Kaşe kullanılması,
- Sınırlı uygunluk denetimi,
- Etik kurallar,

İle ilgili olarak yayınlanan mesleki kararların uygulanması için mücadele edilecektir.


MESLEK MENSUPLARININ YAPTIĞI İŞLER
- Tüm beyannamelerin zorunlu imzalanma kapsamına alınması,
- Banka kredi alımlarında meslek mensuplarından rapor istenmesi,
- Mali konularda ki bilirkişiliğin meslek mensuplarınca yapılması,
konularının yürürlüğe girmesi için mücadele edilecektir.
 KAYIT DIŞI EKONOMİ
Kayıt dışı ekonomi ülkemizin en temel sorunlarının başında gelmektedir. Kayıt dışı ekonominin
ortadan kalkması için Odamız bu konuda öncü görevini üstlenecek , diğer yandan kayıt dışı
ekonominin nedenlerini ortadan kaldıracak olan aşağıdaki konularda mücadele edilecektir.
- Reşit olan herkesin yıllık beyanname vermesi ,
- Yapılan tüm harcamaların vergi matrahından indirilmesi ,
- Ekonomide kullanılan belgelerin nama yazılı hale getirilmesi ,
- Nakit harcamalara sınır getirilmesi ,
- Verginin tabana yayılması ,
- Halka güven veren şeffaf bir harcama ve bütçe reformunun uygulanması ,
- Enflasyon muhasebesinin uygulanması ,
- Devlet muhasebe sisteminde ödeme esasından tahakkuk esasına geçilmesi ,
- Basit usulün kaldırılması ,
- Tüm kayıtların bilanço usulüne göre tutulması ,
 MALİ TATİL
Meslek yasası değişiklik teklifi yasallaştıktan sonra mali tatil özlemimizden vazgeçilmeyecektir.
Bu hedeflerin başarılması sizlerinde bu mücadeleye katılmanıza ve inanmanıza bağlıdır.
Yeni Dönemin;
Bürolarımızın çağdaş konuma getirildiği , emeğimizin tam karşılığının alındığı , ücretlerimizin
zamanında tahsil edildiği , teknoloji ile bütünleştiğimiz , kurumsallaştığımız , yabancı dil
öğrendiğimiz , bilgi ile donandığımız , gerek serbest çalışan, gerekse bağımlı çalışan tüm meslek
mensuplarımızın hak ettiği saygınlığa kavuştuğu bir dönem olması dileğiyle.....
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GELİR VERGİSİ’NDE REKORTMEN
MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER
Nail SANLI
TÜRMOB Genel Sekreteri
2001 yılı gelir vergisi beyanlarına göre hesaplanan gelir vergisinin 5,58’ini ödeyerek en
yüksek vergi veren meslek grubu olduk. Ayrıca üç ilde vergi rekortmenliğini meslek
mensuplarımız elde etti. Çok sayıda meslektaşımızda vergi rekortmenleri listesinde yer aldı.
2001 yılı gelir vergisi beyanları matraha göre bir tasnife tutulduğunda, meslek grupları
itibariyle muhasebeci ve mali müşavirler toplam matrahın yüzde 5,43’ünü gerçekleştirdiler.
Bu meslek grubunu yüzde 4,56 ile Eczacılar, 4,20 ile Süpermarketler ve 4,15 ile Avukatlar
takip etti.
792.235 olan gelir vergisi mükellefinden mali müşavir ve muhasebeciler 19.120 beyan ile
mükelleflerin yüzde 2,41’ini oluşturdular. Mükelleflerin meslek grupları itibariyle dağılımına
bakıldığında 58.574 bakkal ve süpermarket, 23.482 Lokanta ve 20.608 mobilya meslek
grubunda faaliyet gösteren gelir vergisi mükellefi yer alıyor.
Yıllık gelir vergisi beyanlarına göre hesaplanan toplam 1.088 trilyonluk verginin yüzde
5,58’ini muhasebeci ve mali müşavirler beyan etti. Bu rakamda toplam tutar içindeki en
büyük yüzdeyi oluşturuyor. Muhasebeci ve mali müşavirlerin hesaplanan vergi ortalaması
3.175.542 bin TL oldu. Meslek grupları itibariyle hesaplanan vergilerin ortalaması
incelendiğinde 28.646.873 bin TL ile noterler ilk sırada yer aldı. Bu meslek grubunu
23.913.230 TL ile deterjan sanayi imalatçıları takip etti.
Ortalamalara göre hesaplanan vergide 372.764 bin TL. ile bina inşaat en alt sırada yer alırken
bu grubu Deterjan Sanayi Ticareti ile uğraşanlar, ayakkabı, bakkaliye, süpermarket, deri imal
edenler, lokantalar, konfeksiyon, inşaat malzemesi satanlar takip etti.
Gelir vergisi beyanlarına göre ödenmesi gereken vergiler incelendiğinde deterjan sanayi
imalatçıları 20.458.771 bin TL. ile ortalamada ilk sırayı alırken deterjan sanayi ticareti ile
uğraşanlar 301.684 bin TL. ile sıralamanın en altında yer aldılar.
792.335 kişilik gelir vergisi mükellefinin meslek grupları incelendiğinde en büyük mükellef
grubu yüzde 7,39 ile bakkal ve süpermarketler oluştururken 2,96 ile lokanta, 2,60 mobilya ve
dördüncü sırada da 2,41’lik yüzdesi ile mali müşavirler ve muhasebeciler yer aldı. Mükellef
adedi olarak 4’üncü sırada yer alan muhasebeci ve mali müşavirler 3.769 trilyonluk matrahın
204 trilyonuna sahip olan meslek grubu olarak matrahın yüzde 5,43’ü ile ilk sırada yer aldı.
Gelir vergisi beyanlarının seçilmiş meslek gruplarına göre dağılımı incelendiğinde ortaya
çıkan tablo; çeşitli meslek gruplarının bir ücretli işçinin altında vergi ödemesi olarak ortaya
çıkıyor. Gelir vergisinde tüm mükelleflerin ortalaması 876 milyon 211 bin TL’ye denk
geliyor. Belge düzeninin yaygınlaşmadığı ve kullanılmadığı sektörlerde ödenmesi gereken
vergi ortalamasının çok düşük düzeylerde gerçekleştiği görülüyor. 232 milyon 114 bin TL
ortalama vergi ile bina inşaat sektöründe gelir elde edenler en düşük seviyede yer aldı. Bu
meslek grubunun aylık ortalama ödediği vergi miktarı ise 19 milyon 342 bin TL’ye denk
geliyor. Bu rakamlar neredeyse asgari ücretle çalışanların ödedikleri verginin altında kalıyor.
Yüksek vergi oranlarının vergiye karşı oluşturduğu direncin yanı sıra, kayıt ve belge
düzeninin yerleşmesine yönelik adımların atılmaması bu tablonun arka planını oluşturuyor.
Mükelleflerin defterlerini tutmak,müşavirlik hizmeti vermek ve denetim görevini ifa eden
meslektaşlarımızın bir çok meslek grubunu geride bırakarak hesaplanan vergilerde yüzde 5.58
seviyesine ulaşmış olmaları kayıt ve belge düzenine uygun çalışmanın bir yansımasını

oluşturuyor. Denizli ilinde YMM A.Akif Ercan, Uşak eski SMMM Oda Başkanımız YMM
Hasan Kirmiç ve Karaman’da YMM A. Kadir Aydın illerinde gelir vergisi rekortmeni
oldular. Çok sayıda meslektaşımız ise iller bazında açıklanan gelir vergisi ilk yüz listesinde
yer aldı.
Bu durum muhasebeci ve mali müşavirlerin çok kazandıklarını değil, topluma örnek olarak
kayıt ve belge düzenine uyduklarını ve buna göre beyanda bulunduklarını göstermektedir.
Yapılması gereken öncelikle vergiye karşı direncin kırılabilmesi ve etkin bir denetimle kayıt
dışı ekonominin önlenmesidir. Vergiye karşı direncin kırılabilmesi için yüksek olan vergi
oranlarının düşürülmesi ve toplanan vergilerin amacına hizmet edecek şekilde harcanması ile
sağlanabilir. Kayıt dışı ekonominin önlenmesi için ise Maliye Bakanlığı’nın elindeki en
önemli araç olan Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227’nci maddesinin kanunun amacına
uygun olarak uygulanmasını sağlamaktan geçiyor. Beyannamelerin meslek mensuplarımız
tarafından denetlenmesi, Maliye Bakanlığı denetim elemanlarının nicel olarak
yetersizliklerinden kaynaklanan denetim eksikliğini giderecektir.

2001 DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANLARININ SEÇİLMİŞ MESLEK GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
13/5/2002
(Bin TL)
MÜKELLEF

HESAPLANAN VERGİ

MATRAH

MESLEK GRUPLARI
ADEDİ
TÜM MÜKELLEFLER
AKARYAKIT TİCARET
ALTIN İMALAT VE TİC.
AYAKKABI İMALİ
AYAKKABI TOPTAN, PERAKENDE
BAKKALİYE VE SÜPERMARKET
BİNA İNŞAAT
OTELLER-MOTELLER
DETERJAN SANAYİİ (İMALAT)
DETERJAN SANAYİİ (TİCARET)
DEMİR ÇELİK (TİCARET)
DEMİR ÇELİK (İMALAT)
DERİ İMAL EDENLER
DERİ TİCARETİ YAPANLAR
DERİDEN MAMUL EŞYA İMAL EDENLER
DERİDEN MAMUL EŞYA SATANLAR
ECZANELER
ECZA VE İLAÇ DEPOLARI
FIRINLAR
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ (İMALAT)
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ (TOPTANPERAKENDE)
AVUKATLAR
DİŞ HEKİMİ
DİŞ PROTEZ VE LABORATUVARLARI
DOKTORLAR

Yüzdesi

TUTARI Yüzdesi

Ortalaması

TUTARI Yüzdesi

Ortalaması

792.335
1.266
8.172
3.312
7.092
58.574
90
2.119
45
4.943
1.128
1.828
722
1.009
1.135
770
11.217
121
6.486
1.377

100,00
0,16
1,03
0,42
0,90
7,39
0,01
0,27
0,01
0,62
0,14
0,23
0,09
0,13
0,14
0,10
1,42
0,02
0,82
0,17

3.769.131.516.900
23.796.842.760
46.234.273.430
10.115.283.580
19.494.774.280
158.131.222.920
144.874.770
9.986.135.540
2.541.218.240
8.692.094.320
8.336.720.680
9.351.632.330
2.323.627.390
5.354.197.510
2.888.123.710
2.448.007.920
171.876.851.940
3.110.346.290
24.010.716.490
6.128.578.160

100,00
0,63
1,23
0,27
0,52
4,20
0,00
0,26
0,07
0,23
0,22
0,25
0,06
0,14
0,08
0,06
4,56
0,08
0,64
0,16

4.756.992
18.796.874
5.657.645
3.054.132
2.748.840
2.699.683
1.609.720
4.712.664
56.471.516
1.758.465
7.390.710
5.115.773
3.218.320
5.306.440
2.544.602
3.179.231
15.322.890
25.705.341
3.701.930
4.450.674

1.088.254.289.270
8.201.120.070
12.105.278.290
2.279.560.580
4.429.337.800
34.064.042.280
33.548.800
2.750.448.920
1.076.095.330
1.966.307.670
2.425.634.150
2.461.828.060
556.439.600
1.576.591.630
656.116.890
571.555.780
51.887.677.910
1.215.450.060
5.790.505.460
1.618.741.040

100,00
0,75
1,11
0,21
0,41
3,13
0,00
0,25
0,10
0,18
0,22
0,23
0,05
0,14
0,06
0,05
4,77
0,11
0,53
0,15

1.373.477
6.477.978
1.481.312
688.273
624.554
581.556
372.764
1.297.994
23.913.230
397.796
2.150.385
1.346.733
770.692
1.562.529
578.077
742.280
4.625.807
10.045.042
892.770
1.175.556

8.177
17.555
5.952
769
10.052

1,03
2,22
0,75
0,10
1,27

31.335.088.990
156.534.786.320
20.433.736.260
2.073.192.320
50.173.913.980

0,83
4,15
0,54
0,06
1,33

3.832.101
8.916.821
3.433.087
2.695.959
4.991.436

8.135.502.090
50.872.209.530
4.756.958.320
465.562.420
14.362.027.060

0,75
4,67
0,44
0,04
1,32

994.925
2.897.876
799.220
605.413
1.428.773

MİMAR MÜHENDİS
NOTER
SEYAHAT VE TURİZM İŞLETMESİ
TOPRAK SANAYİİ
UN İMALİ VE SATIŞI
ÇIRÇIRLAMA SANAYİİ
MENSUCAT SANAYİİ (İPLİK VE İMALAT)
MENSUCAT SANAYİİ (KUMAŞ)
MENSUCAT SANAYİİ (KUMAŞTAN YAPILAN
EŞYA)
MOBİLYA (AĞAÇ)
MOBİLYA (METAL)
LOKANTALAR
KÜRK İMALİ TOPTAN VE PERAKENDE
İNŞAAT MALZEMELERİ TOPTAN VE
PERAKENDE
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ
İHRACAT VE İTHALAT
ET VE ETTEN MAMUL MADDELER (İMALAT TİCARET)
KONFEKSİYON (İMALAT)
KONFEKSİYON (PERAKENDE)
KONFEKSİYON (TOPTAN)
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER VE
MUHASEBECİLER
SANATÇILAR
DİĞER

5.015
556
3.272
492
632
86
547
428

0,63
0,07
0,41
0,06
0,08
0,01
0,07
0,05

38.194.492.670
41.923.764.630
13.933.674.400
1.887.179.250
2.161.878.140
614.643.430
2.275.448.750
2.483.848.950

1,01
1,11
0,37
0,05
0,06
0,02
0,06
0,07

7.616.050
75.402.454
4.258.458
3.835.730
3.420.693
7.147.017
4.159.870
5.803.385

11.750.542.270
15.927.661.540
3.684.786.470
467.185.630
518.930.410
181.481.730
612.244.170
677.513.290

1,08
1,46
0,34
0,04
0,05
0,02
0,06
0,06

2.343.079
28.646.873
1.126.157
949.564
821.092
2.110.253
1.119.276
1.582.975

204
20.608
496
23.482
112

0,03
2,60
0,06
2,96
0,01

692.376.500
59.881.134.310
2.001.890.100
57.436.474.340
345.750.990

0,02
1,59
0,05
1,52
0,01

3.394.002
2.905.723
4.036.069
2.445.979
3.087.062

173.470.770
13.755.889.260
486.526.050
13.581.260.150
79.446.700

0,02
1,26
0,04
1,25
0,01

850.347
667.502
980.899
578.369
709.346

9.148
17.356
1.142

1,15
2,19
0,14

34.882.086.330
133.194.127.270
19.139.885.320

0,93
3,53
0,51

3.813.083
7.674.241
16.759.970

8.666.899.320
41.960.376.540
7.084.990.640

0,80
3,86
0,65

947.409
2.417.629
6.204.020

6.266
8.094
14.749
6.793

0,79
1,02
1,86
0,86

21.138.901.930
35.395.673.700
42.352.394.730
27.723.310.680

0,56
0,94
1,12
0,74

3.373.588
4.373.076
2.871.543
4.081.159

4.929.660.210
8.991.281.360
10.394.169.530
7.076.169.060

0,45
0,83
0,96
0,65

786.732
1.110.858
704.737
1.041.685

19.120
1.054

2,41
0,13

204.740.914.790
21.483.533.520

5,43
0,57

10.708.207
20.382.859

60.716.365.870
8.394.573.450

5,58
0,77

3.175.542
7.964.491

498.772

62,95

2.229.731.892.040

59,16

4.470.443

653.884.325.110

60,09

1.310.988
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Ekonomik kâr kavramı finans kuramında, hissedarların refah düzeylerinin artırılmasıyla ilgili
bir kavram olarak ele alınmaktadır.
Fisher (1930)’e göre, tüketiciler ürün ve hizmet sağlayan firmalarla ilişkileri aracılığı ile
tüketim tercihlerini optimize ederler. Fama ve Miller (1972) tarafından belirtildiği gibi, finans teorisi
belli kaynakların belli sürelerde çeşitli yatırım alanlarına yönlendirilmesi üzerinde durur. Böylece, fon
ve birikimlerin etkin bir biçimde transfer edilebilmesi açısından sermaye pazarlarının varlığı
önemlidir. Neoklasik teoriye göre, aile şirketleri aile bireylerine gelir sağlar ve bu gelirde onların refah
düzeyini artırır. Bu artışta, hissedar refahının maksimizasyonu anlamına gelmektedir. Bununla birlikte
neoklasik ekonominin normatif yaklaşımı yerine, şirketlerin yatırım performanslarının ölçümü için
Friedman (1958)’ın pozitif ekonomik yaklaşımdan faydalanılmıştır.
Nakit akımı ve Modigliani ile Miller’in (1958, 1961) ortak değerleme yöntemleri ekonomik
kârın çıkış noktası olmuştur. Şirket kararları ve yatırımlar arasındaki doğrudan ilişkiye Clearly (1999)
tarafından değinilmiştir. Bu bakış Kaplan ve Zingales (1997)’in yatırım ve nakit akım duyarlılığı
üzerine yaptığı çalışma sonuçlarını desteklemektedir. Kuramsal açıdan belli temel çalışmalardan
sonra, aile üyeleri yani hissedarların refah düzeyini ölçen pratik çözümler, 1970’lerden bugüne dek
önemli birer finansal araştırma alanı olmuştur. Rappaport (1979,1998), Stewart (1990) ve Grant
(1996) nakit akım yaklaşımını katma değer kavramıyla ilişkilendirmişler ve bu katma değeri
“ekonomik kâr” ve “sermaye maliyeti” yaklaşımları ile ifade etmişlerdir.
Pastor ve Stambaugh (1999), betalardaki belirsizlik çok önemli de olsa, faktör primlerindeki
belirsizliğin toplam belirsizliğin en büyük kaynaklarından olduğunu ifade etmişlerdir. Yani risksiz faiz
oranı yüksek olan pazarlarda, ekonomik karın ölçülmesinde Modilgliani Miller (1958) ve Gordon
(1959) modeline benzer olarak Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti de (WACC) kullanılabilir.
Graham (1996)’ın da belirttiğine göre, danışmanlar ekonomik katma değeri stratejik planlama
ve finansal yönetim için kullanmaktadırlar. EVA’nın geçerliliği varlıkları fazla olmayan veya
kiralanan ve büyümekte olan şirketler için tartışmalıdır.
Kwon Shin ve Bacon (1997)'ın belirttiğine göre gelişmekte olan Kore borsasında,
yatırımcıların gelir beklentisi Amerika ve Japon yatırımcılarından daha faklıdır. Burada kâr payı
gelirleri, döviz kurları, para arzı ve petrol fiyatları borsanın getirisiyle doğrudan bağlantılıdır. Erb ve
Harbey (1995), gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlardaki farklı risk yapılarını ve buralardaki portföy
bileşimlerini incelemiş ve gelişmekte olan pazarlarda kar payı gelirlerinin yatırımların karlılığını
ölçmede daha yararlı olduğu sonucuna varmışlardır. Bunun yanında, Schnabel (1985), finansal
maliyetleri azaltmak ve nakit ihtiyacını karşılamak açısından menkul kıymetler borsası planına kar
paylarını da ekleyerek CAPM (Finansal Varlık Fiyatlama Modelini) geliştirmiştir. Mookerje (1992)’e
göre, kurumsal çevre gelişmekte olan pazar olarak dikkate alındığında, Hindistan pazarında kar payı
ödemeleri daha iyi sonuçlar vermektedir ki bu sonuçlara US ve Japonya’da rastlanmamaktadır. Sonuç

olarak; Fama ve French (1999), gerçek sermaye maliyetinin yatırım verim oranının; firma kazançları,
yatırım ve finanslama kararlarına ilişkin bilgiler sunduğunu belirtmişlerdir. Onlar iç verim oranını
tüzel kişiliği olmayan şirketlerde sermaye maliyetinin tahmini için bir araç olarak görürler.
EVA (EKONOMİK KATMA DEĞER)
Artan rekabet koşulları ve pazar odaklı yönetim anlayışlarının yerini maliyet odaklı yönetim
anlayışına bırakması ile birlikte değer tabanlı performans ölçüm sistemleri ortaya çıkmıştır. Değer
tabanlı yönetimi destekleyen düşüncenin çıkış noktası, pek çok şirketin performansını yanlış
değerlendiriyor olmasıdır. Geleneksel performans ölçüleri, performans değerlemesinde sermaye
maliyetlerini dikkate almadıklarından yaratılan değeri doğru olarak ölçmede yetersizdirler. Değer
tabanlı ölçüler ise, kaynakların doğru olarak tahsis edilmesine, işletmenin kendini diğer işletmelerle
karşılaştırmasına, sermaye maliyetlerini aydınlatarak yatırım kararlarına odaklanmaya olanak tanır.
Değer tabanlı performans ölçüleri arasında değeri doğru olarak ölçmek, işletmede değer
yaratma anlayışını yerleştirerek farklı bir kültür yaratmak ve kullanım kolaylığı sağlama açısından en
yaygın ölçüt Ekonomik Katma Değer (EVA)’dir. EVA, işletmenin vergi sonrası net faaliyet kârının,
o kârı yaratmak için kullanılan sermayenin maliyetinden arındırılarak ulaşılan değerdir. EVA şirket
hedeflerinin saptanmasından stratejik planlamaya, bütçelemeden fiyatlamaya, teşvik sistemi
oluşturulmasından insan kaynaklarına kadar uzanan bir finansal yönetim sistemidir.
Ekonomik Katma Değer bir işletmenin yarattığı ya da kaybettiği değerin dönemsel olarak bir
yıllık tutarıdır. İşletmenin tümü için hesaplanabileceği gibi her bölüm için ayrı ayrı da hesaplanabilir.
Bölüm bazında ya da ürün bazında hesaplandığında her bir bölüm ya da üretim hattı farklı bir işletme
olarak düşünülmelidir. Bölüm ya da ürün bazında hesaplanan EVA her bir bölüm ya da ürünün işletme
adına yarattığı ya da kaybettirdiği değeri gösterir. Böylece ürünler ya da bölümler arasında kıyaslama
yapma şansı yaratılır.
Değer Yaratan Faaliyetler
Bir faaliyetin değer yaratması için aşağıdakilerden birini veya birkaçını sağlaması
gerekmektedir:
1- Varlıklardan sağlanan nakit akımlarını artırması,
2- Gelirlerde beklenen büyüme oranını yükseltmesi,
3- Büyüme döneminin süresini uzatması,
4- İndirgenmiş nakit akımlarında kullanılan sermaye maliyetini azaltması.
Değer Yaratmayan Faaliyetler
Bir faaliyet nakit akımlarını, büyüme oranını etkilemiyorsa değerini de etkilemiş olmaz.
Örneğin;


Kâr payları ne nakit akımlarını, ne büyümeyi ve dolayısıyla ne de değeri etkiler.



Stok değerleme yöntemlerindeki değişiklik ve amortisman yöntemleri, finansal raporlara
göre sınıflandırılmıştır. Büyüme ve değeri etkilememektedir.



Şirket devralmaları sırasında firmalar, genelde varlıklarını ortak bir fonda toplamayı tercih
ederler ve satın alma sırasında ödenen pazar risk primini saklamayı denerler. Bunu
başaramadıklarında pazar değeri ile defter değeri arasındaki farkı şerefiye gibi gösterirler.
Şerefiyeyi ne kadar sürede yok ederse etsin değeri etkileyici bir fark ortaya çıkmış olmaz.

Bir firma olağan faaliyetlerinden olan nakit akımlarını, beklenen büyümeyi, yüksek hızla
büyüme süresini artırarak ve finansman maliyetini azaltarak kendi değerini artırabilir.

EVA’NIN YARARLARI
Şirketler EVA’yı tam olarak uygulamaya başladıklarında maliyetleri toplayıp kârı değişik bir
şekilde hesaplamaktan çok daha fazla şey yapmış olurlar. Bunlar;


Direkt olarak hissedar zenginliğine bağlı olan bu performans ölçüm aracı, daha yüksek bir
EVA yani daha yüksek bir Pazar Fiyatı için yönetimi öngörür.



Daha yüksek bir EVA, her zaman hissedarların daha fazla kâr elde etmesi demektir.
Bunun aksine kâr payları, pay başı gelir ve yatırım verim oranlarını artıran bazı
davranışlar hissedarların yararına olmayabilir.



Faaliyet bütçeleme, sermaye bütçeleme ve devralmadan stratejik planlamaya kadar her
türlü karara rehberlik eden, kapsamlı bir sistem olan ortak finansal yönetimin alt yapısını
oluşturur.



En alt kademedeki çalışanlara kadar işi anlatabilecek düzeyde basit, fakat etkili bir
yöntemdir.



Yöneticileri, şirket sahipleri gibi düşünmeye ve davranmaya iten bir sistemdir.



Şirketlerin amaç ve başarılarını yatırımcılara anlatmanın bir yolu ve aynı zamanda
yatırımcıların da üstün performans potansiyeli olan şirketleri belirlemelerinin bir yoludur.



Tüm yönetici ve çalışanları mümkün olan en iyi performansa ulaşmak üzere motive eden,
işbirliği ve hevesle çalışmalarını sağlayan bir iç kontrol unsurudur.

Yöneticilerin; faaliyet verimliliği, büyüme, bilanço yönetimi, kalite kontrol, müşteri
memnuniyeti, yenilik ve yeniden yapılanma adına yapabilecekleri katkıları saptayıp bütünleştiren
EVA, üstün ve etkin bir yönetim yaklaşımı olarak değerlendirilir. EVA, şirketlerde değer katmaktan
çok, değer yaratmanın yollarını arar. EVA en basit anlamda, yöneticileri hissedar gibi hareket ettiren
bir mekanizma; bir şirket performans ölçümüdür; bütün maliyet çıkarıldıktan sonra kalan gerçek
ekonomik kâr, yani vergi sonrası faaliyet kârı eksi sermaye bedelidir.
Geleneksel muhasebe sistemi işlerin gerçek ekonomik yapısını göstermeyebilir. Bunun için
muhasebe çerçevesinden ekonomik çerçeveye geçiş şarttır. Ekonomik ayarlamaların yapılması,
bunların EVA sistemi içerisine yerleştirilmesi ve organizasyonların süreç yapılarında EVA’yı artıran
kaynakların belirlenmesi faaliyet alanıdır.
EVA’yı uygulayan şirketlerin asıl beklemeleri gereken fayda, daha yüksek bir piyasa değerine
ulaşmaktır. Çünkü yatırımcılar hissedar yararına yönelik karar mekanizmalarını yönetim sistemlerine
entegre eden bir anlayışı ödülsüz bırakmayacaklardır. Bunun yanında, hisse değeri değişimlerini en iyi
açıklayan performans ölçüsünün EVA olduğunu yapılan araştırmalar göstermiştir.
EVA’YA FİNANSAL YAKLAŞIM
Ekonomik katma değer, artık gelir hesaplamasının bir türüdür.
EVA’nın formülü:
EVA = Vergi Sonrası Faaliyet Karı – [ Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti x (Toplam Kaynaklar –
Borçlar)]
Burada anahtar hesaplama, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetindedir (WACC). Bu, tüm uzun
dönemli borçların vergi sonrası ortalama maliyetini verir.
Örneğin; Hospitality Inc. Şirketi 2 uzun dönemli fon kullanmış olsun, %10 faiz oranından
4.500.000 $'lık pazar ve defter değerli uzun dönemli borç ve 3.000.000 $'lık pazar değerli öz sermaye

(defter değeri 1.000.000 $) dır. Faiz vergiden düşülebildiğine göre, borcun vergi sonrası maliyeti 0.10
x (1- Vergi Oranı) = 0.10 x (1-0.30) = 0.07 ya da %7 dir. Öz sermaye maliyeti yatırımcıların başka bir
alternatifi seçmemelerinden doğan fırsat maliyetidir.
EVA gerçek kârın bir ölçüsüdür. Alternatif olarak, hem borç hem de öz sermaye maliyetinin
vergi sonrası faaliyet kârından çıkarılmasıyla bulunur. Kalan ise herhangi bir dönemde, bu kârı
üretebilmek için kullanılan tüm sermayenin maliyetini aşan (ya da aşağısında kalan) kârın tutarıdır.
Tüm maliyetler çıkarıldıktan sonra arta kalandır. Ekonomistler buna ekonomik kâr ya da ekonomik
rant da demektedirler. Biz ekonomik katma değeri ifade eden EVA’yı kullanıyoruz. Basit
görünmesine rağmen, EVA’nın kesin doğru hesaplanabilmesi biraz daha karışıktır. İlk olarak faaliyet
kârını, sermayeyi ve sermayenin maliyetini nasıl ölçeceğimize dair bir dizi kararlar gerektirir. ,

EVA’nın formülü;
EVA = NOPAT - %C (TC)
NOPAT
%C
TC

: Vergi Sonrası Faaliyet Karı
: Yüzde Sermaye Maliyeti
: Toplam Sermaye

Bu basit formül yönetimde bir devrim gerçekleştirmiştir. Devrim kelimesi biraz abartılı da
olsa, EVA’nın her tür endüstride hissedarlar, müşteriler ve çalışanlar için üstün sonuçlar
gerçekleştirdiği kuşkusuzdur. Her kıtada da 300 şirketten fazla (gelirleri trilyon doları bulan) Stern
Stewarts’ın EVA çalışmasını finansal yönetimde uygulamaktadır. EVA’yı kullanan bu şirket
yöneticileri, hissedar ve ortaklarına yüz milyarlarca dolar kazandırmışlardır.
Özünde EVA, hem modern finansal yaklaşımın hem de klasik ekonominin pratik bir
uygulaması, ekonomik değişim sürecinde ortak karar alma mekanizmalarına yardımcı olan en etkin
çalışmadır. Bazı yönlerden EVA’nın bu kadar tutulması pek şaşırtıcı değildir. Hele günümüzde
yöneticilerin dikkatini sermaye maliyetine çekerek pazar fiyatlarına odakladığı düşünülecek olursa,
EVA değişim mühendisliğinin yeni bir formu değildir. EVA kapitalizm tarihi kadar eski olan ortak
performans yönetimi ve ölçümü için temel bir yöntemdir. Yöneticilere sezgisel olarak doğru olduğunu
bildikleri, fakat geleneksel muhasebe tabanlı performans ölçütleriyle saptırılmış bazı şeyleri
yapmalarını söyler.
Finansal yönetim sisteminin (şirketin faaliyet ve planlarını yönlendiren plan, politika, ölçü ve
metodlar bütünü) odak noktası hem içsel hem de dışsal finansal amaçlara ulaşmak, uzun dönemli
stratejik planları ve kısa dönemli kârlılık planlarını değerlendirmek, kaynakları tahsis etmek, (örneğin;
yeni bir ekipmanı satın almak, kiralamak) ve bu kaynakların performansını faaliyet düzeylerini
stratejik amaçlar açısından değerlendirmektir.
Şirketler, ürünlerinin ya da iş süreçlerinin faaliyet karlarını temel olarak değerlendirebilirler. İş
birimleri varlık dönüş oranı ya da bir bütçelenmiş kâr ile değerlendirilebilir. Finans departmanları
sermaye yatırımlarını indirgenmiş nakit akım yöntemiyle, fakat devralmaları kazançlardaki (gelir)
büyüme ile değerlendirirler. EVA, bunun aksine tek ve tutarlı bir odak noktası sağlar ve tüm
kararların buna göre modellenmesi, izlenmesi ve aynı ölçütlerle değerlendirilmesine olanak tanır.
EVA sistemi, yöneticilere yüksek bilgi ve öngörü sağlamak suretiyle onlara daha iyi kararlar
verme olanağı tanır. Ancak tek başına bilgi yöneticilerin hissedar zenginliğini ve ekonomik kârı
maksimize edecek kararlar vermesini de sağlayamaz. Özellikle de bunlar şirket için gerçekleştirilmesi
güç kararlarsa. EVAnın asıl önemli etkisi, tüm organizasyonel davranışı değiştirmeye yönelik
olmasıdır.
Birçok faaliyet yöneticisi başarıyı arzulamaktadır. Tüm üst düzey yöneticilerin ve yönetim
kurullarının karşılaştığı ortak soru ise, bu isteği hem bireyin hem de yatırımın ve şirketin lehine
olabilecek bir yöne nasıl kanalize edilebileceğidir. Bunun cevabı, “insanlara daha çok ekonomik katma

değer sağlamaları için ödeme yaparsanız , daha fazla EVA alırsınız ve bununla birlikte daha fazla
hissedar zenginliği ve hisse fiyat artışı elde edersiniz” şeklinde verilebilir.
EVA, yöneticilere, bir şirket sahibinin girişiminin başarı ve başarısızlığıyla özdeş kimliğini
vermektedir; yani onlara sahiplere yaptığı gibi ödeme yaparak, şirket sahipleri gibi düşünmeye ve
davranmaya yönlendirmektedir. Bu EVA artışından sabit bir yüzdeyle hesaplanan bir prim şeklinde
uygulanabilmektedir.
Bu tür uygulama, EVA'nın etkinliğini sağlamakta ve EVA yönetim sistemi için önem taşımaktadır.
EVA finansal yönetim sistemi, yöneticilere hangi kararların ekonomik kârları artıracağını ve
hissedar zenginliği sağlayacağını gösterir. Prim sistemi, hissedarların kazancını artırmayı yöneticilerin
kişisel ilgi alanına sokarak, şirket sahipleri için bir denetim mekanizması işlevini görür.
Özünde EVA, finans ya da ekonomiyle ilgili değil, insanlarla ilgilidir. Bir şirketteki en değerli
kaynak yaratıcılık ve insanların başarma ve daha çok kazanabilecekleri noktalara ulaşma arzularıdır.
EVA her organizasyonda mevcut bulunan başarma potansiyelini serbest bırakmanın bir yoludur.
Çalışanlara daha çok bilgi ve insiyatif sağlayan, onların performanslarını anlamlı yapan ve onları
başarıları için doğru biçimde ödüllendiren bir yönetim sistemi, dikkate değer sonuçlar çıkarabilir.
EVA HESABINDA ORTALAMA SERMAYE MALİYETİ
Şirketlerin çoğunun karşılaştığı hesaplama güçlüğü kullanılacak sermaye maliyetinden
kaynaklanmaktadır.
Bunun için 2 aşama mevcuttur:
1- Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini belirlemek (WACC)
2- Kullanılan toplam sermaye miktarını belirlemek
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin (WACC) hesaplanabilmesi için; şirket, tüm yatırılan
(kullanılan) fonları belirlemelidir. Tipik kaynaklar borç ve öz kaynaklardır. Alınan herhangi bir miktar
paranın genelde belli bir faiz oranı söz konusudur ve bu oran vergi için ayarlanabilir. Örneğin;bir
şirket yıllık %8 faiz oranı ile 10 yıllık bir bono almışsa ve vergi oranı da % 40 ise, bu durumda
bononun vergi sonrası maliyeti %4,8'dir
[(1-0,4) x 0,08].
Öz kaynaklara yaklaşım ise daha farklıdır. Burada fırsat maliyeti söz konusudur. Zaman
içinde, hissedarlar uzun dönemli devlet tahvilinden %6'lık daha fazla kazanç sağlasalar ve bu
tahvillerin oranları da %6 olsa, bu durumda ortalama öz sermaye maliyeti %12 olacaktır.
Daha yüksek riskli hisseler daha fazla getiri sunar,daha istikrarlı ve daha az riskli hisselerin ise
daha az getirileri olur. Sonuç olarak her finansal kaynağın miktarı yüzde maliyeti ile çarpılır ve
ağırlıklı ortalama sermaye maliyetine ulaşmak içinde ağırlığı oranında toplanır.
Örnek:
Bir firmanın 2 finans kaynağı bulunsun; 2 milyon $'lık uzun dönemli bono %9 faiz oranı ile ve
6 milyon $'lık da ortalama risk düzeylerinde hisse senetleri. Eğer vergi oranı %40 ise ağırlıklı ortalama
sermaye maliyeti şu şekilde hesaplanır;
Miktar
Bono
Öz sermaye
Toplam:

2.000.000$
6.000.000$
8.000.000$

yüzde

x
0,25
0,75

Ağırlıklı ortalama maliyet
0,0135

vergi sonrası maliyet
0,09(1-0,4)=0,054
0,06 + 0,06=0,120

0,0900
0,1035
Gerekli olan ikinci veri ise, kullanılan sermayenin miktarıdır. Binalar, arsa ve araziler, makine
ve teçhizatlar için ödenen tutarlar göz önüne alınmalıdır. Uzun dönemli ödeme gerektiren diğer
maliyetler (Ar-Ge, eğitim vb.) de eklenmelidir. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre bunların
gider olmasına karşın, EVA içsel bir yönetim muhasebesi tekniği olduğundan dolayı, bunlar da
yapılan yatırımın bir parçası olarak maliyete eklenmelidir.
Örnek:
Furman firmasının geçen yılki vergi sonrası faaliyet kârı 1.583.000 $ olsun ve 3 finans
kaynağı kullanılmış olsun. Bunlar; 2 milyon $'lık ipotekli bono % 8 faiz oranı ile, 3 milyon $lık
teminatsız bono %10 dan ve son olarak 10 milyon $'ık adi hisse senedi (ortalama risk
düzeyinde).Şirketin vergi oranı %40 dır.
İpotekli bonoların vergi sonrası maliyeti

= (1-0,4x0,08)= 0,048

Teminatsız bonoların vergi sonrası maliyeti = (1-0,4x0,10)= 0,06
Öz sermaye için vergi ayarlaması yok,hisse senetleri maliyeti %12 (uzun vadeli hazine bonosu %6 +
%6 ortalama prim)
Bu durumda ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti,bunların yüzde maliyeti ve ağırlıklarıyla çarpılarak
bulunur.

Şu şekilde hesaplanır:
Tutar

Hisse senetleri:
10.000.000.$
İpotekli tahvil:
2.000.000.$
Teminatsız bono: 3.000.000.$
15.000.000.$

yüzde%

0,667
0,133
0,200

x

vergi sonrası maliyet=ağırlıklı
ortalama
0,120
0,048
0,060

0,080
0,006
0,012
0,098

Bu ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti oranı kullanılan toplam sermaye ile çarpılınca,sermayenin
maliyeti bulunmuş olur. Furman Inc için kullanılan sermaye 15 milyon $'dır.
Öyleyse sermaye maliyeti 0,098x15.000.000.$=1.470.000.$ bulunur.
Ekonomik katma değer ise aşağıdaki gibi hesaplanır:
Vergi sonrası kar:
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti:
EVA

1.583.000.$
(1.470.000.$)
113.000.$

Pozitif çıkan ekonomik katma değer, kullanılan sermayenin maliyetinin ne kadar üzerinde
faaliyet karı elde ettiğini gösterir. Yani şirket zenginlik oluşturmakta, gerçek anlamda kar etmektedir.
AT&T ve Coca Cola gibi şirketler EVA ve Pazar fiyatları arasında yüksek bir korelasyon
olduğunu fark etmişlerdir. EVA. pay başı gelir öz sermaye verim oranı gibi muhasebe oranlarından
daha doğru bir biçimde Pazar fiyatlarını yansıtmaktadır.
Bazı şirketler EVA’nın sadece faaliyet gelirlerine odaklanmaktan daha çok doğru davranışları
özendirdiğini fark etmişlerdir. Bunu altında yatan sebep ise EVA’nın doğru sermaye maliyetine
dayanmasıdır. Birçok şirkette yatırım kararlarının sorumluluğu yönetimdedir. Sonuç olarak sermaye
maliyeti ortak maliyet olarak alınır. Eğer şirketin bir bölümü bir yatırım yapmışsa bu yatırımın finans
maliyeti, toplam sonuçları yansıtan gelir tablosunda görülür. Diğer bir ifadeyle, bölümün faaliyet
giderlerinde bir azalma olarak görünmez; bölümden ayrı bağımsız olarak görünür.
Sonuç olarak ta, EVA şirketin alt bölümleri için incelenmelidir.
Örneğin: Supertech Inc.’in 2 ürün bölümü ve bunların donanım ve yazılım bölümleri olduğunu
düşünelim. Faaliyetlere ait gelir tabloları bu bölümler için aşağıda gösterilmiştir.
Satışlar
Satışların Maliyeti
Brüt Satış Karı
Satış, Yönetim Giderleri ve Vergiler
Net Kar

Donanım
5.000.000 $
2.000.000 $
3.000.000 $
2.000.000 $
1.000.000 $

Yazılım
2.000.000 $
1.100.000 $
900.000 $
400.000 $
500.000 $

Yukarıda sunulan gelir tablosuna göre bu iki bölüm de kârlı görünmektedir.
Şimdi de iki bölümün sermaye kullanımını inceleyelim. Supertech’in ağırlıklı ortalama sermaye
maliyeti % 11 olsun. Donanım bölümü; madde ve malzeme ile tamamlanmış mamullerin stoklarının
oluşturulması, ambar kullanımı dolayısıyla 10.000.000 $’lık bir sermaye kullanmıştır. Bu durumda
donanım bölümünün sermaye maliyeti;
0.11 x 10.000.000$ = 1.100.000 $ dır.
Yazılım, fazla madde ve malzeme stokuna ihtiyaç duymamakta ancak AR-GE ve Eğitim maliyetleri
oldukça yüksek çıkmaktadır. Sermaye kullanımı bu bölüm için 2.000.000 $ dır ve böylece sermaye
maliyeti 0.11 x 2.000.000 $ = 220.000 $ olmaktadır.
Aşağıda her iki bölüm için EVA hesaplanmıştır:
Net Faaliyet Karı
Sermaye Maliyeti
EVA

Donanım
1.000.000 $
1.000.000 $
(100.000 $)

Yazılım
500.000 $
220.000 $
280.000 $

Bu hesaplamanın ortaya koyduğu sonuçlara göre ise; Donanım bölümü çok fazla sermaye kullandığı
için kârlılığı düşüktür. Öte yandan, Yazılım bölümü, Supertech’e kâr sağlamaktadır. EVA’nın
kullanımı sonucu Donanım bölüm yöneticisi stok ve ambarları artık bedava ürünlermiş gibi ele
almayacak, bunun yerine EVA’yı artırabilmek için sermaye kullanımını azaltmaya çalışacaktır.
Örneğin sermaye kullanımı 8.000.000 $ ‘a düşürebilirse, o zaman EVA 120.000 $’a kadar
çıkabilecektir. [1.000.000 $ - (0.11 x 8.000.000 $)]= 120.000 $

EVA’YA ŞEMATİK BAKIŞ

Fonksiyonel Maliyetler
Satışların Maliyeti

Vergi Sonrası
Net Faaliyet
Karı 1)
Ekonomik Katma
Değer
(EVA)

Faiz ve Vergi
Öncesi Kazanç

Satışlar
Giderler

Vergiler

Varlıklar

Satış
Giderleri
Genel Yönetim
Giderleri
Diğer

Sermaye
Maliyeti Hızı
Sermaye
Maliyeti

Araştırma Geliştirme
Giderleri

Stoklar
İşletme
Sermayesi
Duran Varlıklar

Borçlar
Diğer

UYGULAMADA EVA
Bu aşamada EVA’nın firmalarda uygulamaya konuş tarzı üzerinde durmakta yarar vardır.


Katma değer ölçüsü olarak EVA’yı benimseyen bazı firma yönetimleri ödeme sistemlerini de
EVA’ya bağlamışlardır. Bazı firmalar EVA’yı sistemin temeline oturturken bazıları da bunu diğer
ödeme sistemleri ile değiştirmişlerdir.



Başarı ve başarısızlığını ölçmede EVA’yı kullanan firmalar; bunu, EVA’nın şimdiki değerine
değil de EVA’nın yıllık değişimlerine bakarak yapmaktadırlar. Bazı firmalar ise basitçe gelecek
yıl bu yıldan fazla olan EVA’nın bir kısmını ödüllendirmektedirler. Diğerlerinde ise yöneticiler
ancak beklenen EVA’ya ulaşabilirlerse ödüllendirilmektedir. Yani hemen hemen hiçi bir şekilde
ödül EVA’nın şimdiki değerine göre ayarlanmamaktadır. Bunun nedeni ise sübjektif öngörülere
dayanmasıdır.



EVA’ya geçiş yapan firmalar bunu sadece firma düzeyinde değil aynı zamanda bölümler
düzeyinde de uygulamaktadır. Dolayısıyla çalışanların başarısı veya başarısızlığı, onun ilişkili
olduğu birimin kattığı ekonomik değere göre ölçülmektedir.

Tüm bunların yanısıra EVA’ya geçişi aşırı kazanç sağlama yolu olarak gören araştırmacılar ve portföy
yöneticileri de mevcuttur. İlk olarak bu tür kullanıcıların ilk gruptakilere nazaran daha az bilgisi
vardır. EVA’yı benimseyen firma danışmanları içsel bilgiyi halka açık bilgilerle birleştirip daha iyi
tahminlere ulaşabilirler. Portföy yöneticileri sadece halka açık bilgilerle çalışabilirler ve daha kabaca
bir EVA tahmini yapabilirler. Yıllar itibariyle EVA karşılaştırması hala en basit şekliyle yapılmakta;
artış yatırımcılar için iyi haber, düşüş ise kötü haber olarak nitelendirilmektedir.

SONUÇ
EVA bir muhasebe ölçü birimi değildir. Aslında her ikisin de ayarlama yapılmak zorunlu da
olsa EVA faaliyet karı ve sermaye maliyeti gibi muhasebe ölçümlerine bağlıdır.
Olumlu EVA’ya sahip bir yatırım iyi bir yatırımdır. Firmalar projeleri incelemek için EVA’yı
kullanırlarsa daha iyi yatırım kararları alırlar.
Bir firmayı EVA ile değerlemek geleneksel değerleme yöntemlerine oranla daha kapsamlı
öngörüler sağlar.
Yukarıda özetlenen özellikler çerçevesinde, EVA kullanımının işletme ve çevresi açısından
incelenme ve tartışılması yarar sağlayacaktır. Özellikle, tüm çalışanların faaliyet etkinliği ve gelişme
seyrine duyarlılıklarını artırması yönüyle, işletmelerin maliyet yönetim sistemlerine olumlu katkı
sağlayacaktır.
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1. Giriş
Küreselleşen dünya ile birlikte ülkeler arasındaki ticari faaliyetler artmış, bu da muhasebecilik
mesleğinin uluslararası platformda düzenlenmesi zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Bu
konuda yapılan çalışmaların en önemlilerinden biri Avrupa Birliği’nin üye ülkeler arasında
uyumlaştırmayı sağlamak amacıyla yayınladığı yönergelerdir.
Avrupa Birliği’ne dahil ülkelerin hukuki ve mali yapılarında uyum sağlanması, üye ülkelerin
faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanması açısından büyük önem taşımaktadır. Çeşitli alanlarda
üye ülkeler arasında uyumlaştırmayı sağlamak amacıyla hazırlanan yönergelerden 4, 7 ve 8 no’lu
yönergeler muhasebe sistemi ile ilgilidir. 4 no’lu yönerge bilanço ilkeleri, mali tabloların
hazırlanışı, dönem sonu işlemleri ile ilgili esasları düzenlerken, 7 no’lu yönerge konsolide
finansal tabloların hazırlanışı ile ilgili düzenlemeleri içermektedir. 8 no’lu yönerge ise muhasebe
ile ilgili faaliyet ve belgelerin yasal denetimini üstlenecek kişiler ile ilgili esasları belirlemektedir.1
Bu çalışmada 8 no’lu yönerge Avrupa Birliğine üye ülkelerde denetim mesleğine giriş şartları
açısından irdelenmiştir.
2. Kapsam ve İçerik
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 10.04.1984 tarihinde hazırlanan 8. yönerge, işletmelerin
muhasebe faaliyetlerinin yasal denetimini gerçekleştirecek kişiler ile ilgili esasları belirlemektedir.
Yönerge 31 maddeyi içermektedir.
Yönerge, işletmelerin mali tablolarının ve konsolide mali tabloların yasal denetimi ile görevli
kişileri kapsamaktadır. Denetim faaliyetlerinde bulunacak kişilerin, gerçek kişiler olabileceği gibi
tüzel kişiliğe sahip bir şirket de olabileceği yönergede ifade edilmiştir. Bu açıdan yönergenin
kapsamı ve içeriği, üye ülkelerde işletmelerin mali tablolarının ve konsolide mali tabloların yasal
denetimini üstlenen gerçek veya tüzel kişiler hakkındaki hukuki düzenlemelerle topluluk
arasındaki uyumlaştırmayı sağlamak amacıyla belirlenen esaslar şeklinde tanımlanabilir.2
Hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişiliğe sahip şirketlerin denetim faaliyetlerinde
bulunabilecekleri yönergede belirtilmiştir. Ancak denetim şirketleri, şirket adına yürütülen
denetim faaliyetlerinin kalifiye denetçiler tarafından yapılması ve şirketin oy haklarının
çoğunluğunun denetçilerde olması koşulunu yerine getirmelidirler. Bir başka ifadeyle denetim
şirketinin yönetim ve idari organlarındaki üyelerinin çoğunluğunun kalifiye denetçiler olması
gerekmektedir.
3. Mesleğe Giriş

1
2

http://europa.eu.int/eur-lex/de/lif/dat/1983/de_383L0349.html
Wysocki,K.: Grundlagen des wirtschaftlichen Prüfungswesens, 3. Auflage, München 1991, s.125
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Yönergenin 3 ila 19 maddelerinde, üye ülkeler tarafından mesleğe kabul edilecek kişilerin
nitelikleri tanımlanmıştır. Buna göre, üye ülkeler tarafından mesleğe kabul edilecek kişiler
öncelikle saygın ve üye ülke yasalarına göre meslekle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunmamış
olmalıdırlar. Mesleğe kabulün aşamalarında eğitim, staj ve sınav olmak üzere aşamalı bir süreç
söz konusudur. Teori nitelikli bilgilerin edinildiği eğitim ve edinilen bu bilgilerin staj süresince
uygulamada pekiştirilmesinin yanında mesleğe uygunluk sınavının verilmesi mesleğe giriş için
tanımlanan şartlardandır.
Avrupa Birliği 8. yönergesi, üye ülkelerde yasal denetime tabi şirketlerin nitelikli denetçiler
tarafından denetlenmesini hedeflemiş, denetim faaliyetlerinin gerek teoride gerekse pratikte yeterli
bilgi ve deneyimi elde etmiş kişiler tarafından yürütülmesini amaçlamıştır.3
Yönergede, üniversite seviyesine gelen kişilerin, teori ve uygulamaya dayalı bir eğitimden sonra
devlet tarafından ya da devletin tanıdığı mesleki kuruluşlar tarafından düzenlenen ve üniversite
diploması seviyesinde olan mesleğe uygunluk sınavını başarmak zorunda oldukları ifade
edilmiştir. Söz konusu teorik-pratik eğitim ve sınav ile meslek mensuplarının mesleki kalitelerinin
yükseltilmesi amaçlanmıştır.
Sınav
Mesleğe uygunluk sınavı, denetim faaliyetlerini kapsayan alanlarda yeterli teorik bilginin olup
olmadığı ve bu bilgilerin uygulamada kullanılıp kullanılamadığını sınamaya yönelik bir sınavdır.
Yazılı ve sözlü şekilde gerçekleştirilmektedir. Sınav, denetim, mali tabloların analizi, finansal
muhasebe, yönetim muhasebesi, konsolide mali tablolar, iç kontrol sistemleri, vergi hukuku,
ticaret hukuku, iş hukuku, işletme, iktisat, finans, istatistik gibi alanları kapsamalıdır. Sınavın
kapsadığı alanlarda üniversite eğitimi görmüş ve diploması olan kişiler, söz konusu bu alanlarda
yapılacak teori sınavlarından muaf tutulacaktır. Aynı şekilde, devlet tarafından tanınmış bir
sertifika ile pratik eğitimini (staj) tamamlamış olan kişiler de söz konusu pratik eğitimden muaf
tutulacaktır.
Staj
Teorik bilgilerin uygulamada da başarılı bir şekilde kullanılmasını sağlamak, edinilen teorik
bilgileri deneyimle pekiştirmek amacıyla, en az üç yıl süren ve özellikle mali tablolar ile konsolide
mali tabloların denetimini kapsayan pratik bir eğitimden geçilmesi gerekmektedir. Söz konusu
pratik eğitim sürecinin üçte ikisi üye ülke yasalarına göre ve yönerge ile uyumlu olarak mesleğe
kabul edilmiş kişilerin yanında geçirilmesi gerektiği yönergede belirtilmiştir.4 Üye ülkeler tüm
pratik eğitim sürecinin stajyerlerin eğitimi için yeterli güvenceyi sunan meslek mensuplarının
yanında gerçekleşmesini temin etmelidirler.
İstisnalar
Yönergede, teori eğitimini tamamlamamış olmalarına rağmen mesleğe kabul edilebilecek kişiler
ile ilgili istisnai durumlar da tanımlanmıştır. Buna göre;
-

15 yıl süre ile finans, hukuk ve muhasebe alanında yeterli deneyim kazanmalarını
sağlayacak faaliyetlerde bulunan ve mesleğe uygunluk sınavını başaranlar ya da
7 yıl boyunca söz konusu alanlarda mesleki faaliyetlerde bulunup, ayrıca pratik eğitimini
daha önce belirlenen şekilde tamamlayan ve mesleğe uygunluk sınavını başaranlar yeterli
teorik eğitim şartını sağlamamalarına rağmen mesleğe kabul edilebilirler.

Üye ülkeler yukarıda sözü geçen alanlarda görülen teorik eğitim süresini, söz konusu alanlarda
gerçekleştirilen mesleki faaliyetler yerine sayabilirler. Teorik eğitimin süresi bir yıldan az olamaz
ve en fazla 4 yıllık mesleki faaliyet yerine geçebilir.
Handwörterbuch Betriebswirtschaft, hrsg. V. Wittmann,W.; Kern,W.; Köhler,R.; Küpper,H.; Wysocki,K.:1993
Stuttgart, S.1718
4
Küting, K.; Weber C.: Handbuch der Rechnungslegung, 3. Auflage, Stuttgart 1990, s.120
3
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Aşağıdaki şema 8. Yönerge’de tanımlı mesleğe kabul esaslarını net olarak açıklamaktadır:

DENETÇİ

SINAV

15 yıl sonra

3 yıl sonra

3 yıl sonra

Staj Eğitimi

Staj Eğitimi

7 yıl sonra

Finans, hukuk
ve muhasebe alanında
mesleki faaliyetler

Finans, hukuk
ve muhasebe alanında
mesleki faaliyetler

Hukuk ya da İktisadi ve İdari
Bilimler alanında
üniversite diploması

Karşılıklı Tanıma
Üye ülkeler, başka bir ülkede mesleğe uygunluğu kabul edilmiş kişileri aşağıdaki iki şart
sağlanıldığı takdirde kendi ülkelerinde mesleğe kabul edebilirler. Buna göre;
1) Kişinin mesleğe uygunluğu, ülke yasaları ve yönergede tanımlanan özelliklerle eşdeğer
bulunursa ve ülkenin yetkili makamları tarafından onaylanırsa,
2) Yetkili makamlar tarafından, kişinin üye ülkede geçerli olan hukuk düzeni hakkında yeterli
bilgiye sahip olduğu ispatlanırsa kişi söz konusu ülkede mesleğe kabul edilebilir. Ancak üye
ülke diğer ülkede elde edinilen hukuk bilgisini yeterli gördüğü takdirde başka bir şart
aranılmasına gerek kalmaz.5

5 http://europa.eu.int/eur-lex/de/lif/dat/1983/de_383L0349.html
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4. Diğer Esaslar
Bu bölümde, yapılması gereken düzenlemeler ve meslek prensipleri kısaca açıklanmaya
çalışılmıştır.
Yönerge Doğrultusunda Yapılacak Hukuki ve İdari Düzenlemeler
Avrupa Birliği’nin uyumlaştırmayı sağlamak amacıyla yayınladığı yönergeler üye ülkeler
tarafından kullanılabilecek yasal niteliğe sahip değildir, ancak ülkenin hukukuna alınması
gerekmektedir.6
Yönergede üye ülkelerin 1 Ocak 1988 tarihinden önce yönerge doğrultusunda gerekli hukuki ve
idari düzenlemeleri gerçekleştirmeleri ve söz konusu hukuki ve idari düzenlemelerin 1 Ocak 1990
tarihinden itibaren uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Yönerge doğrultusunda hazırlanan hukuki
ve idari düzenlemeler uygulanmaya başlanmadan önce mesleğe kabul edilmiş kişiler, yönergeye
göre mesleğe uygun kişiler olarak kabul edilir. Üye ülkede mesleğe giriş yapmamış, ancak
mesleğe uygun nitelikleri taşıyan ve denetim faaliyetlerini, mesleğe kabul edilmiş kişiler adına
yürüten şahıslar, yönerge doğrultusunda hazırlanan hukuki ve idari düzenlemeler uygulanıncaya
kadar mesleğe kabul edilebilirler.
Yapılacak hukuki ve idari yasaların uygulanmasına kadar denetim şirketleri adına denetim
faaliyetlerinde bulunan meslek mensupları yeni uygulamalardan sonra da, yönergedeki esasların
tamamını karşılamamalarına rağmen faaliyetlerine devam edebilirler.
Yeni hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmaya başlamasından sonra bir yıl içinde üye ülkeler,
o ana kadar denetime tabi olmayan belirli şirket türlerinin mali tablolarının denetlenmesi
faaliyetinde bulunan meslek mensuplarının yeni düzenlemeler doğrultusunda denetime tabi
şirketlerin denetlenmesi faaliyetinde bulunabilmeleri için önlemler almalıdırlar. Tüm bu
uygulamalar esnasında, mesleğe kabul edilebilecek kişilerin saygın ve meslekle uyuşmayacak
faaliyetlerde bulunmamış olmaları ilkesi esas alınacaktır.
Yeni uygulamaların başlamasını takip eden 6 yıl içinde, teorik ve pratik eğitimini tamamlamasına
rağmen, yönergede belirtilen diğer şartları yerine getiremeyerek denetim faaliyetinde
bulunamayan kişiler için önlemler alınması gerektiği ifade edilmektedir.7
Mesleki İtina ve Bağımsızlık
Denetim faaliyetlerinde bulunan meslek mensupları, gerekli mesleki özeni göstermek
zorundadırlar. Üye ülke yasalarına göre bağımsızlığa gölge düşüren etmenlerden herhangi biri
nedeniyle denetim faaliyetlerini bağımsız olarak yürütemeyeceğine inanılan meslek mensupları,
söz konusu denetimde görev alamazlar.
Bir denetim şirketi adına denetim faaliyetlerinde bulunan meslek mensupları da mesleki özen ve
bağımsızlık şartlarına uymak zorundadırlar.
Üye ülkeler, meslek mensuplarının bağımsız ve gerekli mesleki özeni göstererek çalışmalarını
sağlamak amacıyla yaptırımlarda (müeyyide) bulunmalıdır. Üye ülkeler ayrıca denetim
şirketlerindeki ortakların ya da yönetim kurulu üyelerinin, şirket adına denetim faaliyetlerini
üstlenen gerçek kişilerin bağımsızlığını zedeleyecek şekilde etkili olmamalarını sağlamak
zorundadır.
Açıklama
Üye ülkeler, denetim faaliyetinde bulunan meslek mensuplarının isim ve adreslerini de
kamuoyuna açıklamakla yükümlüdürler. Aynı şekilde denetim şirketleri de, şirket adına denetim

6
7

Gücenme, Ü.: Uluslarası Muhasebe’de Teknik Sorunlar, Bursa 1998, S. 100
Krämer,J; Tremann,S.: Unternehmen und Berater im EG-Binnenmarkt, Schäffer Poeschel Verlag, 1992, s.89
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faaliyetinde bulunan gerçek kişilerin isim ve adresleri ile şirket ortaklarının ve şirket
organlarındaki üyelerin isim ve adreslerini açıklamak zorundadırlar.
5. Sonuç
Ekonomik-politik birliğin sağlanması ve sınırların kaldırılması ile Avrupa Birliği dünya devletleri
karşısında güç birliği yaparak tek devlet olma yolunda adım adım ilerlemektedir. Bu süreç
zarfında üye ülkeler arasında çeşitli alanlarda uyumlaştırma çalışmaları önem kazanmıştır.
Uyumlaştırma çalışmalarının amacı, üye ülkeler arasındaki sınırları ortadan kaldıran tek bir
Avrupa Devleti’nde hukuki ve mali düzen bakımından birlik sağlanabilmesidir. Uyumlaştırma
sürecinde önemli rol oynayan alanlardan biri de muhasebedir. Özellikle Avrupa Birliği’ne üye
ülkeler arasında denetim faaliyetlerinde bulunacak kişilerin taşımaları gereken özellikler açısından
uyum sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle hazırlanan 8. yönerge ile üye ülkeler
arasında, denetim faaliyetlerinde bulunacak kişilerin nitelikleri, eğitim durumları ve alacakları
uygulamalı eğitimin esasları belirtilmiş ve mesleki uyum sınavı ile meslek mensuplarının hem
teorik bilgilerinde hem de bu bilgileri pratikte uygulayabilme yeteneklerinde yüksek bir seviyeye
ulaşılması hedeflenmiştir.
Avrupa Birliği 8. Yönergesi meslek mensupları ile ilgili yeni hukuki düzenlemeler getirerek bu
konuda da üye ülkeleri tek bir çatı altında toplamıştır.
Avrupa Birliği Yönergesi ile Türkiye’deki mevcut durum karşılaştırıldığında, Türkiye’nin henüz
Avrupa Birliği’ne girmemesine karşın 8. Yönergedeki şartların büyük bir çoğunluğunu sağladığı
görülmektedir. Ülkemizde 1.6.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve
muhasebe mesleğinin örgütlenmesi amacıyla getirilen “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Kanunu” ile tesis edilen Yeminli Mali Müşavirler yasal
denetime tabi kuruluşların tasdik işlemlerini üstlenmişlerdir. Söz konusu kanun ile denetim
faaliyetlerinde bulunacak kişilerin taşımaları gereken nitelikler, eğitim durumları belirli esaslara
bağlanmıştır. Bu bağlamda getirilen ve yakın zamanda getirilecek yeni düzenlemelerle birlikte,
Avrupa Birliği 8. Yönergesinde tanımlanan esaslar ile uyum sağlanmış olacaktır.
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STANDART MALİYET YÖNTEMİNDE STANDART SAPMALARIN NEDENLERİ VE
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Doç.Dr.Gürbüz GÖKÇEN
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Muhasebe Finansman Anabilim Dalı
0.GİRİŞ
Endüstri işletmelerinde maliyet sisteminin oluşturulmasında kullanılacak yöntemler arasında yer alan
standart maliyetler ;bir mamule ait planlanmış maliyetleri temsil eder ve genellikle üretim süreci
başlamadan oluşturulur. Standart maliyet,belirli koşullar altında maliyetlerin ne olması gerektiğini
ortaya koyar. Genellikle büyük endüstri işletmelerinde kullanılan standart maliyet yönteminin
amaçları şöyle sıralanabilir:
-Üretim maliyetlerini kontrol altında tutmak ve düşürmek,
-Gerçek ve standart maliyet arasındaki farkları belirleyerek işletmede maliyet bilincini oluşturmak,
-Maliyet sapması işlemlerini basitleştirmek,
-Performans değerlemesi yapmak,
-Mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını saptamak.
Bir işletmede standart maliyet yönteminin uygulanabilmesi için işletmenin girdi ve çıktılarının
standartlaştırılabilir özellikte olmaları gereklidir. İşletmelerde yeterli organizasyonun yapılmış olması
ve hesap planlarında gider yerleri ve gider türleri sağlıklı bir şekilde ayrılmış olmalıdır.
Standart maliyetler uygulanan kayıt sistemi içinde fiili maliyetler ile birlikte kullanılır ve birbirini
tamamlar. Maliyet giderlerine ilişkin hem fiili rakamlar ile ilgili hesaplara kayıtlar yapılır, hem de
standart maliyet rakamları ile kayıtlar yapılır. Maliyet dönemi sonunda fiili maliyet ile standart maliyet
karşılaştırılarak sapmalar tespit edilir ve sapmaların sebepleri araştırılarak gerekli önlemlerin alınması
sağlanır.
Günümüz ekonomik koşullarda,özellikle üretimde kullanılacak ilk madde ve malzemeler ile işletme
dışından temin edilecek hizmetlerin satın alma fiyatlarında,dolayısıyla maliyetlerinde meydana
gelebilecek anormal değişiklikler,işletmenin üretim ve satışını yaptığı mamullerin Pazar paylarında
meydana gelebilecek daralmalar sebebiyle oluşacak kapasite düşüklükleri sebebiyle standart maliyet
yöntemini uygulayan işletmelerin daha dikkatli olmaları gerekmektedir.
1.STANDART SAPMALAR
Standart maliyet yönteminin bir yönetim aracı olarak kullanılmasında sapma analizleri büyük paya
sahiptir.Sapmalar,üretim aşamasında maliyet unsurlarına ilişkin fiyat ve miktarlarının gerçekleşen
rakamları ile standart rakamları arasındaki farklardır.
Standart sapmalar,işletmenin maliyet unsurları itibariyle,fiili maliyetlerin ne kadar altında veya
üzerinde bir maliyete katlandığını öğrenmesine ve olumlu sapmalar var ise bunun üretimin tamamına
yaygınlaştırılmasına,olumsuz sapmalar var ise bunun sebebinin araştırılmasına, sorumlularından
hesabının sorulmasına ve üretimin tamamı için gerekli tedbirlerin alınmasına olanak sağlar.
Standart maliyet sapma analizleri maliyet unsurlarına göre,direkt ilk madde ve malzeme
sapmaları,direkt işçilik sapmaları ve genel üretim gideri sapmaları olarak analize tabi tutulabilir.
2.DİREKT İLK MADDE VE MALZEME SAPMALARI
Direkt İlk Madde ve Malzeme maliyetlerindeki sapmalar,miktar sapması ve fiyat sapması olarak
karşımıza çıkar.
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Direkt İlk Madde ve Malzemenin standartlara göre belirlenen satın alma fiyatı ,satın alma miktarı veya
üretimde kullanılacak miktarları ile gerçekleşen fiyat ve kullanımları arasındaki farklar direkt ilk
madde ve malzeme sapmalarını ortaya çıkarır. Bu sapmaların nedenleri aşağıdadır:
-D.İ.M.M.’nin satın alma fiyatında işletmenin kontrol edemeyeceği değişiklikler,
-Satın alınan D.İ.M.M.’nin değişik kalitelerde olması,satıcı seçimindeki hatalar,
-Gerçek alış miktarının standarttan farklı olması,
-D.İ.M.M.’nin peşin veya kredili olarak satın alınması,
-D.İ.M.M.’nin nakliye ve diğer satın alma maliyeti unsurlarındaki değişmeler,
-Kullanılan D.İ.M.M. kalitesinin standarttan farklı olması sebebiyle oluşabilecek kayıplar,
-Üretim aşamasında makine,tesislerde oluşabilecek arızalar sebebiyle D.İ.M.M. kayıpları.
D.İ.M.M. Fiyat ve Miktar Sapmaları,Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde yer alan
Tekdüzen Hesap Planı 7/A Seçeneğinde 712 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME FİYAT FARKI
ve 713 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI hesaplarında izlenmektedir. Bu
hesapların işleyişini aşağıda verilen örnek üzerinde inceleyelim.
Örnek 1:ABC Endüstri İşletmesi’nde Nisan 2002 üretim döneminde 1 adet A mamulü üretebilmek
için standart olarak 2 kg. X hammaddesine ihtiyaç vardır. X hammaddesinin standart fiyatı 1.000.000
TL/Kg.dır. Nisan 2002 döneminde gerçekleşen 9.000 adet A mamulü üretiminde 19.000 Kg. X
hammaddesi kullanılmış olup,gerçekleşen hammadde fiyatı 1.100.000 TL/Kg.dır.
Toplam D.İ.M.M. Sapması = (GFXGM)-(SFXSM)
= (1.100.000 TL/KgX19.000 Kg)-(1.000.000 TL/KgX18.000 Kg)
= 20.900.000.000 TL-18.000.000.000 TL
= 2.900.000.000 TL Olumsuz Sapma
D.İ.M.M. Fiyat Sapması = (GF-SF)XGM
= (1.100.000 TL/Kg-1.000.000 TL/Kg)X19.000 Kg.
= 1.900.000.000 TL Olumsuz Sapma
D.İ.M.M. Miktar Sapması = (GM-SM)XSF
= (19.000 Kg-18.000 Kg)X1.000.000 TL/Kg
= 1.000.000.000 TL Olumsuz Sapma
1---------------------------- /---------- -----------------------151 YARI MAMULLER-ÜRETİM HS.
18.000.000.000
151.00 A Mamulü
711 D.İ.M.M.GİD. YAN. HS.
18.000.000.000
9.000 Adet A Mamulü x 2 Kg.X hammaddesi x 1.000.000 TL/Kg.
------------------------------/--------------------------------------

2-------------------------- /------------- -----------------------710 D.İ.M.M.GİDERLERİ
20.900.000.000
150 İLK MADDE VE MALZEME
20.900.000.000
19.000 Kg. X hammaddesi x 1.100.000 TL/Kg.
3---------------------------/------------- -----------------------711 D.İ.M.M.GİDER.YANSITMA HS.
18.000.000.000
712 D.İ.M.M.FİYAT FARKI HS.
1.900.000.000
713 D.İ.M.M.MİKTAR FARKI HS.
1.000.000.000
710 D.İ.M.M.GİDERLERİ
20.900.000.000
Fiyat ve miktar sapmalarının kayda alınarak Yansıtma
Hesabının kapatılması
------------------------------ / -----------------------------------
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3.DİREKT İŞÇİLİK SAPMALARI
Bir üretimin gerçekleşen Direkt İşçilik maliyeti ile standart Direkt İşçilik maliyeti arasındaki fark
Direkt İşçilik Sapmasını verir. Direkt İşçilik maliyetlerindeki sapmalar,zaman sapması ve ücret
sapması olarak karşımıza çıkar. Direkt İşçilik Zaman Sapması,gerçekleşen üretimin standart zamanı ile
gerçekleşen üretim zamanı arasındaki farktır. Direkt İşçilik için ödenen gerçek saat ücretinin standart
olarak tespit edilen saat ücretinden farklı olması ise Direkt İşçilik Ücret Sapması’na neden olur. Direkt
İşçilik Zaman ve Ücret Sapmalarının başlıca nedenleri şunlardır:
-Normalden fazla bozuk mamul üretilmesi sebebiyle bunlar için harcanan direkt işçilik zamanları,
- Hammadde yetersizliği,talep azlığı,makine bakım onarımı gibi sebepler sonucunda boşa geçen direkt
işçilik zamanları,
- İşçi verimliliklerinin zaman içinde değişik seyir göstermeleri,
- Toplu sözleşmeler sebebiyle ücretlerde meydana gelen artışlar,
- Yasalar sebebiyle ücretlerde meydana gelen artışlar,
- İşçilerinin görev yerlerindeki değişiklikler,
- Aynı mamulün üretiminde ücret seviyeleri farklı işçilerin çalışıyor olması.
Direkt İşçilik Giderleri Ücret ve Zaman Sapmaları,Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde
yer alan Tekdüzen Hesap Planı 7/A Seçeneğinde 722 DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI ve 723
DİREKT İŞÇİLİK SÜRE(ZAMAN) FARKLARI hesaplarında izlenmektedir. Bu hesapların işleyişini
aşağıda verilen örnek üzerinde inceleyelim.
Örnek 2:ABC Endüstri İşletmesi’nde Nisan 2002 üretim dönemine ilişkin direkt madde bilgileri örnek
1’de yer almaktaydı. Aynı işletmede 1 adet A mamulü üretebilmek için standart olarak 4 D.İ.S. sarf
edileceği ve standart direkt işçilik saat ücretinin 500.000 TL. olduğu planlanmıştır. Nisan 2002 üretim
döneminde üretilen 9.000 adet A Mamulü için 37.500 D.İ.S. harcanmıştır. Gerçekleşen Direkt İşçilik
Gideri 18.562.500.000 TL.dır.
Toplam D.İ. Sapması = (GÜXGZ)-(SÜXSZ)
= 18.562.500.000 TL-(500.000 TL/D.İ.S.X36.000 D.İ.S.)
= 18.562.500.000 TL-18.000.000.000 TL
= 562.500.000 TL Olumsuz Sapma
D.İ. Ücret Sapması = (GÜ-SÜ)XGZ
= (495.000 TL/D.İ.S.-500.000 TL/D.İ.S.)X37.500 D.İ.S.
= 187.500.000 TL Olumlu Sapma
D.İ. Zaman Sapması = (GZ-SZ)XSÜ
= (37.500 D.İ.S.-36.000 D.İ.S.)X500.000 TL/D.İ.S.
= 750.000.000 TL Olumsuz Sapma
4----------------------------/---------- -----------------------151 YARI MAMULLER-ÜRETİM HS.
18.000.000.000
151.00 A Mamulü
721 D.İ.GİD. YAN. HS.
18.000.000.000
9.000 Adet A Mamulü x 4 D.İ.S.x.500.000 TL/D.İ.S.
5---------------------------/------------ -----------------------720 D.İ.GİDERLERİ
18.562.500.000
İLGİLİ HESAPLAR
18.562.500.000
37.500 D.İ.S.x495.000 TL/D.İ.S.
6---------------------------/------------- -----------------------721 D.İ.GİDER.YANSITMA HS.
18.000.000.000
723 D.İ.ZAMAN FARKI HS.
750.000.000
720 D.İ.GİDERLERİ
18.562.500.000
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722 D.İ.ÜCRET FARKI
Ücret ve zaman sapmalarının kayda alınarak Yansıtma
Hesabının kapatılması
------------------------------ / -----------------------------------

187.500.000

4.GENEL ÜRETİM MALİYETLERİ SAPMALARI
Bir gider yerinin belirli bir üretim döneminde gerçekleşen Genel Üretim Maliyeti ile standart olarak
maliyetlere yüklenen Genel Üretim Maliyeti arasındaki fark Genel Üretim Maliyeti sapmalarını verir.
Genel Üretim Maliyeti sapmaları Bütçe Sapması,Kapasite Sapması ve Verim Sapması olarak üçlü
ayrıma tabi tutularak incelenebilir. Genel Üretim Maliyeti Sapmalarının başlıca nedenleri şunlardır:
-Direkt İşçilik Sapmalarında olduğu gibi normalden fazla bozuk mamul üretilmesi sebebiyle bunlar
için harcanan direkt işçilik zamanları,
- Hammadde yetersizliği,talep azlığı,makine bakım onarımı gibi sebepler sonucunda boşa geçen direkt
işçilik zamanları,
- İşçi verimliliklerinin zaman içinde değişik seyir göstermeleri,
- İşletmenin faaliyet düzeylerindeki değişmeler sebebiyle oluşan eksik kapasite kullanımları,
- Genel Üretim Maliyeti çeşitlerini oluşturan madde ,malzeme ve hizmetlerin fiyat değişmeleri,
Genel Üretim Maliyeti Sapmaları,Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde yer alan Tekdüzen
Hesap Planı 7/A Seçeneğinde 732 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI,733 GENEL
ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI ve 734 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
KAPASİTE FARKLARI hesaplarında izlenmektedir. Bu hesapların işleyişini aşağıda verilen örnek
üzerinde inceleyelim.
Örnek 3:ABC Endüstri İşletmesi’nde Nisan 2002 üretim dönemine ilişkin direkt madde bilgileri örnek
1’de direkt işçilik bilgileri örnek 2’de yer almaktaydı. Aynı işletmenin Nisan 2002 üretim dönemi için
planlanmış üretimi 10.000 adet A mamulü ve planlanmış kapasitesi (10.000 adet x 4 D.İ.S./adet)
40.000 D.İ.S.’ dir. İşletmede A mamulü üretimi gerçekleştirilen 1 No. lu Esas Üretim Gider Yeri’ne
ait Genel Üretim Maliyetleri Esnek Bütçe formülü
Y= (300.000 TL x X) + 10.000.000.000 TL
olarak belirlenmiştir. Nisan 2002 dönemine ait gerçekleşen üretim bilgileri şöyledir:
Gerçekleşen üretim miktarı 9.000 adet
Gerçekleşen direkt işçilik harcaması 37.500 D.İ.S.
Gerçekleşen Genel Üretim Maliyetleri 22.100.000.000 TL
Gerçekleşen Üretim Seviyesinde Bütçelenmiş D.İ.S. : 36.000 D.İ.S.
(9.000 adet x 4 D.İ.S./adet =36.000 D.İ.S.)
D.İ.S. Başına Standart Sabit G.Ü.M. : 250.000 TL/D.İ.S.
(10.000.000.000 TL/40.000 D.İ.S.= 250.000 TL/D.İ.S. )
D.İ.S. Başına Değişken G.Ü.M. : 300.000 TL/D.İ.S.
D.İ.S. Başına Toplam G.Ü.M. : 250.000 TL/D.İ.S.+300.000 TL/D.İ.S = 550.000 TL/D.İ.S.
Standart Olarak Yüklenen G.Ü.M. : 19.800.000.000 TL
(36.000 D.İ.S. x 550.000 TL/D.İ.S.)
Toplam G.Ü.M. Sapması = 22.100.000.000 TL- 19.800.000.000 TL= 2.300.000.000 TL
Bütçe Sapması

=Gerçekleşen G.Ü.M-Gerçek Düzeyde Bütçelenen G.Ü.M.
=22.100.000.000 TL-((37.500 D.İ.S.x 300.000 TL/D.İ.S.)+10.000.000.000 TL)
=22.100.000.000 TL-21.250.000.000 TL
=850.000.000 TL Olumsuz Sapma

Verim Sapması

=Gerçek Düzeyde Bütçelenen G.Ü.M.-Standart Düzeyde Bütçelenen G.Ü.M.
=21.250.000.000 TL-((36.000 D.İ.S.x 300.000 TL/D.İ.S.)+10.000.000.000 TL)
=21.250.000.000 TL-20.800.000.000 TL
=450.000.000 TL Olumsuz Sapma

4

Kapasite Sapması=Standart Düzeyde Bütçelenen G.Ü.M.-Standart Düzeyde Yüklenen G.Ü.M.
=20.800.000.000 TL-(36.000 D.İ.S. x 550.000 TL/D.İ.S.)
=20.800.000.000 TL-19.800.000.000 TL
=1.000.000.000 TL Olumsuz Sapma
7----------------------------/---------- -----------------------151 YARI MAMULLER-ÜRETİM HS.
151.00 A Mamulü
731 G.Ü.GİD. YAN. HS.
36.000 D.İ.S.x.550.000 TL/D.İ.S.
8---------------------------/------------ -----------------------730 G.Ü.GİDERLERİ
İLGİLİ HESAPLAR
Gerçekleşen G.Ü.M.
9---------------------------/------------- -----------------------731 G.Ü.GİDER.YANSITMA HS.
732 G.Ü.GİD.GÜTÇE FARKI HS.
733 G.Ü.GİD.VERİM FARKI HS.
734 G.Ü.GİD.KAPASİTE FARKI HS.
730 G.Ü.GİDERLERİ HS.
Bütçe,Verim ve Kapasite sapmalarının kayda alınarak
Yansıtma Hesabının kapatılması
------------------------------ / -----------------------------------

19.800.000.000
19.800.000.000
22.100.000.000
22.100.000.000

19.800.000.000
850.000.000
450.000.000
1.000.000.000
22.100.000.000

5.SAPMA HESAPLARININ KAPATILMASI
Yukarıdaki örneklerde bir işletmenin Nisan 2002 üretim döneminde üretmiş olduğu 9.000 adet A
mamulünün gerçek ve standart maliyetleri , standart maliyetlerden sapmalar hesaplanarak, ilgili
muhasebe kayıtları yapıldı. Üretimini yaptığımız 9.000 adet A mamulünün toplam maliyeti de
aşağıdaki şekilde oluşacaktır.
Toplam Gerçek Maliyet =Gerçek D.İ.M.M.M.+Gerçek D.İ.M.+Gerçek G.Ü.M.
=20.900.000.000 TL +18.562.500.000 TL+22.100.000.000 TL
=61.562.500.000 TL
Toplam Standart Maliyet=Standart D.İ.M.M.M.+Standart D.İ.M.+Standart G.Ü.M.
=18.000.000.000 TL+18.000.000.000 TL+19.800.000.000 TL
=55.800.000.000 TL
Toplam Sapma

=61.562.500.000 TL-55.800.000.000 TL
= 5.762.500.000 TL Olumsuz Sapma

Standart maliyet yöntemini uygulayan bu işletmede, maliyet unsurları standart maliyetler ile üretime
yüklendiğinden,üretimi yapılan 9.000 adet A mamulünün toplam maliyeti 55.800.000.000 TL olarak
151 YARIMAMULLER-ÜRETİM HESABI’ nda yer almaktadır. Bu mamullerden üretimi
tamamlanmış olanlar bulunsa idi,bunların maliyeti yine standart maliyet tutarlarından 152
MAMULLER HESABI’ na aktarılmış olacak ve satışı yapılanlar da bu hesaptan 620 SATILAN
MAMUL MALİYETİ HESABI’ na alınacaktı. Bu durumda standart maliyet rakamları ile yapmış
olduğumuz maliyet kayıtlarına göre hesaplanan toplam maliyet,gerçek maliyetin altında olduğundan
mamul satış karları olduğundan daha büyük gözükecektir. Standart maliyet ile gerçek maliyet
arasındaki farklardan oluşan sapma tutarlarının maliyetlere aktarılması gerekecektir. Örnekteki
muhasebe kayıtlarında da görüldüğü üzere olumsuz sapma tutarları ilgili fark hesabının
borcunda,olumlu sapma tutarları da alacakta yer almaktadır. Aşağıda fark hesaplarının kapatılmasını
içeren yevmiye kaydı yapılmıştır.

5

10---------------------------/------------- -----------------------151 YARIMAMULLER-ÜRETİM
5.762.500.000
722 DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKI HS.
187.500.000
712 D.İ.M.M.FİYAT FARKI HS.
1.900.000.000
713 D.İ.M.M.MİKTAR FARKI HS.
1.000.000.000
723 D.İ.ZAMAN FARKI HS.
750.000.000
732 G.Ü.GİD.BÜTÇE FARKI HS.
850.000.000
733 G.Ü.GİD.VERİM FARKI HS.
450.000.000
734 G.Ü.GİD.KAPASİTE FARKI HS.
1.000.000.000
Sapma hesaplarının kapatılması
------------------------------ / -----------------------------------6. SONUÇ
Standart Maliyet Yöntemi’ni uygulayan endüstri işletmelerinde standartlardan sapmaların nedenleri
araştırılarak, olumsuz sapmaya neden olan faaliyetler düzeltilmeli,olumlu sapmaya neden olan
faaliyetlerden yola çıkılarak olumlu sapmaların nedenlerini tüm maliyet unsurlarına uygulayabilme
olanakları araştırılmalıdır. Olumsuz sapmaların bazıları işletme içinde kontrol edilebilir faaliyetlerden
kaynaklanmaktadır. Örneğin D.İ.M.M. miktar sapmaları, D.İ. zaman sapmaları, G.Ü.M. verim
sapmaları gibi. Bu sapmaların sorumluluk merkezleri itibariyle sorumluları tespit edilerek nedenleri
soruşturulmalı ve önleyici tedbirler alınmalıdır. Olumlu sapmalar var ise yaratılan maliyet tasarrufları
nedeniyle uygun ödüllendirme sistemi geliştirilmelidir. İşletme dışı etkenlerden kaynaklanan olumsuz
sapmaların giderilebilmesi için, özellikle işletmenin Pazarlama , Satın Alma ve Maliyet Muhasebesi
bölümlerine önemli görevler düşmektedir. Pazar araştırmalarının bilimsel yöntemlerle
yapılması,gerçek satış miktarına mümkün olduğunca yakın satış bütçeleri,dolayısıyla üretim bütçeleri
yapılması,girdi kalite ve fiyatlarının standartlaştırılabilmesi için piyasadaki satıcı firmalar nezdinde
araştırılmaların yapılması ,fiyat artışları tahmin çalışmalarının yapılması,gerektiğinde standartların
yeniden oluşturulması, sapmalara neden olan faaliyetlerin ortadan kalkmasına,sapmaların en düşük
seviyeye inmesine olanak sağlayacaktır.
Özellikle günümüz ekonomik koşullarında planlamasız hareket eden işletmelerin faaliyetlerine devam
etmeleri oldukça zordur. Standart maliyet yöntemini uygulayan işletmeler, daralan pazar
payları,sürekli artan girdi maliyetleri,kapasite kullanım oranlarındaki düşmeler sebebiyle standart
maliyet yöntemini uygulamalarında zorluklar olsa da,standartlarda yapılacak düzenlemeler sonucunda
yarını bugünden izleme olanağına sahiptirler.
7. YARARLANILAN KAYNAKLAR
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Akdoğan,N.-Sevilengül,O.:Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması,Gazi Kitabevi,Ankara,1999.
Altuğ,O.:Maliyet Muhasebesi,Türkmen Kitabevi,İstanbul,1999.
Büyükmirza,K.-Üstün,R.:Maliyet Muhasebesi,Ankara Üniversitesi Yayınları,Ankara,1998.
Rayburn,L.Gayle:Cost Accounting Using A Cost Management
Approach,Irwin,Chicago,1996.
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ÖRTÜLÜ KAZANÇ

Mehmet ALTINDAĞ
Baş Hesap Uzmanı
Ankara Gelirler Bölge Müdürü
I-GİRİŞ :
Kurumların asıl amacı kar elde etmek ve elde ettiği karı ortaklarına dağıtmaktır. Amacı kar
elde etmek ve bunu ortaklarına dağıtmak olan kurumlar, özellikle sermaye şirketleri maliyetlerini
şişirmek veya hasılatlarını noksan göstermek suretiyle belli ilişkiler içerisinde bulundukları gerçek ve
tüzel kişilere şirket bünyesinde oluşması ve kurumlar vergisi matrahına dahil olması gereken
kazançlarını aktarabilmektedirler. Bu şekilde kurum kazancının azaltılması işlemine vergi hukukunda
“Örtülü Kazanç” denilmektedir.
Kurumların elde ettiği kazançlar kurumlar vergisine tabi tutulduktan ve diğer yasal
yükümlülükler yerine getirildikten sonra ortaklara karın dağıtılması işlemi “Açık kar dağıtımı” veya “
normal kar dağıtımı” (1) olarak isimlendirilir. Ancak bazı durumlarda kurum kazançları ortaklara açık
olarak dağıtılmayıp dolaylı yollarla ve kurumlar vergisine tabi tutulmadan dağıtılmakta ve buna “gizli
kar dağıtımı ’’ veya “örtülü kazanç dağıtımı ’’denilmektedir.
Örtülü kazanç dağıtımına ilişkin yasal düzenlemeler KVK’nın 15/3 ve 17. maddelerinde yer
almaktadır. Söz konusu kanunun 15/3. maddesinde sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançların
kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilemeyeceği , 17. maddesinde ise örtülü kazanç dağıtımı
ifadesinde ne anlaşılması (kimlere ve hangi hallerde kazancın örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı )
gerektiği açıklanmıştır.
Bir vergi güvenlik müessesesi olan örtülü kazanç ile ilgili bu genel açıklamadan sonra
aşağıdaki bölümde hangi hallerde kazancın örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı belirtilecektir.
II-AÇIKLAMA
KVK’nın 17.maddesinde aşağıdaki hallerde, kazancın tamamen veya kısmen örtülü olarak
dağıtılmış sayılacağı açıklanmıştır.
 Şirket kendi ortakları, ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler, idaresi,
murakabesi veya sermayesi bakımından vasıtalı vasıtasız olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında
bulundurduğu gerçek ve tüzel kişiler ile olan münasebetlerinde emsaline göre göze çarpacak derecede
yüksek veya düşük fiyat veya bedeller üzerinden yahut bedelsiz olarak alım, satım imalat, inşaat
muamelelerinde ve hizmet ilişkilerinde bulunursa,
 Şirket, yukarıda yazılı kimselerle olan münasebetlerinde emsaline göre göze çarpacak
derecede yüksek veya düşük bedeller üzerinden kiralama veya kiraya verme muamelelerinde
bulunursa,
 Şirket, yukarıda yazılı kimselerle olan münasebetlerinde emsaline göre göze çarpacak
derecede yüksek veya düşük faiz ve komisyonlarda ödünç para alır veya verirse,
____________________________________________________________________
(1)Prof.Dr.Şükrü KIZILOT, “Türk Vergi Hukukunda Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye,
Yaklaşım Yayınları 2002
 Şirket, ortaklarından veya bunların eşleri ile usul ve füruundan ve 3’üncü dereceye kadar
(dahil ) kan ve sıhri hısımlarından şirketin idare meclisi başkan ve üyesi, müdürü veya yüksek memuru

durumunda bulunanlara emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek aylık, ikramiye, ücret verir
veya benzeri ödemelerde bulunursa.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda vergi matrahının tespitinde kazanç aktarmaları kurallara
bağlanmıştır. Vergi Hukuku’nda vergi matrahının mümkün olduğunca gerçek tutarı ile kavranması ve
vergiden kaçınma yollarının kapatılması esastır. Örtülü kazanca ilişkin düzenlemeler de bunlardan
birisidir.
Örtülü kazanç dağıtımı kavramında yer alan ana unsurlar KVK’nın
yararlanarak aşağıda kısaca belirtilecektir.

17. maddesinden

 İlişki Unsuru :
Şirketin, kazanç dağıttığı gerçek ve/veya tüzel kişi ile ,
-

Ortaklık ilişkisi içinde olması,
Ortağının ilişkisinin bulunması ,
Dolaylı ve/veya doğrudan sermaye, yönetim ve denetim yolu ile bağlılık ilişkisinin söz
konusu olması,
hallerinde ilişki unsuru var demektir.

 Çıkar Sağlama Unsuru :
Söz konusu unsur, anılan madde de “emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya
düşük” faiz, komisyon, fiyat, bedel ve şartlarla işlem yapılması biçiminde belirtilmiştir.
Örneğin şirketin kendi ortağına emsaline göre düşük faizlerle ödünç para vermesi halinde bu
unsurun varlığı kabul edilmesi gerekir. Aynı durum sadece borç para verme işleminde değil, kiralama,
kiraya verme, alım-satım, hizmet işlemleri, imalat, inşaat muameleleri, ücret ödemeleri içinde
geçerlidir.
Yukarıda açıklanan iki unsur örtülü kazanç dağıtımının ana unsurlarını oluşturmakta ve
KVK.nın 17.maddesinde de bu konu açıkça vurgulanmaktadır. Dolayısıyla bu iki unsur dikkate
alındığında örtülü kazanç dağıtımı şu biçimde tanımlanabilir. Bir kurumlar vergisi mükellefini basiretli
tüccar gibi davrandığında ortaklık ve nüfuz ilişkisi içinde olmadığı üçüncü kişilere sağlamayacağı
çıkarları, kurum matrahını azaltacak biçimde ortaklık ve diğer biçimlerde denetim ve/veya nüfuz
ilişkisi içinde bulunduğu gerçek ve/veya tüzel kişilere sağlaması örtülü kazanç dağıtımıdır.
Vergi Ziyaı Unsuru :
Yukarıdaki bölümde KVK 17. maddesi hükmünde öngörülen iki ana unsur (ilişki ve çıkar
sağlama) konusunda açıklamalar yapılmıştır.
Kanunda öngörülmemiş olmasına karşın, örtülü kazanç dağıtımı için geniş anlamda vergi
ziyaını şart gören ve çıkar sağlama yönünden bu iradenin varlığını da unsurlardan sayan görüşler de
mevcuttur. Dolayısıyla örtülü kazanç dağıtımı oluşlarında bu unsurlarında dikkate alınması
gerekmektedir.
Geniş anlamda vergi ziyaından maksat, kazancı dağıtan şirket ile kazancı sağlayan gerçek
ve/veya tüzel kişinin dağıtım yapılmış olması sonucunda ödemiş olduğu toplam verginin; dağıtım
yapılmamış olması halinde ödeyecekleri toplam vergiden daha az olmasıdır. Daha açık bir anlatımla
dağıtım yapan ve kazancı elde edenlerin ödediği vergiler dağıtımın yapılmaması halinde ödenecek
vergiden az değilse hazine zararı ve vergi ziyaı doğduğu kabul edilmemektedir.
Arzu ve İrade Unsuru :

Kurumlar Vergisi yasamızda ödemenin bilerek istenilerek yapılmasından söz edilmemekle
birlikte, bir şirketin belirli kişiler ile belirli işlemleri emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek
veya düşük fiyat, bedel veya faiz üzerinden yapması, somut bir olayda ödemenin bilerek istenilerek
yapıldığına karine teşkil eder ve bu fiili bilerek, isteyerek işlediğini ve kişilerin iradesinin bu yönde
olduğunu gösterir.
Örtülü kazanç dağıtımı uygulaması için, kurum kazancının ortaklar veya ilgili diğer kimselere,
örtülü yoldan aktarılmasının vergi kaçırma amacına dayanması şart değildir.
KVK’nın 15/3.maddesi, örtülü dağıtılan kazançların gider olarak indirilemeyeceğini
belirtirken KVK’nın 17.maddesindeki “emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük
fiyat, bedel, faiz veya komisyonlar” ifadesini kullanarak madde de sayılan kişilerle yapılan söz konusu
işlemlerin vergi kaçırma amacına yönelik olduğunu kabul etmiştir.
Belirli kişilerle emsallerine oranla göze çarpacak ölçüde farklı edimlerle işlem yapma unsuru,
bu işlemlerin bir arzu ve irade sonucu yapıldığını ifade eder. Bu konuda arzı ve irade yoksa kazancın
örtülü dağıtımından söz etmemek gerekir. Zaten “örtülü”lük, gizlemeyi, gizleme ise arzu ve iradeyi
yansıtır.
Anlaşılacağı üzere bu görüş, basiretli bir tüccarın ve bu arada bir şirket yöneticisinin edimleri
dengesiz bir sözleşmeyi bu yönde bir iradesi ve arzusu olmadıkça, yapmayacağı ve yerine
getirmeyeceği varsayımına dayanmakta ve olayın tespiti ile bir kasıt karinesinin kabulünü
öngörmektedir.
Emsal Bedel ve Emsal Faiz Oranı :
Maddede yer alan bendlerde; “............şirket emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek
veya düşük faiz veya komisyonlarla ödünç para alır veya verirse, ......... emsaline göre göze çarpacak
derecede yüksek veya düşük fiyat ve bedeller üzerinden yahut bedelsiz olarak alım satım, imalat,
inşaat muamelelerinde ve hizmet ilişkilerinde bulunursa,” hükmü yer almaktadır.
Dolayısıyla emsal faiz oranının, emsal fiyat veya bedelin tespiti, örtülü kazanç dağıtımı
açısından önem arz etmektedir. Söz konusu faiz oranı, fiyat veya bedel, işletme içi ve dışı veriler ile
kanuni ölçüler esas alınarak tespit edilebilinir.
Bu donelerin değerlendirilmesi sonucunda ödünç para alınması ve hizmet işlemlerindeyukarıdaki unsurların varlığı ile birlikte- eğer “emsaline göre düşük veya yüksek faiz veya
komisyonlar, yüksek veya düşük fiyat veya bedeller” söz konusu ise, örtülü kazanç dağıtımı yapılmış
sayılacaktır.
III- SONUÇ
Son yıllarda inceleme elemanlarının en çok tenkit konusu yaptığı konuların başında örtülü
kazanç dağıtımı
özelliklede şirket ortaklarına cari hesap yolu ile para kullandırılması
gelmektedir.Bunun nedeni de ülkemizde anonim ortaklığın kendisini kuran ortaklarından bağımsız bir
tüzel kişiliğinin olduğunun bilincinin henüz kabullenilmemiş olmasıdır. Mükelleflerin örtülü kazanç
konusunda cezalı tarhiyatlara muhatap olmamaları için ortakları ile olan ilişkilerinde ayrı bir
kişiliklerinin olduğunu düşünerek hareket etmeleri gerekmektedir.

NAYLON FATURA KULLANIMINDA KAÇAKÇILIK SUÇU İÇİN KASIT ARANMASI
Ercan AKBAY
Baş Hesap Uzmanı
Bilindiği üzere 4369 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun ceza hükümlerinde yapılan değişiklikle,
kaçakçılık suçları ile bu suçlar için hükmolunacak hapis cezaları 359. maddede düzenlenmiştir. Bu
düzenlemede kasıt unsuru taşıyan ve aynı zamanda nitelikli fiiller kaçakçılık suçu olarak belirlenmiş
ve sahte veya muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge düzenlenmesi veya bunların kullanılması da
kaçakçılık suçları arasında sayılmıştır. Ancak 344. maddenin eski şeklinde “kasıt – bilerek kullanmak”
açık olarak telaffuz edilirken, 359. maddede yer alan yeni düzenlemede bu ifadeler kullanılmamıştır.
Maddede sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen
belge, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ise gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte
bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı bir şekilde yansıtan belge
olarak tanımlanmıştır.
Kanun değişikliğinden sonra yapılan inceleme ve denetimlerde, belgeleri arasında sahte veya
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge bulunması halinde başka bir unsura bakılmaksızın bu
mükelleflerin kaçakçılık suçu işlediği kabul edilmekte, üç kat kaçakçılık cezası kesilmesinin yanında
cumhuriyet savcılıklarına da suç duyurusunda bulunulmakta idi. Bu durum hem iyi niyetli bir çok
mükellefi haksız olarak ceza davalarına muhatap bırakmakta, hem de kendilerine kesilen ceza
(kaçakçılık cezası) için uzlaşma müessesesinden yararlanamamakta idiler. Bu şekilde düzenlenen
inceleme raporları ise yargıda mükellef lehine sonuçlanmakta idi. Gerek yargı kararları gerekse
Bakanlığa ulaşan şikayetler üzerine 18.06.2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 306 sıra no.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanılması
halinde kaçakçılık suçunun işlendiğinin iddia edilmesi için kastın aranacağı açık olarak belirtilmiştir.
Bu durum tebliğ ile kanun hükmüne aykırı düzenleme yapmak şeklinde algılanmamalıdır. Ceza
Kanunumuzda suçlar cürüm ve kabahat olarak belirlenmiş, cürümde kastın olmaması halinin cezayı
kaldıracağı hükme bağlanmıştır. Bu durumda suçun oluşması için gerekli koşullardan biri, kastın
varlığıdır. Kasıt yoksa suçun unsurları tamamlanmamış demektir, dolayısıyla ceza uygulanması
mümkün değildir. Ceza uygulanabilmesi için gerekli olan kastın ispatı ise idareye ait olacaktır.
Beyyine külfeti olarak adlandırılan bu sorumluluk, iddiada bulunan tarafa yani idareye aittir. Ancak
dikkat edilmesi gereken husus sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin düzenlenmesinin
veya kullanılmasının kaçakçılık suçunun oluşması yönünden ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğidir.
Maliye Bakanlığınca açıklanan görüş, sadece sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
kullanımında kastın varlığının idarece araştırılıp iddia edileceğidir. Bu tür belge düzenleyenler için
kastın varlığı karinedir. Yani sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenlerde öncelikle
kastın varlığı kabul edilecek, aksinin iddia edilmesi halinde ispat külfeti bunu iddia edene ait olacaktır.
Ticari hayatta gerçekte yapılan bir mal veya hizmet alımı karşılığında mal veya hizmeti sağlayan
tarafından başka bir mükellefin belgesi verilebilmektedir. Bu gibi durumlarda iş veya hizmetin
mahiyetine göre belgeyi alan tarafın bu belgenin mal veya hizmetin sağlandığı mükellefe ait olup
olmadığını bilemediği durumlar söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda sahte belgeyi kullanmış olan
mükellefin, bu belgenin satın aldığı mal veya hizmeti sağlayana ait olmadığını bilip bilmemesi önem
taşıyacaktır. Şayet kullanıcı belgenin sahte olduğunu biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, bir başka
deyimle, kasıt söz konusu ise burada 359. maddede belirtilen anlamda bir sahte belge kullanımı söz
konusu olacaktır. Aksi takdirde ise suçun manevi unsuru oluşmadığından durum madde kapsamında
değerlendirilemeyecektir.
Bu itibarla, kaçakçılık suçunun oluşması sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin bilerek
kullanıldığının, yani kastın bulunduğunun değerlendirilmesine ve belirlenmesine bağlı bulunmaktadır.
Yapılan incelemelerde sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin bilerek, isteyerek
kullanılıp kullanılmadığının vergi incelemesine yetkili olanlarca değerlendirilmesi ve bu belgeleri

bilerek kullandığı sonucuna varılan mükellefler için vergi suçu raporları düzenlenmesi, haklarında
cumhuriyet savcılıklarına suç duyurularında bulunulması ile bu belgelerin kullanılması sonucu vergi
ziyaına da sebebiyet verilmiş olması halinde 344. maddenin üçüncü fıkrası uyarınca üç kat vergi ziyaı
cezası kesilmesi gerekmektedir.
Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeleri bilmeden kullandığı sonucuna varılan mükellefler
adına ise vergi suçu raporları düzenlenmeyecek ve haklarında cumhuriyet savcılıklarına suç
duyurularında bulunulmayacaktır. Ayrıca, bu belgeleri kullanmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet
verilmiş olması halinde bu mükellefler adına 344. maddenin ikinci fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası
kesilmesi gerekmektedir.
Maliye Bakanlığı, konu hakkındaki görüşünü açıkladığı 306 sıra nolu tebliğde, devam etmekte olan
veya kesinleşmemiş raporlarda nasıl uygulama yapılacağı konusunda bir belirleme yapmamıştır.
Devam etmekte olan incelemelerin bu açıklamalar çerçevesinde rapora bağlanacağı tabiidir. Ancak
tamamlanarak işleme konulmuş, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş inceleme
raporlarında, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanıldığına ilişkin tespit olması, ancak
kastın varlığı konusunda herhangi bir kanaat veya tespit olmaması halinde nasıl işlem yapılacaktır?
Bakanlığın görüşü Cumhuriyet savcılıkları mı yoksa hakimler tarafından mı dikkate alınacaktır. Bu
durumda yanlış uygulanmış olan üç kat vergi ziyaı cezası düzeltilecek midir, eğer cezada düzeltme
yapılırsa buna bağlı olarak mükelleflere uzlaşma imkanı verilecek midir. Bu konularda Maliye
Bakanlığınca görüş açıklanması yararlı olacaktır. Kanımızca mükellef lehine olan yasa değişiklikleri
nasıl geriye dönük olarak uygulanıyorsa, bu konuda da mükellef lehine olan görüş değişikliklerinin
kesinleşmemiş bütün vergi incelemeleri ve raporlarına da uygulanmasının sağlanmasıdır.

ANONİM ŞİRKETLERLE LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYEYİ ASGARİ
TUTARLARINA ARTIRMA ZORUNLULUĞU
Necati PERÇİN
Gelirler Başkontrolörü
Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Başkanı
I. GİRİŞ
Bilindiği üzere, şirket kuruluşlarının gerçekleştirilebilmesi belli yasal zorunlulukların yerine
getirilmesine bağlı bulunmaktadır. Bu koşullardan bir tanesi de asgari sermaye koşulunun
sağlanmasıdır.
Yine bilindiği üzere; mevcut yasal düzenlemeler uyarınca:
-

Anonim şirketlerde aranılan asgari sermaye tutarı 5 milyar TL,1
Limited şirketlerde aranılan asgari sermaye tutarı ise 500 milyon TL’dır.2

Söz konusu maddeler uyarınca, belirtilen bu tutarları artırma konusunda Bakanlar Kurulu’na
verilen yetki on katına kadardır. Nitekim Bakanlar Kurulu en son 1995 yılında kullanmış olduğu
kendisine verilen bu yetkiyi, bu defa 19.01.2002 tarihinde kullanmak suretiyle; anonim ve limited
şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarlarını bu defa 10 kat artırmıştır. Böylece Bakanlar Kurulu
kanuni haddini sonuna kadar kullandığından, artık söz konusu tutarların artırılması ancak yasa
değişikliği ile mümkün olabilecektir.
II. ASGARİ SERMAYE TUTARLARI 10 KAT ARTIRILMIŞTIR
Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan 2001/3500 sayılı Karar uyarınca;3belirlenen yeni
asgari sermaye tutarları:
- Anonim şirketlerde 50 milyar TL,4
- Limited şirketlerde ise 5 milyar TL’ dır.5
Söz konusu Kararın 1’nci maddesi hükmüne göre; “6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ’nun
272’ nci maddesinde anonim şirketler için beş milyar Türk Lirası olarak öngörülen asgari
sermaye miktarı elli milyar Türk Lirasına, aynı Kanunun 507’ nci maddesinde limited şirketler

1

T.T.K.’nun 27.6.1995 tarih ve KHK-559/4’ncü maddesi ile değişik 272’nci maddesi uyarınca; özel kanunlarda aksine
hüküm bulunmadıkça esas sermaye miktarı anonim şirketlerde beş milyar Türk Lirasından aşağı olamaz Bu miktar,
Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir.

2

T.T.K.’nun 27.6.1995 tarih ve KHK-559/9’ncü maddesi ile değişik 507’nci maddesi uyarınca; Limited şirketin esas
sermayesinin en az beş yüz milyon Türk Lirası olması şarttır. Bu maddede yazılı miktarlar, Bakanlar Kurulu’nca on
katına kadar artırılabilir.

3

Söz konusu 22.12.2001 Tarihli ve 2001/3500 Sayılı Kararnamenin Eki Karar 19.01.2002 tarih ve 24645 sayılı Resmi
Gazete’ de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4

T.T.K.’nun 27.6.1995 tarih ve KHK-559/4’ncü maddesi ile değişik 272’nci maddesi uyarınca; özel kanunlarda aksine
hüküm bulunmadıkça esas sermaye miktarı anonim şirketlerde beş milyar Türk Lirasından
aşağı olamaz bu miktar, Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir.

5

T.T.K.’nun 27.6.1995 tarih ve KHK-559/9’ncü maddesi ile değişik 507’nci maddesi uyarınca; Limited şirketin esas
sermayesinin en az beş yüz milyon Türk Lirası olması şarttır. Bu maddede yazılı miktarlar, Bakanlar Kurulunca on katına
kadar artırılabilir.

için beş yüz milyon Türk Lirası olarak öngörülen asgari sermaye miktarı beş milyar Türk
Lirasına yükseltilmiştir.”
Karar yayım tarihi olan 19.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla bu tarihten
itibaren bu tutarların altında sermaye taahhüdü ile şirket kurulmasına yasal olarak olanak
bulunmamaktadır. Bu karar da, belirlenmiş bulunan asgari tutarların altında sermayeleri bulunan, ya
da diğer bir ifade ile yeni yapılan had belirlemesi nedeniyle sermayesi belirlenen hadlerin altına düşen
şirketlerin sermayelerini yeni tutarlara göre revize etmeleri gerektiğine veya bu revize işlemini ne
zamana kadar yapmaları gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Bilindiği üzere, daha önce geçerli bulunan asgari sermaye miktarları TTK’ nun 272 ve 507’nci
maddelerinde 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişikliklerle sağlanmış ve bu
Kararnamenin 14’ncü maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun sonuna eklenen Geçici 2 ‘nci maddede
esas sermayeleri artırılan miktarlardan aşağı olan anonim ve limited şirketlerin sermayelerini yeni
tutarlara çıkarmaları için yıl sonuna kadar süre verilmiş ve bu süre sonuna kadar sermayelerini
artırmayan şirketlerin münfesih olacakları hükme bağlanmıştı
III. SERMAYE TUTARLARI BELİRLENEN ASGARİ TUTARLARIN ALTINDA
KALAN
ŞİRKETLERİN SERMAYE ARTIRIMLARI
Sermayeleri 2001/3500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş bulunan yeni tutarların
altında kalan anonim ve limited şirketlerin, sermayelerini yeni asgari tutarlara yükseltmelerine ve
sermaye artırımını gerçekleştirmelerine ilişkin açıklamalar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca
yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara
Yükseltmelerine İlişkin İç Ticaret - 2002/2 sayılı Tebliğ6 ile yapılmış bulunmaktadır. Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı söz konusu düzenlemeyi Türk Ticaret Kanunu’nun 274’ ncü maddesi ile Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3143 sayılı Kanunun 33’ ncü maddesinin
vermiş olduğu yetkiye istinaden yapmış bulunmaktadır.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan söz konusu Tebliğ uyarınca; “27/6/1995
tarihli ve 22326 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
geçici 2 nci maddesi uyarınca, sermayelerini 31/12/1998 tarihine kadar 5 Milyar Türk Lirasına
çıkarmayarak münfesih duruma düşen anonim şirketler ve 500 Milyon Türk Lirasına
çıkarmayarak münfesih duruma düşen limited şirketler dışında kalan, ancak sermayeleri 50
Milyar Türk Lirasından az olan anonim şirketler ile 5 Milyar Türk Lirasından az olan limited
şirketlerin, sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek amacıyla en geç 31.12.2002 tarihi
mesai bitimine kadar (bu tarihte evraka kaydedilmesi şartıyla),Bakanlığımız İç Ticaret Genel
Müdürlüğüne ve şirket işlemlerini yürütmeye yetkili İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerine bir
dilekçe ekinde; ana sözleşmenin sermaye maddesinin eski ve yeni şeklini gösterir en az 3 nüsha
tadil metnini, anonim şirketlerde yönetim kurulu kararını,limited şirketlerde ortaklar kurulu
kararını, önceki sermayenin tamamının ödendiğine dair mali müşavir raporu vermek suretiyle
müracaat etmeleri gerekmektedir.Bu şekilde müracaat eden şirketlerin sermaye artırımına
ilişkin izin ve tescil işlemleri 30.06.2003 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.” şeklinde açıklama
yapılmış bulunmaktadır.
Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere; sermayelerini 27.12.1995 tarihinde 559 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile anonim şirketlerde 500 milyon liradan, 5 milyar liraya, limited
şirketlerde 10 milyon liradan, 500 milyon liraya, yani yükseltilen asgari sermaye tutarlarına,
yükseltmediklerinden dolayı münfesih duruma düşen anonim ve limited şirketler sermaye artışında
bulunamayacaklardır. Sermaye tutarları 50 milyar liranın altında olan anonim şirketler ile 4 milyar
liranın altında olan limited şirketler 31.12.2002 tarihine kadar sermaye artırımı için Sanayi ve Ticaret
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Bakanlığı ile yetkili İl ve Ticaret Müdürlüklerine yazılı olarak müracaat edecekler ve sermaye artışına
ilişkin izin ve tescil işlemleri 30.06.2003 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.
Söz konusu açıklamalardan anlaşılacağı üzere bu yeni tebliğe ve yürürlükteki mevzuata göre;
şirket sermayelerinin asgari miktarlara yükseltilmesi sırasında uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1.- Esas sermayesi 50 Milyar Liradan az olan anonim şirketler ile sermayesi 5 Milyar Liradan
az olan limited şirketlerin,sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek amacı ile en geç
31.12.2002 günü mesai saati bitimine kadar (dilekçelerin bu tarihte evraka kaydedilmeleri şartı ile)
müracaatta bulunmaları şarttır.
2.- Daha önce 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ nin geçici 2’ nci maddesi uyarınca,
sermayelerini 31.12.1998 tarihine kadar 5 Milyar Liraya çıkarmayan anonim şirketler ile 500 Milyon
Liraya çıkarmayan limited şirketlerin, münfesih duruma düştükleri cihetle, bu defa sermaye artırımı
için müracaatta bulunmaları mümkün değildir.
3.- Müracaatların, işlemleri sonuçlandırmak yetkisine sahip olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
İl Müdürlüklerine ve özellik taşıyan şirketlerde Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne yapılması
icap eder.
4.- Tebliğde sermaye artırımı müracaatında dilekçe ekinde aranılacak belgelerin neler olduğu
açıklanmıştır. Bunlar:
- Ana sözleşmenin sermaye maddesinin eski ve yeni şeklini karşılıklı olarak gösteren en az üç
nüsha tadil metni,
- Anonim şirketlerde yönetim kurulu ve limited şirketlerde ise ortaklar kurulu tarafından
verilmiş
sermaye artırımı kararı,
- Önceki sermayenin tamamının ödendiğine ilişkin mali müşavir raporu
5.- 31.12.2002 tarihine kadar müracaat eden şirketlerin, sermaye artırımına ilişkin izin ve
tescil
işlemlerini, 30.06.2003 tarihine kadar sonuçlandırmaları gereklidir.
6.- 31.12.2002 tarihine kadar müracaat etmeyen şirketler hakkında Türk Ticaret Kanunu ‘nun
274’ncü maddesi hükmüne göre işlem yapılacak, yani Bakanlık tarafından bunların feshi için dava
açılabilecektir.
Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere; 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
uygulamasındaki gibi sermayelerini asgari tutarlara yükseltmeyen şirketlerin kendiliğinden münfesih
sayılmaları söz konusu değildir. Fesih Bakanlıkça dava açılması ve Mahkemenin feshe karar vermesi
halinde gerçekleşmiş olacaktır.
7.- Anonim ve limited şirketlerin, sermayelerini 2001/3500 sayılı Kararda belirtilen asgari
miktarlara sadece nakdi sermaye artışı yaparak yükseltmeleri şart değildir.Ayni sermaye konulmak
veya iç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmak suretiyle de sermayenin asgari miktarlara
yükseltilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bilindiği üzere; sermayeye ilave edilebilecek iç kaynaklar, dağıtılmamış karlar ve kar
yedekleri ile sermaye yedeklerinden oluşmaktadır. Sermayeye eklenmesi mümkün olan kaynakları şu
şekilde sıralamak mümkündür:
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a.- Sermaye Yedekleri
-

Yeniden değerleme artış fonu,
Maliyet artış fonu,
Hisse senetleri ihraç primleri, (emisyon primleri)
İptal edilen ortaklık payları,

b.- Karlar ve Kar Yedekleri
- Son dönem karı,
- Önceki dönem karlarının dağıtılmayan kısımları,
- Genel kurul kararı ile ayrılmış olan olağanüstü yedek akçeler,
- Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 28’nci maddesi kapsamında satılan gayri menkullerden ve
iştirak
hisselerinden ve ayni sermaye olarak konulan üretim ve turizm tesislerinden doğan
kazançlar,
- Ana sözleşmeye göre ayrılan yedek akçelerden belli bir amaca tahsis edilmemiş olanlar,
- Kanuni yedek akçelerin esas sermayenin yarısını aşan kısmı,
- Yardım akçeleri,
8.-Bilindiği üzere, nakit sermaye artırımlarında olduğu gibi, esas sermayeyi asgari sermaye
tutarına yükseltmeyi amaçlayan nakdi sermaye artırımlarında da, taahhüt edilen nakdi sermayenin
derhal ve tamamen ödenmesi şart olmayıp ¼ ‘ünün tescil tarihinden itibaren üç ay içersinde ve
kalanının da üç yılı geçmemek şartı ile ana sözleşmede tespit edilecek tarihlerde ödenmesi gerekli ve
yeterlidir.
IV.SERMAYE ARTIRIMLARININ DAMGA VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na; 4684 Sayılı Kanunun7 22/c maddesi ile eklenen ve bu
Kanunun yayım tarihi olan 03.07.2001 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenleme uyarınca;
Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar”
başlıklı bölümüne, (15)numaralı fıkra hükmünden sonra gelmek üzere eklenen 16’ncı fıkra
uyarınca;“Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin sermaye artırımlarına ilişkin olarak
düzenlenen kağıtlar” damga vergisinden istisna tutulmuştur. Ayrıca yine aynı kanunla eklenen 17’nci
fıkra hükmü uyarınca; “Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler
nedeniyle düzenlenen kağıtlar,”da damga vergisinden istisna bulunmaktadır.
Ayrıca, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin ilk kuruluşları sırasında kuruluş
sermayesi üzerinden binde beş oranında damga vergisi aranılacak, fakat bu vergi, 2002 yılından
itibaren 19.916.000.000.- TL’ aşamayacaktır.
Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere; yeni düzenleme şirketlerin ilk kuruluşlarında
asgari tutar kadar bir sermaye ile kurulmaları ve daha sonra artırımda bulunmak suretiyle damga
vergisinden kaçınmaları olanağı tanıyan bir düzenlemedir.
V.SONUÇ
Şirketlerde asgari sermaye tutarlarının günün koşullarına göre artırılmış olması son derece
yerinde bir uygulamadır.
Ancak sermaye artışına ilişkin olarak izin ve tescil işlemleri için tanınan süre yıl sonunda yani
31.12.2002 tarihinde sona erdiğinden; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve Bakanlığın İl Teşkilatlarına
yapılacak başvuru ve tescil işlemlerinin hemen başlatılmasında yarar bulunmaktadır.
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1995 yılında yapılan uygulamada 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mevcut sermaye
tutarını asgari sermayeye artırma konusunda şirketlere süre tanınmış ancak, tanınan süre daha
sonradan uzatılmıştı. Bu defa da süre uzatımın yapılması muhtemel olmakla beraber; formalitelerin
hemen tamamlanması açısından 31.12.2002 tarihine kadar işlemlerin yapılmasında yarar
bulunmaktadır.
Yapılacak sermaye artırımı işlemleri sırasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın merkez veya il
teşkilatına sunulacak ana sözleşme tadil tasarısı metninin, ortaklar veya yönetim kurulu kararlarının,
bilirkişi raporu, Müşavir Tespit Raporu ve benzeri belgelerin üç aydan daha eski tarihli olmaması
gerektiği ve tescil-ilan işleminin Bakanlık merkez veya il teşkilatı tarafından verilen izin tarihinden
itibaren en geç 6 ay ve genel kurul (ortaklar kurulu) kararından itibaren en geç on beş gün içinde
sonuçlandırılması gerektiği hususlarının göz önünde bulundurulması yararlı olacaktır.
Ayrıca 1995 yılındaki sermaye artış işlemlerini yapamadıklarından münfesih hale gelen
anonim ve limited şirketlerin durumlarının ne olacağı da bu güne kadar açıklığa kavuşturulmuş
değildir. Nitekim bunların vergi dairelerindeki mükellefiyet kayıtları da hala devam etmektedir.
Son uygulamada ise, 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uygulamasındaki gibi
sermayelerini asgari tutarlara yükseltmeyen şirketlerin kendiliğinden münfesih sayılmaları söz konusu
olmadığından, fesih Bakanlıkça dava açılması ve Mahkemenin feshe karar vermesi halinde
gerçekleşmiş olacaktır.
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DİPLOMATİK İSTİSNALAR
(KDVK Madde 15/1-a)
Nebahat YAVAŞ
Gelirler Başkontrolörü
Beyoğlu Vergi Dairesi Başkanı
1- GİRİŞ
Diplomatik istisnalar, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) dördüncü
bölümünün 15’inci maddesinde düzenlenmiştir.
Yazımızda, 15’inci maddenin 1’inci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “yabancı devletlerin
Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara
sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler”e ilişkin istisnanın kapsamı ile istisna uygulaması
nedeniyle yüklenilen katma değer vergilerinin iadesi konusunda değerlendirmelere yer verilecektir.
II- İSTİSNA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
KDVK’nın “Diplomatik İstisnalar” başlıklı 15’inci maddesi aynen aşağıdaki gibidir;
“1. Aşağıdaki Teslim ve Hizmetler vergiden müstesnadır:
a) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik
temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip
mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler,
b) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslar arası kuruluşlara
ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler;
2. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı
asgari miktarları tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
Diplomatik istisna uygulamasının usul ve esasları 60 ve 67, istisna uygulamasından doğan
katma değer vergisi iadesinin usul ve esasları ise 28 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel
Tebliğlerinde düzenlenmiştir. Ancak, istisnadan yararlanacak alıcılara yapılacak akar yakıt
teslimlerinde 60 ve 67 seri nolu Tebliğler deki düzenlemeler geçerli değildir.
III- İSTİSNANIN KAPSAMI
A- İstisnadan Yararlanacak Alıcılar
İstisnadan, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik
temsilcilikleri, konsoloslukları ile bunların diplomatik statüye haiz bulunan diplomatik misyon şefleri,
diplomasi memurları, konsolosluklarda görev misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurları
faydalanabileceklerdir.
Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, servis pasaportu hamili olan ve Dışişleri Bakanlığı’nca II’inci
sınıf kimlik kartı verilen teknik ve idari personel de istisnadan yararlanabilecektir.

B- İstisna Uygulanacak Ülkeler İle Mal ve Hizmetler
İstisna uygulanacak ülkeler ile istisna kapsamına girecek mal ve hizmetler Dışişleri ve Maliye
Bakanlıklarınca müştereken belirlenmekte olup, Dışişleri Bakanlığı’nca, temsilciliklere istisnadan
faydalanacakları mal ve hizmetleri gösteren bir belge verilmektedir.
C- İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar
Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin tamamı diplomatik istisna kapsamında satış
yapabilirler.
D- İstisnadan Yararlanacak Asgari Tutar
Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde asgari harcama limitleri dışişleri Bakanlığı’nca belirlenmekte
ve bu miktar istisna belgesinde belirtilmektedir.
E- İstisna Uygulaması
Diplomatik istisna kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları, yazımızın (III/B) bölümünde
sözü edilen istisna belgesine dayanılarak katma değer vergisiz olarak yapılacaktır. Dolayısıyla satıcılar
tarafından kendilerine ibraz edilen istisna belgeleri incelenerek, belgenin geçerlilik tarihi ile satın
alınmak istenilen mal ve hizmetlerin istisna kapsamına girip girmediği kontrol edilmelidir. Kapsama
giren mal ve hizmetlerin satışında düzenlenen faturada katma değer vergisi hesaplanmayacak ve
alıcıdan tahsil edilmeyecektir. Ayrıca, bu satışlar için düzenlenen faturaya, alıcı adı ve adresinin yanı
sıra uyruğu, belgenin tarih ve numarası ile kimlik kartının numarası yazılmalıdır.
F- İstisna Kapsamındaki Satışın Beyanı
Diplomatik istisna, iade hakkı doğuran diğer işlemler (ihracat istisnası, transit ve uluslararası
taşımacılık istisnası vb.) gibi beyan edilmektedir. Ancak istisna kapsamında satış yapan mükelleflerin,
katma değer vergisi beyannamelerine diplomatik temsilcilik ve mensuplarına katma değer vergisi
hesaplamadan düzenledikleri faturaların fotokopilerini veya bu faturalara ait listeyi eklemeleri
gerekmektedir.
IV- İSTİSNA UYGULAMASI NEDENİYLE YÜKLENİLEN VERGİLERİN İADESİ
Diplomatik istisna, KDVK’nın 32’nci maddesi hükmü gereğince “tam istisna” niteliği
taşımaktadır. Bu nedenle, diplomatik istisna kapsamında teslim ve hizmet yapanların, bu işlemlerin
bünyesine giren katma değer vergileri, indirimin mümkün olmaması halinde kendilerine iade
edilebilmektedir.
İstisna uygulamasından doğan iade talepleri ihracat istisnası dışındaki işlemlere ilişkin iadeler
konusunda Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalara göre yerine getirilmektedir.
A- 28 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki Düzenlemeler
İhracat istisnası dışındaki işlemlerden doğan katma değer vergisi iadelerinin usul ve esasları
28 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B) bölümünde açıklanmıştır. Anılan Tebliğe göre,
ihracat teslimleri ile ihraç kaydıyla yapılan teslimler dışındaki işlemlerden doğan katma değer vergisi
iadeleri aşağıda yapılan açıklamalara göre yerine getirilmektedir.
1- İade İşlemleri
İhracat istisnası dışındaki işlemlerden doğan katma değer vergisi iade taleplerinin,
vergilendirme dönemi itibariyle 200.000.000.-TL’yi (En son 73 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel

Tebliği ile yükseltilen had) aşmaması halinde, iade işlemi, gerekli belgelerin ibrazı şartı ile inceleme
raporu ve teminat aranmaksızın yapılmaktadır.
Vergilendirme dönemleri itibariyle 200.000.000.-TL’yi aşan katma değer vergisi iade
taleplerinde ise, prensip olarak inceleme raporu aranılacaktır. Ancak 200.000.000.-TL’yi aşan kısım
için teminat gösterilmesi halinde, iade talebi, inceleme sonucu beklenmeksizin yerine getirilecektir.
2- Maksup İşlemleri
Mükellefler lehine doğacak katma değer vergisi iadelerinin, iadenin kesinleşmiş olması
şartıyla, bu mükelleflerin muaccel hale gelmiş vergi borçlarına mahsubu mümkün bulunmaktadır. İade
alacağı;
 200.000.000.-TL’nin altındaki iade taleplerinde ilgili dönem beyannamesinin
verildiği,


200.000.000.-TL’yi aşan iade taleplerinde teminatın gösterildiği,



200.000.000.-TL’yi aşan ve teminat gösterilmeyen iade taleplerinde, inceleme
sonucuna göre düzenlenen raporun ilgili vergi dairesine intikal ettiği,

tarihte kesinleşmiş sayılacaktır. Alacağın kesinleşmesinden önce yapılan mahsup talepleri, alacağın
kesinleştiği tarihte, bu tarihten sonra yapılan mahsup talepleri ise talebin yapıldığı tarihte hüküm ifade
etmektedir.
Vergilendirme dönemleri itibariyle 200.000.000.-TL’yi aşmayan iade ve mahsup talepleri,
gerekli belgelerin ibrazı şartı ile inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilmektedir.
Vergilendirme dönemleri itibariyle 200.000.000.-TL’yi aşan iade ve mahsup talepleri ise, inceleme
sonucuna göre yapılacaktır. Ancak, 200.000.000.-TL’yi aşan kısım için teminat gösterilmesi halinde,
iade veya mahsup talepleri, inceleme sonucu beklenmeksizin yerine getirilecektir. Gerekli belgelerin
ibraz edilmemesi halinde, iade veya mahsup talebinin yerine getirilmesi mümkün değildir. Bu
durumda, mahsup talebi belgelerin ikbal edilip vergi dairesine ibraz edildiği tarihte hüküm ifade
edecektir.
B- Kesinleşen İade Alacağından Mahsubu İstenebilecek Borçlar
1- 28 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, kesinleşen iade alacağının, lehine iade
alacağı doğan mükelleflerin sadece muaccel hale gelmiş vergi borçlarına mahsubunun mümkün
olduğu belirtilmiştir.
2- 82 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (2.3.) bölümünde ise, KDVK’nın 29 ve
32’nci maddelerinin verdiği yetkiye istinaden, ihracat istisnası ve ihraç kaydıyla teslimlerden doğan
katma değer vergisi iadelerine ilişkin olarak 81 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile
sağlanan, “Katma Değer Vergisi İadesinin Ortaklarının Vergi Borçlarına Mahsubu” ile “Katma Değer
Vergisi İadesinin Sosyal Sigortalar Kurumu Prim Borçlarına Mahsubu” imkanlarının, Katma Değer
Vergisi Kanununun 13, 14 ve 15’inci maddeleri uyarınca vergiden istisna olan işlemler ile 29/2’nci
maddesine göre Bakanlar Kurulunca vergi oranı indirilen teslim ve hizmetlerden doğan katma değer
vergisi iadelerine de teşmil edilmesinin uygun görüldüğü açıklanmıştır.
3- 83 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile de KDVK’nın 29/2 ve 32’nci maddeleri
uygulamasından doğan katma değer vergisi iadelerinin, hak sahibi mükellefin kendisinin, ortaklarının
veya mal ya da hizmet satın aldığı mükelleflerin ithalat sırasında uygulanan vergilere ilişkin borçlarına
da mahsup edilebilmesi imkanı getirilmiştir.
Buna göre, Katma Değer Vergisi Kanununun 15/1-a maddesinde düzenlenen diplomatik
istisna uygulamasından doğan katma değer vergisi iadesi alacağının, lehine iade alacağı doğan

mükelleflerin; kendilerinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldığı mükelleflerin aşağıda
belirtilen borçlarına mahsubunu talep etmeleri mümkündür;
1. Kendilerinin ithalde alınanlar dışındaki vergi borçları,
2. Ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldıkları mükelleflerin vergi borçları,
3. Kendilerinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldıkları mükelleflerin ithalde
uygulanan vergilerden doğan borçları,
4. Kendilerinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldıkları mükelleflerin Sosyal
Sigortalar Kurumu prim borçları (Sigorta primi, işsizlik sigortası primi, eğitime katkı payı,
özel işlem vergisi, idari para cezası, tasarruf teşvik kesintisi katkı payı, konut edindirme
yardımı ve benzerleri ile ferileri).
İade alacağı öncelikle hak sahibi mükelleflerin ithalde alınanlar dışındaki vergi borçlarına
mahsup edilecektir. Artan bir miktar olması halinde isteğe bağlı olarak; hak sahibi mükelleflerin,
ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldıkları mükelleflerin ithalde alınanlar dahil vergi borçlarına
veya Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçlarına mahsup yapılacaktır.
C- İade ve Mahsup Taleplerinde İbraz Edilecek Belgeler
İade ve mahsup taleplerine ilişkin Vergi Dairesine hitaben yazılan dilekçeye aşağıda sayılan
belgelerin eklenmesi zorunludur:
1. Satış faturalarının fotokopileri veya bu faturalara ait liste,
2. İndirilecek katma değer vergisi listesi,
3. Yüklenilen katma değer vergisi listesi,
4. Dışişleri Bakanlığınca verilen istisna belgesi,
5. 200.000.000.-TL’yi aşan iade veya mahsup taleplerinde teminat mektubu
V- AKARYAKIT TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI
Yazımızın II’nci bölümünde de değinildiği üzere, istisnadan yararlanacak alıcılara yapılacak
akaryakıt teslimlerinde, 60 ve 67 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan
düzenlemeler geçerli değildir.
Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri ve konsolosluklarına yapılan
akaryakıt ürünleri tesliminde, Maliye Bakanlığının 29.07.1985 tarihinde Petrol Ofisi Genel
Müdürlüğüne gönderdiği 2601015-12/49874 sayılı yazısındaki aşağıdaki esaslar geçerlidir:
Yabancı devletlerin Türk temsilciklerine uyguladığı akaryakıt alımlarına ilişkin muafiyet
miktarlarına bağlı olarak, Dışişleri Bakanlığınca, Türkiye’deki her yabancı misyonun KDV
istisnasından yararlanarak alabileceği akaryakıt tutarları belirlenmiştir.
Belirlenen bu tutarları aşmamak üzere, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünce diplomatik
temsilcilik ve konsolosluklara “Emanet Mal Çekleri” verilmektedir. Bu çekler, ilgili temsilciliğe
istisna kapsamında yapılacak akaryakıt miktarını göstermektedir. Ancak çek miktarına ilişkin bedel
tahsil edilirken, bu bedelin içindeki KDV tutarı tahsil edilmemektedir.
Örneğin, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü bir devletin diplomatik temsilciliğine katma değer
vergisi dahil 10.000.000.000.-TL bedelli 200 tonluk fuel-oil çeki verdiğinde, çek miktarına ilişkin
bedeli 10.000.000.000.-TL yerine, iç yüzde oranıyla hesaplanacak katma değer vergisi kadar
(10.000.000.000.-TL X 18 / 118= 1.525.424.000.-TL) eksiği ile yani (10.000.000.000.-TL –
1.525.424.000.-TL =) 8.474.576.000.-TL tahsil edecektir.

Böylece diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklar, Petrol Ofisi bayilerinden akaryakıt
ürünlerini katma değer vergisi ödemeksizin satın almış olmaktadırlar. Bu suretle istisna, henüz mal
teslim edilmeden, emanet mal çeki verilmesi aşamasında uygulanmaktadır.
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü’nün diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklara verdiği emanet
mal çekleri karşılığında düzenleyeceği faturada katma değer vergisi göstermeyecekleri tabiidir.
Petrol Ofisi bayileri, emanet mal çekleriyle teslim ettikleri yakıt bedellerini Genel
Müdürlükten KDV dahil olarak tahsil edeceklerdir. Dolayısıyla bayiler istisna kapsamında herhangi
bir işlem yapmayacak, istisna Genel Müdürlük tarafından uygulanmış olacaktır. Petrol Ofisi Genel
Müdürlüğü tahsil etmediği KDV’yi indirim konusu yapabilecek, hatta indiriminin mümkün olmaması
halinde iade talebinde bulunabilecektir.
Öte yandan, akaryakıt teslimlerinde KDV istisnası sadece Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünce
uygulandığından, ancak Petrol Ofisi bayilerinden satın alınan mallara münhasırdır. Bu şirket dışındaki
bayilerden alınacak akaryakıt ürünlerinde diplomatik istisna uygulanamayacağı unutulmamalıdır.
IV- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
KDVK’nın 15/1-a maddesinde düzenlenen diplomatik istisna, yabancı devletlerin
Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip
mensuplarına mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan ve gerçek usule vergilendirilen mükellefler
tarafından uygulanması esastır. Bu nedenle tesliminde istisna uygulanan mal ya da hizmetlerin temin
edildiği mükelleflerin istisnadan yararlanmaları mümkün değildir. Örneğin; Yunanistan İstanbul
Başkonsolosluğu hizmet binası inşaat-tadilat ve dekorasyon işini üstlenen bir firmanın bu işi taşeron
firmalara yaptırması durumunda istisna uygulanmayacaktır. Çünkü, taşeron firmalar konsolosluğa
değil işi üstlenen firmaya hizmet vermektedirler. Dolayısıyla, taşeron firmaların hizmet ifalarında
istisna uygulamaları mümkün değildir.
Diğer taraftan, istisna uygulamasından doğan katma değer vergisi iadesi alacaklarının, hak sahibi
mükelleflerin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldıkları mükelleflerin, belediyelerce tahsil
edilen emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi borçlarına mahsubunun istenmesi ile nakden ya da
mahsuben iade taleplerinin Yeminli Mali Müşavirlik Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporuyla
alınması, mevzuatta bu yönde bir düzenlemenin olmaması sebebiyle mümkün değildir.
Ayrıca, 84 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “II. Özel Esaslar” bölümündeki
düzenlemeler, diplomatik istisnadan doğan katma değer vergisi iadesi taleplerinde de uygulanır. Ancak
bu iade taleplerinin genel esaslara göre yerine getirilmesinde ilgili genel tebliğlerle yapılan
düzenlemeler dikkate alınır. Alınan Tebliğin “II. Özel Esaslar” başlıklı bölümünde konu ile ilgili
ayrıntılı açıklamalar yer aldığından tekrarına gerek görülmemiştir.

İŞİ TERK EDEN MÜKELLEFLERE HATIRLATMALAR
Erkan GÜRBOĞA
Gelirler Başkontrolörü
Hasan Tahsin Vergi Dairesi Başkanlığı

1- Genel Bilgi:
İşi bırakma vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona
ermesi olarak tanımlanmıştır. (V.U.K. Md. 161)
İşi bırakan mükelleflerin bildirilecek olayın meydana geldiği tarihten başlayarak bir ay
içinde bağlı oldukları vergi dairesine yazılı bildirimde bulunmaları gerekir. Ancak defter tutmaya
mecbur olmayan mükelleflerden okuma ve yazması olmayanların bildirimleri sözle yapılabilir. Bu
durumda sözlü bildirimler tutanakla tespit edilir. Keza işi bırakma bildiriminin posta ile taahhütlü
olarak gönderilmesi de mümkündür. Bu durumda bildirmenin postaya verildiği tarih vergi dairesine
verilme tarihi yerine geçer.
Bu nedenle bildirme süresinin son günü saat 24’e kadar postaya taahhütlü bir mektup
vermek suretiyle yapılan bildirimler zamanında yapılmış kabul edilmektedir.
Mükelleflerin işi bıraktıklarını süresinde bildirmemeleri durumunda 213 sayılı VUK’ nun
352/II-4 bölümü uyarınca ikinci derece usulsüzlük cezası kesilmektedir.
Ancak işi bırakmayı bildirmeyen mükellefler için kesilen ikinci derece usulsüzlük cezası,
sonrasında yaşanılacak ve yaşamları kabusa çevirecek sorunların karşısında en hafifi olarak
kalmaktadır.
Bu yazımızda öncelikle işi bırakmanın bildirilmesi sırasında yapılacak işlemlerin neler
olduğu açıklanacak ve işi bırakmayı bildirmeyen mükelleflerin yaşamlarının nasıl kabusa döndüğüne
ilişkin kişisel gözlemlerimiz yer alacaktır.
2- İşi Bırakma Bildiriminde Aranılacak Hususlar
İşi bırakma bildiriminde vergi idaresinin aradığı hususlar aşağıda sıralanmıştır.
-

Mükellefin kimliğine ilişkin bildirimler,
Hangi uğraş konusunun bırakıldığı,
Mükellefin işyeri ve ikametgah adresi, telefon no,
Mükellefin beyana tabi başkaca kazanç ve iradının bulunup bulunmadığı,
Mükellefin kullanmış olduğu belgelerin son ciltleri ile kullanılmamış olarak ellerinde
kalan belgelerinin ciltleri,
Vergi levhası ve varsa ödeme kaydedici cihazlara ilişkin levha,

3- Mükellefin Terk İşleminin Yapılabilmesi İçin Mükelleften İstenilecek
Belgeler
-

Mükellefin işini terk etmiş olduğunu belirten bir dilekçe,
Almış olduğu vergi levhası ve ödeme kaydedici cihaz levhası,
Mükellefin kullanmış olduğu belgelerin en son ciltleri ile kullanılmamış olarak ellerinde
kalan belgelerin ciltleri,

-

Kullanmış olduğu ödeme kaydedici cihazını başkasına satmış ise satmış olduğu
mükellef ile birlikte vergi dairesine hafıza tespiti yaptırmak için gelmesi,
Mükellef kullanmış olduğu ödeme kaydedici cihazını kendi uhdesinde bırakacak ise
mühürlenerek, torbalanması için daireye getirmesi,
Ödevli faaliyetine son vermiş olduğundan elinde bulunan emtia ve demirbaş
faturalarının düzenlenmesi istenir.

4- Beyanname Verilmemesi Nedeniyle Matrah Takdirine Gidilmesi
213 sayılı VUK’ nun 30. maddesinin 1 bendi uyarınca vergi beyannamesinin süresi geçtiği
halde verilmemesi re’sen takdir nedenidir.
İşi bırakmayı bildirmeyen mükellefler hakkında vergi dairesince de bir tespit yapılmadığı
takdirde, mükelleflerin faaliyetleri devam ettiği kabul edilerek matrah takdiri yoluna gidilmekte,
mükelleflerin bilinen adresine yapılan tebligatların geri dönmesi ve diğer şekilde de tebligatın
mümkün olmaması durumunda ilanen tebligat yoluna gidilerek, vergi ve cezalar kesinleşmektedir.
Yıllar sonra mükellefin yeni bir adresinin tespit edilmesi ile haciz safhası başlamakta, borcu belli bir
tutarı aşan mükelleflere yurtdışı yasağı konulmakta ilanen tebliğden sonra mal bildiriminde
bulunmayan mükellefler hapis cezaları ile karşılaşabilmektedirler.
5- Vergi Dairesine Kullanılmayan Belgelerin İbraz Edilmemesinin Olası
Sonuçları
İşi bırakan mükellefler kullanılan belgelerin en son ciltleri ile kullanılmamış olarak ellerinde
kalan belgelerin ciltleri ve vergi levhası ile ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı bağlı oldukları vergi
dairesine ibraz etmek zorundadırlar. Vergi dairesince düzenlenecek bir tutanak ile kullanılmayan
belgeler teslim alınarak imha edilmektedir.
İşi bırakmayı bildirmeyen mükellefler genellikle kullanılmayan belgeleri ya muhasebe
bürosunda yada terk ettikleri işyerinde bırakmaktadırlar. Bu belgeleri kötü niyetli şahısların eline
geçmesi durumunda mükellefler sahte belge düzenleyicisi olarak yargılanabilmektedirler. Yargılama
sonucunda ceza hükmedilmezse dahi yargılama sürecinde yaşanan maddi ve manevi sıkıntıların basit
bir ödevin yerine getirilmemesinden kaynaklandığı unutulmamalıdır.
6- İşi Bırakmayı Bildirmeyen Mükelleflerin KDV İadeleri
84 Seri numaralı Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca adresinde
bulunmayan mükelleflerin iade talepleri özel esaslar kapsamında değerlendirilerek bu mükelleflerin
KDV iade talepleri münhasıran Vergi İnceleme Raporu sonucuna göre yerine getirilecektir. Keza
adresinde bulunmayan mükelleflerden mal ve hizmet alıp Katma Değer Vergisi iade talebinde
bulunan mükelleflerin iade talepleri adresinde bulunamayan mükelleflerden yapılan alışlara isabet
eden kısma dört kat teminat gösterilmesi veya bu alışlara isabet eden kısmın iade talebinden
çıkarılması halinde genel esaslara göre yerine getirilir.
Dolayısıyla işi bırakma bildiriminde bulunmayan mükelleflerin Katma Değer Vergisi iade
talepleri özel esaslara göre yerine getirildiği gibi bu mükelleflerden mal veya hizmet alan ve iade
talebinde bulunanlarında iade talepleri özel esaslara göre yerine getirilir.
-

7- Sonuç

İşi bırakmayı vergi dairesine bildirmeyen mükelleflerin karşılaşabilecekleri sorunların
başlıcaları basit olarak yukarıda açıklanmıştır. Mükelleflerin bu sorunları yaşamamaları için işi
bırakma bildirim ödevlerini ciddiye almaları, işi bırakma ve devamındaki sorunların yaşanmaması için
mutlaka süresinde bağlı oldukları vergi dairesine bildirimde bulunmaları ve yukarıda özetlenen
hususlara dikkat etmeleri gerekir.
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İSTİHDAMIN TEŞVİKİ AMACIYLA 4747 NOLU YASA KAPSAMINDA SSK PİRİMLERİ
İLE VERGİ ERTELEMSİNE YÖNELİK UYGULAMA

Burhan Gezgin
Hesap Uzmanı
Boğaziçi Kurumlar Vergisi Dairesi Başkanı

I- GİRİŞ
4747 Sayılı İstihdamın Teşviki Amacıyla Ücret Dışı Yüklerden Bazılarının Ödenmesinin
Ertelenmesi İle Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar Ve Bağımsız Çalışanlar Sosyal
Sigortalar Kurumu Kanunu ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun 20.03.2002 tarihinde kabul edilmiş ve 01.04.2002 tarihli, 24713 sayılı (mükerrer) Resmi
Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Kanunun 1. Maddesinde yasada belirtilen koşulları taşımak şartıyla 30.04.2001 tarihi itibariyle
faaliyette bulunan işyerlerinde işe yeni alınan işçiler için tahakkuk ettirilecek sigorta primleri ile
işsizlik sigortası primlerinin işveren hisselerinin bir yıl süreyle ertelemeye tabi tutulacağı belirtilmiştir.
Yine istihdamın teşviki amacıyla 4747 nolu yasanın 2. maddesinde ise vergisel düzenlemelere yer
verilerek, işe yeni alınan işçilerin ücretlerinden kesilen ve tahakkuk ettirilen gelir vergisinin yasada
belirtilen koşullar altında bir yıl süre ile ödemesinin erteleneceği hükmolunmuştur.
Bu yazımızda vergi ve sigorta ertelemesine yönelik olarak yapılan düzenlemeler ile özellikle işe yeni
alınan işçi sayısının hesaplamasında kullanılacak yöntem üzerinde durulacaktır.
II- SİGORTA PRİMLERİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PİRİMLERİNİN İŞVEREN
HİSSELERİNİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Kanunun 1 inci maddesinde;
“Vergi Usul Kanunun 156 ncı maddesinde ifade edilen ve 30.04.2001 tarihi itibariyle
faaliyette bulunan işyerlerinde, 1.6.2001 tarihinden önce Sosyal Sigortalar Kurumuna vermiş oldukları
Ocak – Nisan 2001 dönemine ait dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave
olarak bu Kanunun yayımı tarihinden 31.12.2002 tarihine kadar işe aldıkları işçiler için işe başlatılan
aydan itibaren oniki ay süreyle tahakkuk ettirilecek sigorta primleri ile işsizlik sigortası primlerinin
işveren hisselerinin;
a) Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahip sendika üyesi olan işçiler için %50’si,
b) (a) bendi dışında kalan işçiler için %37’si,
bir yıl süreyle ertelemeye tabi tutulur.
Ertelenen sigorta primleri ile işsizlik sigortası primlerinin işveren hisseleri tutarına, erteleme
süresi içinde gecikme zammı uygulanmaz ve borcun ertelendiği süre zaman aşımının hesabında
dikkate alınmaz.
Erteleme süresi sonunda ertelenen prim borcu 506 sayılı Sigorta Sigortalan Kanunun 80 inci
maddesi hükümlerine göre tahsil edilir.”
Hükmü yer almıştır.

Ertelemeye ilişkin usul ve esasların nasıl yürütüleceği SSK Başkanlığı tarafından çıkarılan
26.04.2002 tarih ve 16-263 (Ek) nolu Genelge’de yer almaktadır. Buna göre;
A- Ertelemeden Yararlanma Koşulları ve İşçi Sayısının Tespiti
1-213 sayılı VUK’un 156. Maddesinde işyerleri Ticari; sınai, zirai ve mesleki faaliyette işyeri,
mağaza, yazıhane, idarahane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor
yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları,
inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki faaliyetin icarsına tahsis edilen
veya bu faaliyetlerde kullanılan yerler” şeklinde tanımlanmış olup, bu tanımlama kapsamına giren
30.04.2001 tarihi itibariyle faaliyette bulunan işyerleri 4747 sayılı Kanunun 1 nci maddesi kapsamında
değerlendirilecektir.
Buna göre Vergi Usul Kanunun hükümlerine tabi olmayan (ticari kazanç amacıyla
yapılmayan) özel bina inşaatları kapsama dahil edilmeyecektir.
2- Yukarıda belirtilen işyerlerinden, 30.04.2001 tarihinden sonra faaliyete geçmiş olanlar,
anılan Yasadan yararlandırılmayacaktır.
3- Kanunun 1 inci maddesinin uygulamasında işveren baz esas alınacağından, işçi sayısı
değerlendirmelerinde aynı işverenin Türkiye’deki tüm işyerlerinde çalıştırdığı sigortalıların toplamı
esas alınacak, bu uygulamada asıl işveren ile bunların aracılarının çalıştırdıkları sigortalılar birlikte
değerlendirileceklerdir.
Görüleceği üzere SSK primlerinin ertelemesi kapsamında işyeri tanımından yola çıkılmış ve
uygulamada aynı işverenin Türkiye’deki tüm işyerlerinde çalıştırdığı sigortalıların toplamının esas
alınacağı belirtilmiştir. Diğer taraftan gerek baz alınacak sigortalıların gerekse ertelenecek prim
tutarının belirlenmesinde sosyal güvenlik destek primi bordroları değerlendirmeye alınmayacak ayrıca
3308 sayılı Kanuna tabi çırak ve öğrenciler de kapsama ve işçi sayısına dahil edilmeyecektir.
4- 4747 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde 1.6.2001 tarihinden önce verilmiş olan Ocak –
Nisan/2001 dönemine ait dört aylık sigorta primleri bodrolarındaki işçi sayısının baz alınacağı
öngörüldüğünden, söz konusu tarihten sonra geriye yönelik olarak verilecek dönem bordrolarındaki
işçi sayıları bu uygulamada dikkate alınmayacaktır.
O halde uygulamadan yararlanacak işçiler, baz işçi sayısına ilaveten 1.4.2002 tarihinden sonra
yeni işe alınacak işçilerdir. Sigortalının söz konusu aylarda o işyerinde ilk kez işe girdiği ay dahil 12
ay sürecektir. Kanunun yayımı tarihinden yani 1.4.2002 den önce işe alınmış kişiler için erteleme
yapılmayacaktır.
Görüleceği üzere kapsama giren işyerlerine, erteleme koşullarını sağlayacak şekilde işe yeni alınan
işçilerin, işe başlatılan aydan itibaren 12 ay süre ile tahakkuk ettirilecek sigorta primleri işveren
hisseleri tutarı erteleme kapsamındadır. Dolayısıyla sigorta primleri ile işsizlik sigortası primleri
işçi payları erteleme kapsamı dışındadır.
Erteleme süresi işe başlatılan aydan itibaren 12 aydır. Örneğin 2002 Haziran dönemiyle ilgili
olarak tahakkuk ettirilen primler 12 ay süre ödemesi ertelenecek ancak Haziran 2003 ayının sonuna
kadar ödenecektir.
Prim borçlarının ertelenmesi gereken süre bir yıl olduğundan, bu sürenin bitiminden itibaren
ertelenen borçlar vadesinde ödenmemesi halinde yukarıdaki örnekte ertelenen primlerin 2003 Haziran
sonunda ödenmemesi halinde, SSK tarafından tahsiline başvurulacak ancak ertelenen süre için
(Haziran 2002 – Haziran 2003 dönemi için) gecikme zammı uygulanmayacaktır.

B- Ertelemeden Yararlanmak İçin Yapılacak Başvuru ve Süresi.
4747 sayılı yasa uyarınca, sigorta primi ertelemesinden yararlanmak isteyen işverenlerin 16263 sayılı Genelge ekinde örneği bulunan “^başvuru formu”nu (yazımız ekinde er almaktadır) bağlı
oldukları il sigorta veya sigorta müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir.
Başvuru formunda işverenlerin 4747 sayılı Kanun kapsamına giren Türkiye dahilindeki bütün
işyerleri beyan edilecektir. Formun, bu formda kayıtlı sigorta ve sigorta il müdürlüklerinin hepsine
ayrı ayrı verilmesi sağlanacak, sigorta müdürlüklerinden birine yapılmış başvuru diğerlerine de
yapılmış sayılacaktır.
Yasa kapsamına giren işyerleri için işverenlerce, ilave olarak işe alınan, sigortalılardan
sendikalı olanlar, sendikalı olmayanlar ve diğer sigortalılar için ayrı ayrı olmak üzere aylık sigorta
sayılı primleri bildirgesi ile dört aylık sigorta primleri bordrosu düzenlenerek verilecek, bu belgelerden
sendikalı olanlar için “4747 sayılı Yasadan sendikalı olanlar bakımından yararlandırılmıştır.”
Sendikalı olmayıpta Yasadan yararlandırılanlar için verilecek belgelere de “4747 sayılı yasadan
yararlandırılmıştır” şeklinde ayrı ayrı kaşe vurulacaktır.
Yasa kapsamına giren sigortalılar için; ilk beyan edildikleri aylık bildirgelerden başlanılmak
üzere, işverenlerce beyan edildikleri diğer aylık bildirgeler ile birlikte (örneği yazımız ekinde bulunan)
ayrı bir isim listesi her ay düzenlenerek, ilgili sigorta ve sigorta il müdürlüklerine verilecek bu listede;
ilave olarak işe alınan sigortalıların adı soyadı, sigorta sicil numarası, o aydaki prim ödeme gün sayısı
ve prime esas kazanç tutarı, sigorta işsizlik sigortası primi tutarları ve bunların işveren hissesi tutarları
ile işveren hisselerinin Kanunda belirtilen oranları gösteren tutarlar yer alacaktır.
Bu listeyle birlikte, 4747 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (a) fıkrası kapsamına giren
sigortalılardan dolayı (her bir sigortalı için bir kez alınmak üzere) sendika üyesi olduklarına dair ilgili
sendikadan verilmiş bir belgenin verilmesi gerekmektedir. Sendikaya üyeliği sonradan sona eren
sigortalılar hakkında en kısa sürede ilgili sigorta ve sigorta il müdürlüğünün bilgilendirileceği hususu
da unutulmamalıdır.
Erteleme işe başlanılan aydan itibaren başlayacağı için, ertelemeden yararlanılacak işçilere
yönelik bildirimin, işe başlatıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.
III- 4747 SAYILI YASA KAPSAMINDA VERGİ ERTELEMESİ
Konuya ilişkin olarak 4747 sayılı Yasanın 2. Maddesi hükmü aynen aşağıdaki gibidir.
“Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 156 ncı
maddesinde ifade edilen ve 30.04.2001 tarihi itibariyle faaliyette bulunan işyerlerinde 1.6.2001
tarihinden önce Sosyal Sigortalar Kurumuna vermiş oldukları Ocak-Nisan 2001 dönemine ait son dört
aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak, bu Kanunun yayımı tarihinden
31. 12.2002 tarihine kadar işe aldıkları işçilerin ücretlerinden, işe başlanılan aydan itibaren on iki ay
süreyle kesilen ve süresinde beyan edilerek tahakkuk ettirilen gelir vergisinin;
a) Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahip sendika üyesi olan işçiler için %50’si,
b) (a) bendi dışında kalan işçiler için %37’si,
beyanname verme süresini izleyen yılın aynı döneminde ödenir.
Maliye Bakanlığı uygulamayla ilgili ek bildirim almaya ve uygulama usullerini belirlemeye
yetkilidir.”

Uygulamaya ilişkin olarak 245 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 08.05.2002 tarihinde
yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilmiştir.1
Yayımlanması beklenilen tebliğde vergi ertelemesi kapsamındaki işyerleri ve vergilere ilişkin
açıklamalar yapılarak ertelemeye yönelik uygulama esasları ile bildirime yönelik usuller
açıklanmaktadır.
A. Uygulama Esasları
Gerek 4747 nolu yasanın 2. maddesi ve gerekse yayımlanmamış 245 nolu tebliğ göz önüne
alındığında uygulama esasları aşağıdaki gibi özetlenebilir.
Vergi ertelemesi, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 30.04.2001 tarihi itibariyle
faaliyette bulunan iş yerlerinde fiilen çalışan işçilerin ücretlerinden kesilen vergiler hakkında
uygulanacaktır. 30.04.2001 tarihinden sonra faaliyete geçen işyerleri uygulamanın kapsamına
girmemektedir. Vergi ertelemesi bakımından VUK’un 156. maddesinde yer alan işyeri tanımının esas
alınması gerekmektedir.
İşverenlerin 01.06.2001 tarihinden önce Sosyal Sigortalar Kurumu’na vermiş oldukları OcakNisan 2001 dönemine ait dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri toplam işçi sayısına ilave
olarak, 01.04.2002 tarihinden 31.12.2002 tarihine kadar yeni işe aldıkları işçilere ödenen ücretler
üzerinden kesilen gelir vergisi erteleme uygulamasının kapsamına girmektedir.
4306 sayılı Yasa uyarınca tahsil edilmekte olan eğitime katkı payları, 4481 sayılı yasaya göre
ödenen özel işlem vergileri ve damga vergisi erteleme kapsamı içinde değildir.
Bunlar süresinde ödenecektir. Erteleme sadece ve sadece ücretler üzerinden kesilen gelir
vergisine yöneliktir.
Erteleme süresi işe başlatılan aydan itibaren 12 aydır. Erteleme, on iki ay süreyle
uygulanacağından, herhangi bir vergilendirme döneminde ertelemeden yararlanılmaması halinde
sürenin uzaması söz konusu değildir.
Ertelemeden yararlanmak için ön koşul öncelikle mükelleflerin verecekleri muhtasar
beyannamelerinde, çalıştırdıkları işçilerin tamamı için ödedikleri ücretler üzerinden kestirdikleri gelir
vergilerini tahakkuk ettirmeleri gerekir. Ancak ve ancak tahakkuk ettirilen verginin ödenmesi
ertelenecektir.
B- Erteleme Kapsamındaki İşçi Sayısı Hesaplanırken SSK Primlerinde Olduğu Gibi
“İşveren”den Değil Herbir İşyerinden Yola Çıkılacaktır.
Dikkat edileceği üzere 4747 sayılı yasanın SSK primlerinin erteleneceğini bildiren birinci
maddesi ile vergi ertelemesi belirten ikinci maddesi aşağı yukarı aynıdır. Her iki madde de VUK’un
156. maddesine gönderme yapılarak “işyeri” tanımı esas alınmaktadır.
Yukarıda belirtildiği SSK düzenlemelerine yönelik açıklamalarda (A- Ertelemeden
Yararlanma Koşulları ve İşçi Sayısının Tespiti” başlıklı bölüm) belirtildiği üzere, SSK primlerinin
ertelemesinde işçi sayısı tespit edilirken aynı işverenin Türkiye’deki tüm işyerlerinde çalıştırdığı
sigortalıların toplamı esas alınmaktadır. Oysa gelir vergisi ertelemesinde işyeri tanımından yola
çıkılarak toplama yapılmaksızın tek tek mağaza, imalathane, şube ... vb. gibi işyerleri esas alınacaktır.

www. Gelirler.gov.tr sitesinden alınmıştır. Makale tarihi itibariyle 245 nolu tebliğ henüz Resmi Gazetede
yayımlanmamıştır.
1

C- Bildirim Zorunluluğu
Erteleme uygulamasından yararlanabilmek için, mükelleflerin yayımlanması beklenilen 245
nolu GVK tebliğ ekinde ve yazımız ekinde yer alan bildirimi doldurarak mutlaka muhtasar
beyannamelerine eklemeleri gerekmektedir. Bildirimde sadece vergi ertelemesinden yararlanacak olan
işçilerle ilgili bilgiler yer almaktadır. Bildirimin beyanname ekinde verilmemesi halinde ise
uygulamadan yararlanılmayacaktır.
Örnek: Mükellef (A) 01.06.2001 tarihinden önce Sosyal Sigortalar Kurumuna vermiş olduğu
Ocak-Nisan 2001 dönemine ait dört aylık sigorta prim bordrosunda 30 işçi bildirmiştir. Söz konusu
mükellef, bildirdiği 30 işçiye ilave olarak 2002 yılının Mayıs ayında 20 işçi daha istihdam ederek ücret
bordrosuna kaydetmiş kesilen gelir vergilerini de ilgili dönem muhtasar beyannamesinde beyan ederek
tahakkuk ettirmiştir. İlave 20 işçinin 15 tanesi toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahip sendika
üyesidir.
Buna göre, 2002 yılının Mayıs ayından başlamak üzere işe yeni alınan 20 işçinin ücretlerinden
işe başlanılan aydan itibaren on iki ay süreyle kesilen ve süresinde beyan edilerek tahakkuk ettirilen
gelir vergisinin; toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahip sendika üyesi olan işçiler için %50’si,
diğer işçiler için ise %37’si beyanname verme süresini izleyen yılın aynı döneminde ödenecektir. Bu
durumda 2002 yılı Mayıs dönemi ile ilgili olarak erteleme kapsamına giren gelir vergisi 1-20 Haziran
2003 tarihleri arasında ödenecektir.
IV- SONUÇ
4747 sayılı yasa ile ilave istihdamın artırılmasına yönelik olarak SSK primleri ve vergilerin
süresinde ödenmeyerek 12 ay süreyle ertelenmesine olanak sağlanmıştır. Yasa 01.04.2002 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren mevcut işçi sayısına ilave olarak alınan her bir işçinin
süresinde tahakkuk ettirilecek sigorta primleri ile işsizlik sigortası işveren hisselerinin ve ücretlerinden
kesilen gelir vergisinin;
-

Toplu iş özleşmesi yapma ehliyetine sahip sendika üyesi olan işçiler için %50’si
Diğer işçiler için ise %37’si

ödeme süresi bir yıl süre ile ertelemeye tabi tutulacaktır. Gerek SSK primlerinin gerek gelir vergisi
ödemesinin ertelemesindeki esaslar birbirine benzemektedir. Ancak SSK primlerinin ertelemesinde
sadece işveren hisselerinin kapsamda olduğu sigorta primleri ile işsizlik sigortası primleri işçi
paylarının kapsam dışı olduğu unutulmamalıdır. Yine gelir vergisi ertelemesinde sadece yasada
belirtilen koşulları taşıyan işçiler gelir vergisi stopajları erteleme kapsamındadır. Dolayısıyla tahsil
edilmekte olan damga vergileri ve diğer yüklerin de kapsam dışı olduğu unutulmamalıdır.

4747 SAYILI YASADAN YARARLANILMASINA İLİŞKİN

BAŞVURU FORMU
1) İşverenin, Adı Soyadı veya Unvanı:
2) 30.04.2001 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYETTE OLAN İŞYERLERİNİN;
Sıra No

İşyeri Sicil No
3

İşlem Gördüğü Sigorta İl 2001/1 inci dönem bordrosunda ismen kayıtlı
Müdürlüğü
sigortalı sayısı
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BC- TOPLAM

...................................... Sigorta İL Müdürlüğüne
................................
Yukarıda belirtilen işyerlerim için 4747 sayılı Yasadan yararlanmak istiyorum
Gereğini arz ederim.
TARİH

İMZALAYANIN ADI VE SOYADI

İMZASI

................................................ AYINDA 4747 SAYILI YASADAN YARARLANILACAKSİGORTALILARIN İSİM LİSTESİ
1) İşverenin Adı, Soyadı Unvanı
:
2) İşyeri Sicil No
:
3) Aylık Bildirgenin Ait Olduğu Ay
:
4) Bu Bildirgenin Verildiği Ay :
Yukarıda Kayıtlı İşyerine ...................................................... Ayında İlave Olarak İşe Alınan Sigortalıların;
Sıra No

Adı ve Soyadı

Sigortalı Sicil
Numarası

Varsa Sendika Adı
ve Nosu

İşe Giriş Tarihi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOPLAM
NOT: Yukarıdaki satırların yetmemesi halinde liste eklenecektir.

Ertelenecek İşvene Hissesi
Sigorta Primi
İşsizlik Sig. Primi

KVK’nun GEÇİCİ 28’inci MADDESİNİN YÜRÜRLÜK SÜRESİ 2002 SONUNDA BİTECEK
OLUP SÜRE UZATIMI YAPILMAYABİLİR (x)
Mehmet MAÇ
Yeminli Mali Müşavir

Kurumlar Vergisi Kanunu’na 4444 sayılı Kanunla eklenen Geçici 28/a maddesi hükmüne göre, tam
mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin satışından doğan
kazancın sermayeye ilave edilen kısmı, kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisna, bağlı
değerlerin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır. İstisnanın bir
nedeni de geçmişte edinilen bağlı değerlerin satılması sonucunda enflasyon nedeniyle kayıtlarda
oluşan ancak gerçekte olmayan kazançlar üzerinden vergi alınmasını önlemektir.
Bu istisna 1.1.1999-31.12.2002 tarihleri arasında uygulanmak üzere getirilmiştir. İstisnadan
yararlanabilmek için iştirak hissesi veya gayrimenkul satışının bu yıl sonuna kadar yapılması
gerekmektedir. Vadeli satışlarda kurumlar vergisi istisnasından, satışın yapıldığı yılda ve bu yılı
izleyen iki yılda yapılan tahsilatlar yararlanmakta olup, Maliye Bakanlığı 31.12.2002 tarihine kadar
tahsil edilmeyen satış bedellerinin istisnadan yararlanamayacağı görüşündedir. Yani satış 2002 yılı
sonuna kadar yapılsa bile tahsilat yıl sonuna kadar yapılamazsa, Bakanlığın anlayışına göre kurumlar
vergisi istisnasından yararlanılamayacaktır. Bu anlayışa katılamıyoruz. Ayrıca tahsilatta gecikmenin
tapu harcı ve KDV istisnalarını etkilemeyeceği kanaatindeyiz.
Vergisiz bölünmeyi vergi sistemimize dahil eden yasal değişiklikler gerçekleştirildiği sırada,
“bölünme getirildiği için artık bu istisnaya gerek kalmadığı” yetkililerce ifade edilmiş ve sürenin
uzatılmayacağı söylenmişti. Üstelik bu husus kanun gerekçesinde ifadesini bulmuştu. Öncelikle
belirtmek gerekirse, bölünme ile istisna uygulaması birbirinden farklı olup, farklı vergisel sonuçlar
doğurduğu ve farklı yapı arz ettiği için birbirini ikame eden müesseseler değildir. Bu nedenle
bölünmenin getirilmiş olması istisnanın kaldırılması, daha doğrusu süresinin uzatılmaması için
gerekçe teşkil edemez. Kaldı ki, önünde hiçbir yasal engel kalmadığı halde Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı vergisiz bölünmeyi engellemektedir. İstisnanın süresinin uzatılması bu açıdan da gereklidir.
(Bölünme hakkında geniş bilgi için 2001/97 ve 2002/65 sayılı Sirkülerlerimize bakınız)
Diğer taraftan, enflasyon muhasebesi vergisel açıdan henüz uygulamaya konulmamıştır. İstisna
uygulaması ile enflasyonist kazançların vergilendirilmemesi amaçlandığına göre, enflasyon
muhasebesi vergisel açıdan uygulamaya geçmeden bu istisnanın kaldırılması isabetli değildir.
Bizim görüşümüz böyle olmakla beraber, GEÇİCİ 28’inci MADDENİN SÜRESİNİN
UZATILMAMASI İHTİMALİNİN KUVVETLİ OLDUĞU DA BİLİNMELİDİR.
İstisna uygulaması ile ilgili olarak ayrıca şu özet bilgileri de vermeyi yararlı görüyoruz:
-

İstisna uygulamasından yararlanmak için KV beyannamesinin verileceği tarihe kadar satıştan
doğan kazancın sermayeye ilavesi için gerekli müracaatların yapılması ve her halde artırım
işleminin satışı izleyen yılın sonuna kadar tamamlanması yani sermaye artırımının tescil
ettirilmesi şarttır.

-

Satışa konu iştirak hisseleri ve gayrimenkuller en az 730 gün (2 yıl) aktifte yer almış olmalıdır.

-

İşlem tapu harçları, BSMV ve KDV den de müstesnadır.

-

Satıştan doğan kazanç fon payı dahil % 11 oranında Gelir Vergisi stopajına tabidir. Bu stopaj KV
beyannamesinin verildiği ayı izleyen ayın 20 sine kadar muhtasar beyanname ile beyan edilir ve
sermaye artırımının tescil tarihine bağlı olarak bir defada veya taksitle ödenir. Zararlı kurumlar,
bu istisna uygulamasının neden olduğu zararlarını fiilen Kurumlar Vergisi matrahına mahsup

ettikleri dönemde stopajı beyan eder ve öderler. (Üretim ve turizm tesislerinin, Geçici 28/a
maddesi kapsamında yeni kurulacak bir sermaye şirketine aynî sermaye olarak konulması
halinde, kurumlar vergisi, stopaj, KDV, BSMV ve tapu harcı aranmaz)
-

Grup şirketlerine satışı önleyen hiçbir yasal hüküm mevcut değildir. Bu konuda istisnanın
amacından hareketle yapılan tarhiyatlar yargı mercileri tarafından terkin olunmaktadır.

-

Satıştan sağlanan nakit kaynakların tekrar başka bağlı değerlerin alınmasında kullanılması da,
istisnayı engelleyen bir durum değildir.

-

İstisna uygulandığı takdirde maliyet revizesi yapılamadığı için bazı durumlarda, özellikle KDV
doğurmayan iştirak hissesi satışlarında maliyet revizesi daha avantajlı olabilmektedir.

-

Stok emtia mahiyetini taşıyan (yani alım satıma veya yapıp satıma konu edilen) gayrimenkuller
için istisnadan yararlanılamaz. Sadece sabit kıymet niteliği taşıyanlar kapsama dahildir. Aynı
şekilde menkul kıymet ticareti ile uğraşan kurumların, bu amaçla ellerinde bulundurdukları iştirak
hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar da kapsam dışındadır.

-

Bankalara 3.7.2001 tarihi itibariyle borçlu olan kurumların ve kefillerinin, bu borçlara karşılık
yine bu tarih itibariyle sahip oldukları gayrimenkulleri veya iştirak hisselerini bankalara
devretmelerinden doğan kazançlar da kurumlar vergisi ve diğer vergilerden müstesnadır. (KVK
Geç.29/6) Bankalara olan borçlara karşılık satılan değerlere ilişkin istisna uygulamasında, iki
yıllık aktifte bulundurulma şartı, sermayeye ekleme mecburiyeti (mukteza vardır) ve stopaj
yoktur. Bu istisnanın süresi 31.12.2003 tarihinde sona erecektir.

GVK’nun 38’inci maddesindeki maliyet revizesi ile KVK’nun 28’inci maddesinin aynı satış için
birlikte uygulanması mümkün değildir. Yani iştirak hissesi veya gayrimenkul satışı yapan bir kurum
bu iki yasal imkandan birini seçip uygulayabilir. Bu seçim yapılırken dikkate alınması gereken başlıca
özellikler, aşağıdaki tabloda mukayeseli olarak gösterilmiştir :

Özellikler

Maliyet Revizesi

KVK Geçici 28. Madde

Satış karının sermayeye eklenmesi
mecburiyeti

Yok

Var

KDV

Var

Yok

Tapu harcı

Var

Yok

Maliyet artış fonu veya satış karı
üzerindeki vergi yükü

Yok

%11 stopaj var

İki yıl süreyle aktifte kalma şartı

Var

Var

Tahsilat şartı

Yok

Var

Geçici hüküm özelliği

Yok

Var

Not: KVK nun Geç.28 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan ve emisyon primlerinin,GVK nun 94/6b-ii maddesi uyarınca stopaja tabi tutulmayacağına ilişkin hükmün süresi de 31.12.2002 tarihinde
son bulacaktır. Bu nedenle, KVK nun 8/5 inci maddesi gereğince kurumlar vergisinden istisna
edilmiş olan emisyon primleri, 2003 yılından itibaren fon payı dahil % 19,8 oranında (2000/1689
sayılı BKK) Gelir Vergisi stopajına tabi tutulacaktır.
__________________________________________
(x) DENET’in 2002/95 sayılı Sirkülerinden geniş ölçüde yararlanılmıştır.

2001 DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANLARININ SEÇİLMİŞ MESLEK GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
13/5/2002
(Bin TL)
MÜKELLEF

HESAPLANAN VERGİ

MATRAH

MESLEK GRUPLARI
ADEDİ
TÜM MÜKELLEFLER
AKARYAKIT TİCARET
ALTIN İMALAT VE TİC.
AYAKKABI İMALİ
AYAKKABI TOPTAN, PERAKENDE
BAKKALİYE VE SÜPERMARKET
BİNA İNŞAAT
OTELLER-MOTELLER
DETERJAN SANAYİİ (İMALAT)
DETERJAN SANAYİİ (TİCARET)
DEMİR ÇELİK (TİCARET)
DEMİR ÇELİK (İMALAT)
DERİ İMAL EDENLER
DERİ TİCARETİ YAPANLAR
DERİDEN MAMUL EŞYA İMAL EDENLER
DERİDEN MAMUL EŞYA SATANLAR
ECZANELER
ECZA VE İLAÇ DEPOLARI
FIRINLAR
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ (İMALAT)
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ (TOPTANPERAKENDE)
AVUKATLAR
DİŞ HEKİMİ
DİŞ PROTEZ VE LABORATUVARLARI
DOKTORLAR

Yüzdesi

TUTARI Yüzdesi

Ortalaması

TUTARI Yüzdesi

Ortalaması

792.335
1.266
8.172
3.312
7.092
58.574
90
2.119
45
4.943
1.128
1.828
722
1.009
1.135
770
11.217
121
6.486
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2.699.683
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1.758.465
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578.077
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892.770
1.175.556

8.177
17.555
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769
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1,03
2,22
0,75
0,10
1,27
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0,83
4,15
0,54
0,06
1,33
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8.916.821
3.433.087
2.695.959
4.991.436

8.135.502.090
50.872.209.530
4.756.958.320
465.562.420
14.362.027.060

0,75
4,67
0,44
0,04
1,32
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2.897.876
799.220
605.413
1.428.773
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0,63
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0,41
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0,01
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38.194.492.670
41.923.764.630
13.933.674.400
1.887.179.250
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614.643.430
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2.483.848.950

1,01
1,11
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0,05
0,06
0,02
0,06
0,07
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75.402.454
4.258.458
3.835.730
3.420.693
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5.803.385
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1,59
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0,04
1,25
0,01
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KÜRESELLEŞEN MUHASEBEDE STANDARTLAŞMA VE TÜRKİYE MUHASEBE
STANDARTLARI KURULU

Serpil BOSTANCI, SMMM
Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu Üyesi

I.GİRİŞ
Küreselleşme, coğrafi sınırları ortadan kaldırarak yerküreyi küçük bir köy haline getirmiş, teknolojinin
de yardımıyla dünyanın en ücra köşelerine erişim kolaylaşmış, bilgi ve kaynak akışı hızlanmıştır. Bu
olgu sermayenin akışkanlığını kolaylaştırmış ve küreselleşmeyi dönüşü olmayan bir sürece
sokmuştur.1Uygar küreselleşme olarak nitelenen bu oluşumda sadece mallar değil, yatırımlar ve
teknoloji de serbestçe dolaşabilmektedir.2
Kültürel, sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda gözlenen uygar küreselleşmenin etkileri, özellikle
ekonomik alanda daha fazla hissedilmektedir. Dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşanan bir ekonomik
kriz, o ülke ile karşılıklı ticaret ilişkileri olan ülkeleri kolaylıkla etkisi altına almakta, coğrafi ve
demografik özellikler ya da ekonomik programların benzerliği gibi diğer benzer özellikler dolayısıyla
başka ülkelere kolaylıkla sıçrayabilmektedir. Gerek bu durum gerek küresel sermaye sahiplerinin
yatırımları hakkında bilgi edinme gereksinimi, özel tekniklerin doğmasına yol açmıştır. Bu nedenle
içinde bulunduğumuz bilgi çağında, küresel yaşamın gereği olarak bilgiyi edinmenin ve en iyi şekilde
değerlendirebilmenin önemi artmıştır.
Gittikçe artan bilgi edinme gereksinimi muhasebe biliminin ve tekniğinin uygulamaları ile
karşılanmaktadır. Bu süreç muhasebenin küreselleşmesine ve evrensel bir dil haline gelmesine
yol açmıştır. Muhasebenin evrensel bir dil olarak küreselleşen sermayenin gereksinimini gidermede;
bilginin oluşumu, değerlendirilmesi ve raporlanması olgularından yararlanılır.
Bu yazıda, küreselleşen muhasebenin özellikleri, küreselleşen muhasebenin dili olarak muhasebe
standartlarının oluşumu ve uluslararası nitelik kazanması; Türkiye’de muhasebenin evrensel dil haline
dönüşümü ile Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu incelenecektir.
II.KÜRESELLEŞEN MUHASEBE
Bir kuruluşun ekonomik faaliyetlerini ölçmek, tasnif etmek, kaydetmek, değerlendirmek, raporlamak,
analiz etmek ve yorumlamak işlevlerinden oluşan muhasebe faaliyetlerinde; bilginin kayıt edilme
aşamasına getirilmesi, tasnif edilerek kayıt edilen bu bilginin değerlendirilmesi, elde edilen sonuçların
ilgili çıkar gruplarının bilgi gereksinimlerini gidermek üzere, gerekli analizleri ve yorumlamaları
gerçekleştirecek şekilde sunulmalarına ilişkin, ülkeden ülkeye farklılık gösteren teknikler ve
yapılagelişler oluşmuştur. Bu oluşumların tarihsel süreci içinde, muhasebe bilimi gelişmiş, teknolojik
gelişmelere paralel olarak muhasebe uygulamalarında da önemli aşamalar kaydedilmiştir. Başlangıçta
sermayenin kendi ülkesindeki bilgi gereksinimini gideren finansal raporların, o ülkenin muhasebe
teknikleri içinde üretilmesi sorun olmuyordu. Bu anlamda, her ülkede, muhasebenin ekonomik
faaliyetlerin sonuçlarını ölçmede; ilgili ülkeye özgün olarak ürettiği finansal raporlar yeterli
Koç, Rahmi, ‘Türkiye’nin Kurtuluşu AB’ye Üyelikten Geçer’ , Bizden Haberler, Koç Topluluğu’nun Aylık
Dergisi, Haziran 2002, Sayı 291
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görülüyordu. Bu nedenle ülkeden ülkeye farklılık gösteren ekonomik faaliyetleri ölçme ve
değerlendirme ile raporlama kuralları gelişmiş, başka bir deyişle, her ülkede muhasebenin dili olarak
farklı kurallar ve standartlar oluşturulmuştur.
Uluslar arası ticaretin gelişmesiyle birlikte, farklı ülkelerde aynı anda faaliyet gösteren işletmeler,
farklı ülke muhasebe uygulamalarıyla karşı karşıya kalmışlar ve her bir ülkedeki muhasebe kurallarına
göre ayrı finansal tablolar düzenlemişlerdir. Yine sermaye piyasaları, gelişen ticaret faaliyetleri için
fon bulma ve fon sağlama anlamında birer çekim merkezi olmakta, işletmeler finansman ihtiyaçlarının
karşılanmasında ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarını kullanmakta ve finansal bilgilerin
iletilmesinde ortak bir muhasebe diline ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan bu alanda ihtiyaçlara tam
olarak cevap verebilecek bir gelişme sağlanamamış olup, muhasebe uygulamalarında ülkeler arası
farklılıklar hala devam etmektedir. Bu farklılıkların sonucu olarak değişik ülkelerde faaliyet gösteren
işletmelerin finanasal bilgilerinin karşılaştırılabilir olmaması, farklı raporlama yükümlülükleri
nedeniyle maliyetleri arttırmakta, yatırımcıların yabancı sermaye piyasalarında yatırım yapmalarını
caydırmakta, uluslararası menkul kıymet arzlarında, hem arzedenlere hem de yüklenicilere ek
maliyetler yükleyerek yabancı sermaye piyasalarından fon toplanmasında güçlüklere yol açmaktadır. 3
Uluslararası ticaretin hızla geliştiği, elektronik ortamda ticaretin ve mobil iletişimin bu gelişmeye
büyük ölçüde ivme kazandırdığı4 günümüzde, ekonomik gelişmelere paralel olarak farklı ülkelerde
üretilen finansal raporların benzer şekilde değerlendirilip yorumlanması gereksinimi doğmuştur. Bu da
muhasebede uluslararası geçerli bir dilin oluşturulması gereğine yol açmıştır. Bu ortak dil, uluslararası
muhasebe standartları olarak adlandırılmaktadır. Uluslararası muhasebe standartları, farklı ülkelerdeki
ekonomik faaliyetlerin benzer muhasebe uygulamaları ile değerlendirilmesini, benzer şekilde ve
değerlerde raporlanmasını uyumlaştırarak, karşılaştırılabilir ölçülerde algılanmalarını sağlamaktadır.
Sermayenin uluslararası niteliği geliştikçe, farklı ülkelerdeki ekonomik faaliyetlerin aynı kurallar
içinde ölçülmesi, tasnif edilerek kaydedilmesi, değerlendirilmesi, analiz edilerek yorumlanması ve
raporlanması muhasebenin küreselleşmesine yol açmıştır. Küreselleşen muhasebenin uluslararası ortak
dil olarak standartlaşma düzeyi arttıkça sermayenin küreselleşmesi de hızlanmıştır.
III. MUHASEBE STANDARTLARI
Finansal tabloların, kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu işletme sonuçlarını doğru, gerçek durumu
yansıtan, karşılaştırılabilir, tutarlı, güvenilir, dengeli ve anlaşılabilir olarak yansıtabilmesi için
uyulması gereken ilke ve kurallar bütünü olarak tanımlayabileceğimiz muhasebe standartlarının,
oluşturulması ve oluşturulan muhasebe standartlarına uyum, küreselleşen finansal bilgilerin5
güvenilirliğinin artmasını sağlamıştır. Uluslararası muhasebe standartlarının üretilmesinin tek başına
yeterli olması beklenemez. Bu nedenle her ülkede ulusal muhasebe standartlarının oluşturulması ve bu
standartların uluslararası standartlarına uyumlu olması gerekmeketedir.
1. Muhasebe Standartları Oluşturulması
İşletmelerin ve işletme dışı çevrelerin karar alma sürecinde belirleyici rolü olan muhasebe standartları,
birçok çıkar grubunun ilgi odağı olup, muhasebe standartlarının kim tarafından belirleneceği de
tartışma konusu olagelmiştir/olagelmektedir. Muhasebe standartlarının oluşturulması konusunda ileri
sürülen görüşler aşağıda kısaca ele alınmıştır.6
1.1.Muhasebe Standartlarının Yasama Yoluyla Belirlenmesi
Sağlam, Necdet, Bölümsel Raporlama ve Uygulaması, 2001, T.C.Anadolu Üniversitesi Yayınları, No.182 s. 12
www.cyberatlas.com kaynak olmak üzere, global online nüfus 2001 yılında 446 milyon kişi iken, 2004 yılı
projeksiyonu 709 milyon kişidir. Capital Dergisi, Mart 2002, Sayı 11, Digital Teknoloji-Yönetim eki.
5
Makro ekonomik verilerin ülke bilançosunu oluşturması ve diğer ülkelerle kıyaslanabilir duruma gelmesi.
6
Üstündağ, Saim, Muhasebe Standartları Oluşturulması Süreci, Muhasebe ve Denetime BAKIŞ Dergisi,
TURMOB Yayınları, Nisan 2000, Sayı 1, s.32-35.
3
4

2

Muhasebe standartlarının kanunlar, yönetmelikler ve benzeri yöntemlerle devlet tarafından
belirlenmesi durumudur. Muhasebe standartlarının bu şekilde belirlenmesi durumunda, muhasebe
düzenlemelerinin başka olgulara uyumu konusunda herhangi bir yaptırım sorunu yaşanmamaktadır.
Bu yolla yapılacak muhasebe düzenlemelerinin; ilgili çıkar gruplarının baskılarına karşı daha güçlü
olması beklenmektedir. Bu usule yapılan eleştiriler ise, düzenlemelerin siyasi partilerin politik
etkilerinin muhasebeye yansıdığı yolundaki eleştirilerdir.
1.2.Muhasebe Standartlarının Özel Sektör Düzenleyici Kuruluşlarınca Belirlenmesi
Muhasebe standartlarının özel sektör düzenleyici kuruluşları tarafından belirlenmesi durumunda,
standartların yasama yoluyla belirlenmesi durumunda karşılaşılan sorunların önüne geçileceği,
muhasebe ilgi gruplarının standart oluşum sürecine daha etkin katılacağı ileri sürülmektedir. Bu
yöntemde karşılaşılabilecek önemli sorunlar olarak da, özel sektör düzenleyici kuruluşlarda yaptırım
gücü noksanlığı ve uzun ‘uzlaşma’ süreci sayılabilir.
1.3.Kamu Adına Muhasebe Standartları Düzenleme Yetkisinin Özerk Bir Kuruma Devredilmesi
Muhasebe standartları belirleme yetkisinin hükümet desteği bulunan bir kuruluşa devredilmesi
yöntemidir. Bu yöntemin avantajı, yargı ile her zaman pekiştirilebilecek olan yaptırım gücünün
bulunmasıdır. ABD’deki yöntem budur7 ve Kongre muhasebe yükümlülüklerini belirleme yetkisini
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (Securities Exchange Commission – SEC) devretmiştir.
Ayrıca bir diğer avantajı da bu şekilde yapılandırılacak olan kuruluşlar muhasebe düzenlemelerini
yasama organlarından daha hızlı ve etkin olarak gerçekleştirebileceklerdir. Bu yönteme getirilen
eleştiri; yapı itibarıyle özel sektör düzenleyici kuruluşları yöntemine kıyasla daha güçlü bir otoriteye
sahip olması nedeniyle yapılacak düzenlemelerde keyfi davranılması ihtimalini arttırmakta ve bu
kuruluşların politik baskılara ve bağımsızlıklarını sınırlandıran üst kuruluşların baskılarına açık
olmaları ve bu baskılardan kolayca etkilenebilmeleridir.
2.Muhasebe Standartları Oluşumunda Bazı Ülke Uygulamaları
Muhasebe Standartları oluşturulmasında izlenen yol ve süreç konusunda bazı ülkelerin uygulamalarını
şöyle özetleyebiliriz8
2.1.ABD
ABD’de muhasebe standartlarının oluşturulmasında kamu ve özel sektör düzenlemelerinin karışımı
esasına dayalı bir sistem geçerlidir. Kongre muhasebe yükümlülüklerini belirleme yetkisini Menkul
Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (Securities Exchange Commission – SEC) devretmiştir. SEC
muhasebe standartları belirlemedeki rolünü denetim ve gözetim fonksiyonu ile sınırlandırmış,
muhasebe ve bağımsız denetim için kuralların belirlenmesinde özel sektör düzenleyici kuruluşlarının
etkili olmasına izin vermiştir. Bu kuruluşlardan AICPA (American Institute of Certified Public
Accountants) ile 1939 yılında başlayan süreç, 1973 yılında kurulan ve şu anda Amerika’da muhasebe
standartları yapma fonksiyonunu yerine getiren FASB (Financial Accounting Standarts Board) ile
devam etmektedir. FASB 7 üyeden oluşmakta ve üyeler tam zamanlı çalışmaktadır. Üyelerin
muhasebe kökenli olup olmaması önemli olmayıp yıllık bütçesi 11 milyon ABD Dolarıdır. Atanma
bağımsız bir organ olan Finansal Muhasebe Vakfı FAF (Financial Accounting Foundation) tarafından
Türkiye’de, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan
düzenlemeler bu kapsamdadır. 4487 sayılı Kanunla 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen geçici
madde ile kurulan ve 07.03.2002 tarihinde fiilen çalışmalarına başlayan, ayrıca bu yazının ilerleyen
bölümlerinde ele alınan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun, oluşumu ve işleyişi itibariyle bu eleştirileri
karşılaması amaçlanmıştır.
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yapılmakta olup üyeler 5 yıl için seçilmektedir. Üyelerin ikinci kez seçilmelerinin mümkün olduğu
sistemde, FAF, FSAB ile iş dünyası iletişimin sağlanması için bir danışma konseyi de atamaktadır.
FASB toplantıları halka açık olarak yapılmaktadır.
ABD’de muhasebe standartları oluşturulurken izlenen yöntem ve aşamalar aşağıdaki gibidir :
A.Düzenleme yapılacak konuların FASB gündemine alınması
B.Standart oluşturma süreci
-Ön çalışma grubunun oluşturulması,
-Çalışma grubunun oluşturulması,
-Tartışma metninin hazırlanması,
-Basın toplantısı ile kamuya duyurma,
-Sözlü ve yazılı önerilerin değerlendirilmesi,
-FASB toplantıları,
-Son taslağın hazırlanması,
-Nihai metnin hazırlanması.
FASB, en sonuncusu Nisan 2002’de olmak üzere 145 adet standart yayınlamıştır.9
2.2.İngiltere
İngiltere’de muhasebe ile ilgili ilk düzenleme 1844 yılında Şirketler Kanunu ile başlamış ve 1900
yılında yeni bir kanunladenetim konusu düzenlenmiş ve 1947 yılında Şirketler Kanunu tekrar
değiştirilmiştir. 10 1970 yılına kadar muhasebe uygulamalarına yönelik çalışmalar meslek
mensuplarından oluşan İngiltere ve Galler Yeminli Muhasebeciler Enstitüsü ICAEW (The Institute of
Chartered Accountants in England and Wales) tarafından gerçekleştirilmiştir. 1976 yılında kurulan
Muhasebe Standartları Komitesi ASC (Accounting Standarts Committe) SSAP (Statements of Standart
Accounting Practice) adı altında muhasebe standartları ile SORP (Statements of Recommended
Practice) adı altında da genel uygulama alanı olmayan konulara ilişkin düzenlemeler yapmıştır. Yeni
standart oluşturma sistemi 1989 Şirketler Kanunu ile getirilmiş ve İngiltere’de muhasebe standartları
oluşturulması yeniden yapılandırılmıştır. Bu kanun hükümete muhasebe standartlarını yayımlayan,
standartlara uyumu denetleyen ve sürecin gözetiminden sorumlu kuruluşları onaylama ve bu
kuruluşlara gerekli imkanları sağlama yetkisi vermiştir. Bu yeni sistemde iki oluşum öne çıkmaktadır :
Standart oluşturma sürecinin gözetiminden ve etkin işleyişinden sorumlu FRC (Financial Reporting
Council) ve muhasebe standartlarının geliştirilmesi ve yayımlanması ile yetkili kılınan ASB
(Accounting Standarts Board) . ASB üyeleri FRC tarafından atanmaktadır ve muhasebe konusunda
gerekli teknik bilgiye sahip olmak durumundadır. FRC üyeleri endüstri, ticaret, muhasebe mesleği gibi
değişik çevrelerin temsilcilerinden oluşmakta olup, böylece tüm ilgili çevrelerin katılımının
sağlanması amaçlanmaktadır. FRC toplantıları halka açık değildir.11
2.3.Almanya
1985 yılından itibaren AB direktifleri doğrultusunda muhasebe düzenlemelerini yapan Almanya’nın
son zamanlara kadar resmi olarak genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini düzenleme yetkisi ve
sorumluluğu olan bir kurum oluşturulmamış, yalnızca Almanya Muhasebeciler Enstitüsü muhasebe
konuları ve ilgili kanunlar üzerine yorumlar ve açıklamalar yayımlamıştır.Almanya Muhasebe
Standartları Komitesi, 01.05.1998 tarihinde yürürlüğe giren bir kanunla kurulmuş ve bu şekilde bir
özerk standart oluşturucu kuruluş faaliyete geçmiştir. Almanya Muhasebe Standartları Komitesinin
İngiliz-Amerikan modelinde, kendi üyeleri veya diğer kişi ve işletmeler tarafından finanse edilen,
bağımsız bir kuruluş olarak yapılandırılmıştır. Standart oluşturma sürecinde kamuya açık toplantılar
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Bkz. www.fasb.org/st/index.shtml#fas126
Sağlam, Necdet, a.g.k s.20
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Üstündağ, Saim, a.g.m s.41
10

4

yapılması, standartların taslak halinde yayımlanarak ilgililerden görüşler alınması, ilgili çevrelerin
görüşlerinin sürece katılmasını teminen danışma komitelerinin kurulması öngörülmektedir.12

IV. ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI
Ekim 1972’de Sidney’de toplanan X. Dünya Muhasebe Kongresi’nde, İngiltere, Galler ve Amerika
Birleşik Devletleri’nin oluşturduğu ‘Muhasebecilerin Uluslararası Çalışma Grubu’nun (AISG)
girişimiyle uluslararası muhasebe standartlarını düzenlemek amacıyla bir uluslararası komite
kurulması önerisi ortaya atılmış, bu öneri kısa zamanda, dokuz ay sonra, 29 Haziran 1973’de
gerçekleşmiş; dokuz kurucu üyeden13 oluşan Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi
(International Accounting Standards Committee) kurulmuştur.
Bu komitenin amacı uluslar arası muhasebe standartlarını (International Accounting Standards – IAS)
üretmek ve kullanımını yaygınlaştırarak, muhasebe mesleğinin uluslararası platformda sağlıklı bilgiler
üreten yapıya kavuşmasını sağlamaktır.
1977 Yılında Münih’te yapılan XI. Dünya Muhasebe Kongresi’nde ise Uluslararası Muhasebeciler
Federasyonu (IFAC) (International Federation of Accountants) kurularak14, muhasebe mesleğini dünya
çapında geliştirmeyi amaçlamıştır. IASC ve IFAC arasında 1982 yılında yapılan bir anlaşma ile
çalışmaların koordine edilmesi kararı alınmış ve IFAC üyelerinin aynı zamanda IASC üyeleri olduğu
kabul edilmiştir. Böylece IFAC ve IASC aynı çatı altında toplanmış15 ve IASC, IFAC bünyesinde
ancak bağımsız ve özerk çalışan bir komite olmuştur.
2000 yılında Edinburg’da yapılan IFAC ve IASC genel kurulunda IASC, IASB (International Standars
Board) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu haline getirilmiştir.16
Ülkemizden Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) 1974 yılında, Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) 1994 yılından
beri IASC üyesidirler. Şu anda 104 ülkeden yaklaşık 140 muhasebe kuruluşu IASC üyesidir.
V. AVRUPA BİRLİĞİNDE MUHASEBE STANDARTLARINDA UYUM
Avrupa Topluluğuna üye ülkelerde muhasebenin uyumlaştırılması, yayınlanan direktifler (yönergeler)
yoluyla sağlanmaya çalışılmış ve üye ülkelerden muhasebe sistemlerini bu direktiflere uydurmaları
istenmiştir. Direktifler, üye ülkeler tarafından belirli bir süre içinde kendi iç hukuk düzenlerini
uyumlaştırmaları gereken yasal enstrümanlardır.17
Avrupa Birliği’nce muhasebe ve muhasebe mesleğine ilişkin üç adet direktif yayınlanmıştır.
Bunlardan 25.07.1978 tarihinde yayımlanan Dördüncü Direktif, ortaklıklara ilişkin mali tabloların
yapısı ve düzenlenmesi, 13.07.1983 tarihinde yayımlanan Yedinci Direktif 18, ortaklıklara ilişkin
konsolide mali tabloların yapısı ve düzenlenmesi ve 10.04.1984 tarihinde yayımlanan Sekizinci

Üstündağ, Saim, a.g.m s.42-43
IASC, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Meksika, Hollanda, İngiltere, İrlanda ve ABD’nin
muhasebe mesleği ile ilgili önde gelen özel sektör kuruluşlarının –ki bunların sayısı kuruluşta 97’dir- katılımıyla
kurulmuştur.
14
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği IFAC’ın kurucu üyesidir.
15
IASC ve IFAC kuruluşlarıyla ilgili detaylı bilgi için bkz. www.iasc.org.uk, Aysan, Mustafa, Prof.Dr.,
Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Mayıs 1977 ve Durmuş, Ahmet Hayri, Prof.Dr.,Uluslararası Muhasebe Standartları
(1-31) (Derleme)Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Yayınları, Yayın No.7, 1992
16
Detaylı bilgi için bkz. www.iasc.org.uk
17
Detaylı bilgi için bkz. www.fee.be
18
Yedinci Direktif hk.detaylı bilgi için bkz.Ülker, Sema, Avrupa Topluluğu 7.Yönerge Kapsamında
Konsolidasyon İşlemleri ve Türkiye’deki Uygulamalar, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, Haziran,1990.
12
13
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Direktif ise ortaklıkların mali tablolarının yasal denetiminden sorumlu kişilerin (muhasebe meslek
mensuplarının) nitelikleri konularındadır.19
AB’nin muhasebeye ilişkin bu direktiflerin teknik eksiklikler taşıması, AB üyesi ülkelerinde
muhasebe standartlarında uyum sağlama çabalarını olumsuz etkilemiştir. Bu direktiflerin üye ülkeler
tarafından ulusal muhasbe düzenlemelerine zamanında aktarılamaması nedeniyle ülkeler arasında
farklılıklar devam etmiştir. Ayrıca, muhasebeye ilişkin bu direktiflerin yayımlandıkları tarihten
itibaren revize edilmemesi onların, güncellikten uzak ve kalite geliştirici mekanizmalar
oluşturamamalarına neden olmuştur. AB ülkelerinde muhasebe uygulamalarında uyumlaştırmanın
karşılıklı tanıma yöntemiyle sağlanması politikası başarısızlıkla sonuçlanmıştır. AB üyesi ülkelerin
ulusal muhasebe standardı oluşturucu komisyonlar veya kurullar kurmuş olmaları nedeniyle
direktiflerin içerdiği hükümlere uyma zorunluluğu yumuşatılmıştır. Diğer taraftan, Avrupa ülkelerine
ait büyük şirketlerin, AB muhasebe direktiflerine uymaları halinde uluslararası sermaye piyasalarından
faydalanabileceklerini ummalarına karşın, bu beklentinin gerçekleşmemesi gibi bir takım sorunlar
nedeniyle, AB ülkelerindeki muhasebe uygulamalarında uyum sağlanamamıştır. 20
Avrupa Birliği, birlik üyesi ülkeler arası mal, hizmet, insan ve sermaye serbest dolaşımının yanı sıra,
ortak para birimine (EURO) geçerek tek bir parasal birlik olma sürecini de başlatmıştır. Birlik alanı
içinde (Euro Zone) kur riskinin ortadan kalkması ve tek bir para politikası izlenmeye başlanması, para
ve sermaye piyasalarında da uyum ve konsolidasyonu gerekli hale getirmiştir.21 Bu zorunluluk
uluslararası ve özellikle ABD menşeli fonlardan yararlanma gereksinimi nedeniyle, uluslararası
muhasebe standartlarına uyumu gündeme getirmiştir.
Uluslararası muhasebe standartlarının AB tarafından evrensel biçimde ele alınmasında ise,
Almanya’nın meşhur markası BMW otomobillerine ilişkin şu örnek hayli çarpıcıdır: ‘ABD’nde BMW
otomobilleri ilgi ile karşılanır. Ama Bayerische Motoren Werke A.G. (BMW şirketi) hisse senetleri
değil Bunun temel nedeni, Avrupa’nın birçok büyük şirketi gibi BMW’nin de Almanya kurallarına
göre hazırlanmış finansal tablolarını SEC kurallarına göre değiştirmeyi reddetmesidir. Böylelikle,
dünyanın en karlı otomobil şirketlerinden birinin hisse senetlerinin Amerikan borsalarında yer alması
mümkün olmamaktadır.’22
Küreselleşen muhasebede aynı dili konuşabilmeyi teşvik eden Avrupa Birliği de, 14 Kasım 1995’te,
Avrupa Komisyonu muhasebe standartlarının uyumunda yeni stratejisini, uluslararası muhasebe
standartlarına uyumunun belirlenmesinde IASC/IOSCO23 girişimlerinin desteklenmesi ve Avrupa
Birliği muhasebe uygulamalarının IAS (uluslararası muhasebe standartları) ile uyumlu hale
getirilmesi yönünde belirlemiştir.24 Birtakım gelişmelerden sonra Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa
Birliği’ne üye ülke borsalarında hisse senetleri işlem gören şirketlerin 2005 yılından itibaren, mali
tablolarını IAS (uluslararası muhasebe standartlarına) uyumlu hazırlamalarını istemiştir. Bu yaklaşım,
uluslararası muhasebe standartlarının AB ülkelerinde de kullanım tercihini zorunlu hale getirmiştir.
VI.TÜRKİYE’DE MUHASEBE STANDARTLARI VE ULUSLARARASI STANDARTLARA
UYUM UYGULAMALARI

Direktiflerin tam metinleri için bkz. Yalkın, Yüksel Koç, Prof. Dr. – Akdoğan, Nalan, Prof.Dr. Avrupa
Topluluğu 4.,7.,ve 8. Yönergeleri çevirileri, TURMOB Yayınları, Yayın No.9, Ankara 1994
20
Üstündağ, Saim, a.g.m s.51
21
Özkök, Servet, Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Arasında Muhasebe Standartlarını Uyumlaştırma Çabaları,
Muhasebe ve Denetime BAKIŞ, TÜRMOB Yayınları, Ekim 2000, Sayı 2. s.88.
22
Aktaran : Yücel, Göksel, Prof.Dr. ‘TMS-1 Muhasebe Politikalarının Açıklanması’ , I.Türkiye Muhasebe
Standartları Sempozyumu Tebliği, İzmir, 1996.
23
IOSCO (International Organisation of Securities Commission) Menkul Kıymetler Komisyonları Uluslararası
Örgütü, küreselleşen sermaye piyasalarının ihtiyaç duyduğu düzenlemeleri yapmak ve birlikteliği sağlamak
amacıyla, yaklaşık elli ülkenin sermaye piyasaları düzenleyici kuruluşları tarafından oluşturulmuştur.
24
Detaylı bilgi için bkz. Sağlam, Necdet , a.g.k. s.28-30
19
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Ülkemizde muhasebe mesleğinin yasal bir statüye kavuşması hayli geç olarak, 1989 yılında
yayımlanan 3568 sayılı yasa ile olmuştur. Muhasebe mesleğinin ve dolayısıyla muhasebe
uygulamalarının disiplin altına alınması da buna bağlı olarak gecikmiştir. Muhasebe
uygulamalarındaki çok seslilik, 1994 yılında uygulamaya konulan ‘Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliği’ ile büyük ölçüde önlenmiştir. Ancak bu düzenlemenin, muhasebe sistemimizin uluslar
arası arenada geçerli uygulamaları tamamen içermemesi sebebiyle ve bu açığın kapatılması amacıyla,
muhasebe meslek üst birliği TÜRMOB, 1994 yılında TMUDESK (Türkiye Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurulu) yönergesini yayınlayarak TMUDESK’in oluşumunu sağlamıştır.
TMUDESK, muhasebe standartlarına duyulan ihtiyacı gidermek amacıyla, muhasebe ilgi gruplarının
temsilcilerinin (meslek mensupları, mali tabloları uygulayıcılar ve kullanıcılar, devlet, özel sektör,
üniversiteler ve diğerleri) katılımıyla ve uluslar arası muhasebe standartları ile uyumlu standartlar
üretmek üzere Şubat 1994 tarihinde kurulmuştur.25
TMUDESK, TURMOB desteği ile çalışmalarını sürdüren özerk bir kuruluştur26. Bünyesinde
oluşturduğu çalışma komisyonları ile kurulduğu günden bu güne çok değerli çalışmalar yapmış ve 19
adet Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) yayımlamıştır27. Ancak bu standartlar, yaptırım zorunluluğu
olmadığından yeterli kullanım alanı bulamamıştır.
Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun muhasebe
uygulamalarına ait düzenlemeleri, kendilerine tabi kuruluşlarda belli bir standartlaşmayı getirmiştir.
Ayrıca zorunlu olmamakla beraber uluslararası sermaye şirketlerinin Türkiye’deki işletmelerinin
gereksinimini gidermek üzere, finansal raporların sunumunda Uluslararası Muhasebe Standartları
kullanılmaya başlanmıştır. Aynı zamanda uluslararası sermaye piyasalarından fon ve uluslararası kredi
kuruluşlarından kredi temin eden Türk işletmeleri de Uluslararası Muhasebe Standartlarını finansal
raporlamalarında kullanmış ve denetime açık tutmuşlardır.
Ülkemizde muhasebede standartlaşma eksikliğini giderecek, uluslararası platformda geçerli olacak
muhasebe standartlarını üretecek ve kullanımını sağlayacak, yaptırım gücü olan devlet desteğinde
kuruluşa duyulan gereksinimin giderilmesi, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun oluşumu ile
amaçlanmıştır.
VII.TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU
Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılması ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları,
Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret
Birliği Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair, 15.12.1999 tarih ve 4487 sayılı Kanun ile
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na bir madde eklenerek Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
kurulmuştur. Böylece Türkiye’de muhasebe standartları çıkartma yetkisi tek bir kuruluşa verilerek bu
konuda önemli bir adım atılmıştır.
Kurul’un kuruluş gerekçesi, denetlenmiş finansal tabloların sunumunda; finansal tabloların ihtiyaca
uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir nitelikte olmaları için uygulanacak
ulusal muhasebe standartlarını saptamak ve yayımlamaktır. Kurul Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve
mali özerkliğe sahiptir ve Başbakanlığın ilgili kuruluşudur.
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yüksek
Öğretim Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden birer, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
TMUDESK, 37 kurum ve kuruluşa tabi 60 kurucu üye ile kurulmuştur.
Bu konuda bilgi için bkz. Türker, Masum, ‘Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun Doğuşu ve
İşlevleri’, I.Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu Tebliği, İzmir , 1996.
27
Türkiye Muhasebe Standartları 1-19, TURMOB Yayınları, 2001.
25
26
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Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası TÜRMOB’dan bir yeminli mali müşavir ve bir de
serbest muhasebeci mali müşavir olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşmaktadır.
07.03.2002 tarihinde fiilen faaliyete geçmiş bulunan Kurul, faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesi
amacıyla personel istihdam ederek ve gerekirse dışarıdan konu ile ilgili eleman istihdam ederek
çalışma komisyonları kuracak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak çalışma usul ve esaslar
doğrultusunda çalışmalar yapacaktır.
Ülkemizde, küreselleşen dünyada, küreselleşen muhasebenin dili olan uluslararası muhasebe
standartlarına uyumlu standartların oluşturulması halinde, küresel çevrelere ait sermayenin ülkemize
akışı hızlanır. Ulusal ekonomik girişimlere ve muhasebe sistemimize destek verecek uluslararası
standartlara uyumlu bir muhasebe yapısı, Türkiye’nin çağdaş dünya ile entegrasyonunu sağlayacaktır.
Bu da Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun çıkartacağı standartların uygulanması ile
gerçekleşecektir. Bu işlevi dolayısıyla, Kurul’un çalışmaları, gerek yurt içinde ve gerek yurt dışında
izlenmekte ve beklenmektedir.
VIII.SONUÇ
İçinde bulunduğumuz çağ, bilgi çağıdır. Bilgiyi edinen ve kullanıma geçiren, zorlu rekabet koşulları
altında bilgiyi fırsata dönüştüren her bakımdan kazançlı çıkacaktır. Üst üste yaşadığımız ve olumsuz
etkilerini halen üzerimizden atamadığımız ekonomik krizler, ülke ekonomisinde küçülmeye neden
olmuştur. Son ekonomik krizi aşmak için uygulanan politikalar, Türkiye’nin, dış dünyadan (gerek
kredi bulmak ve gerekse de yabancı yatırımların ülkeye gelmesini sağlamak) fon gereksinimini
arttırmıştır.
Bu açıdan bakıldığında, Türk şirketlerinin dış dünyaya açılması ve dışarıdan kredi temininde, mali
tabloların uluslararası standartlara uyumu önem kazanmaktadır. Ülkece üretilen mali değerlerin
uluslararası standartlara uyumlu olması, küreselleşen muhasebe dilinin yaygınlaşması, fırsatlardan
uzak kalınmaması, muhasebe mesleğinin çağdaş uygalama düzeyini yakalaması ve hizmet sunumunda
rekabet eder duruma gelmesi hedef olmalıdır.
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YILLIK ÜCRETLİ İZİNDE
UYGULAMA SORUNLARI
Resul KURT
Sigorta Müfettişi
Cahit EVCİL
Sigorta Müfettişi
GİRİŞ
Çalışma hayatında çalışanların motivasyonunu artırmanın en önemli yollarından birisi de
dinlenme ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Anayasamızın 49 ve 50. maddelerinde, çalışmanın herkesin
hakkı, dinlemenin de çalışanların hakkı olduğu belirtilmiştir. 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına
giren işyerlerinde çalışan işçilerden işyerine girdiği günden başlayarak, deneme süresi de içinde
olmak üzere en az bir yıl çalışmış olanlara işyerindeki kıdemlerine göre Yıllık ücretli izin
verilmektedir.
Bu yazıda yıllık ücretli izin uygulamalarında sık karşılaşılan sorunlar açıklanmaya
çalışılmıştır.
I. YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANILMASI
1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerden işyerine girdiği
günden başlayarak, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olanlara işyerindeki
kıdemlerine göre Yıllık ücretli izin verilmektedir. İşçinin işyerine giriş tarihinden itibaren deneme
süresi de dahil olmak üzere, her çalışma yılını tamamlaması halinde o yıla ilişkin ücretli izne hak
kazanılmaktadır. Bir yıldan az süre için orantılı olarak yıllık ücretli izin hakkı doğmamaktadır.
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Tarafların rızası olsa bile, yıllık izin hakkı ortadan
kaldırılamaz. Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:
► İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler,
►Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler,
►İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı
ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler; (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.)
►Çalışmakta olduğu işyerinde, zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok
tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü, (İşçinin yeniden işe
başlaması şartiyle)
►1475 sayılı iş Kanunu’nun 62. maddesinde düzenlenen aşağıdaki süreler,
 Madenlerde, taş ocaklarında, yahut her ne çeşit olursa olsun yeraltında veya su
altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya
girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler,
 İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere
gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler,
 İşçinin, işinde ve işverenin her an buyruğuna hazır bir halde bulunmakla beraber
çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler,
 İşçinin, işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya
bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın
geçirdiği süreler,
 Emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt verme için belirtilecek süreler,
 Demiryolları ve sair yollar ve köprülerin yapılması, muhafazası yahut tamir ve
tadili gibi işlerde vaki olduğu veçhile, işçilerin ikamet ettikleri mevkilerden uzak bir mesafede
bulunan işyerlerine hep birlikte nakledilmeleri icap eden her türlü işlerde bunların toplu ve
mukannen surette götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler,
►Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri,

►3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde
çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler,
►İşçilerin uzlaştırma toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu
kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan
meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili milletlerarası teşekküllerin
konferans, kongre veya komitelerine işçi veya sendika temsilcisi olarak katılmaları sebebiyle
işlerine devam edemedikleri günler,
►İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya
çocuklarının ölümünde iki güne kadar verilecek izinler,
►İşveren tarafından verilen öbür izinler,
►Bu kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi,
Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi değerlendirilecektir.
Ancak hizmet akdinin askıda kaldığı; grevde geçen süreler, izinsiz ve mazeretsiz
devamsızlık süreleri, kadın işçinin 70. madde gereğince doğumdan sonraki altı haftadan sonra altı
aya kadar kullanabileceği ücretsiz izin süreleri yıllık iznin hesabında çalışılmış gibi sayılmaz. Yıllık
izne hak kazanmak için işçilerin ayrıca bu süreler kadar daha çalışması gerekir. Kadın işçilerin,
doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler altışar hafta olarak sınırlandırılmasına rağmen,
kadın işçinin sağlık durumuna veya işin özelliğine göre doktor raporuyla bu sürelerin uzaması
halinde, uzatılmış bu sürelerde yıllık ücretli iznin hesabında çalışılmış gibi değerlendirilecektir.1
II. YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİNİN HESAPLANMASI
Yıllık ücretli izin kullandırılmasında iki kriter göz önünde bulundurulmaktadır. Bunlar
işçinin hizmet süresi ve işçinin yaşıdır. Aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları
süreler göz önüne alınarak hizmet süresi;
►Bir yıldan beş yıla kadar olanlara yılda 12 iş günü,
►Beş yıldan fazla ve onbeş yıldan az olanlara yılda 18 iş günü,
►Onbeş yıl ve daha fazla olanlara yılda 24 iş günü,
Yıllık ücretli izin verilmesi gerekmektedir. Bu süreler toplu iş sözleşmeleri ve hizmet
akitleri ile artırılabilmektedir. Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin
18 günden az olamayacaktır.
İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan başka ücretli ve ücretsiz izinler ile dinlenme
ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. Yıllık ücretli izinle ilgili sürelerde, iş günü dikkate
alınmaktadır. Bu nedenle, yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan hafta tatili,
ulusal bayram ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmayacak, işçinin iznini kullandığı döneme
rastlayan hafta tatili ile ulusal Bayram ve genel tatil günleri izin süresine eklenecektir.2
Günlük izin ücretinin saptanmasında, fazla saatlerde çalışma karşılığı alınacak ücretler,
primler, işyerinin temelli işçisi olup, normal saatler dışında hazırlama, tamamlama, temizleme
işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler hesaba katılmayacaktır.
Yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek
olanlara eğer isterlerse, gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren 7
güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır. Yıllık ücretli izin hakkının iki parça halinde
kullanılması halinde ücretsiz yol izni süresi en fazla yedi gün olarak kullanılabilecektir. Yol izni
alanlar, bu süreyi kullanmadan işe dönerlerse, işveren bunları anılan sürenin bitiminden önce işe
başlatmayabilir.
Yol izni alan işçinin iznini işyerinin bulunduğu yerde geçirmesi, sadakat borcuna aykırı
olup işverene akdi haklı nedenle fesih imkanı sağlar.3
III. YILLIK ÜCRETLİ İZİN UYGULAMASINDA SORUNLAR
Uygulamada özelikle 5. yıl izninin kaç gün olarak kullandırılacağı konusu tartışılmaktadır.
İş Kanunu’nun 49. maddesinin (a) bendinde hizmet süresi “....beş yıla kadar...” ibaresi
Resul Kurt, İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar, İSMMMO Yay. 1. Baskı, İstanbul
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kullanılırken, (b) bendinde “...beş yıldan fazla... ” ibaresi kullanılmaktadır. Doğal olarak 5. yılın
hangi bende girdiği konusunda anlaşmazlık olmaktadır. Kanun metninin açık ve anlaşılır
olmamasından dolayı iki farklı görüş ortaya çıkmıştır. Bir görüşe göre,
 49. maddenin metninden 5. yılın izninin (a) bendine dahil olduğu, yani 12 işgünü
olduğu, diğer bir görüşe göre ise
 49. maddenin metninden 5. yılın izninin (b) bendine dahil olduğu, yani 18 işgünü,
olduğu ileri sürülmektedir.
1475 sayılı İş Kanunu’nun 49/a.maddesinde “... beş yıla kadar...” ifadesi yer almıştır. Bu
ifadeden, 5. hizmet yılına karşılık gelen yıllık izin ücretinin 12 işgünü üzerinden ödenmesi gerektiği
görüşü daha ağır basmaktadır. Ancak, İş Kanunu’nun 50. maddesinin “işçi, ... her hizmet yılına
karşılık, yıllık iznini, gelecek hizmet yılı içinde kullanır.” hükmüne göre, işçi, yıllık ücretli iznini
bir sonraki çalışma yılı içerisinde kullanılabilecektir. Yani, 1. yılın izni 2. yılda, 2. yılın izni 3. yılda
kullanılacaktır. Bu bağlamda 5. yılın izni ancak 6. yılın içerisinde kullanılabilecektir. Başka bir
ifadeyle, 5 yıldan fazla bir hizmet süresine karşılık 18 işgünlük yıllık ücretli izin kullanılmalıdır.
İş Kanunun 52. maddesinde, “... yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez ve bu iznin
işveren tarafından devamlı bir şekilde verilmesi zorunludur.” Hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle,
yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin yukarıda gösterilen süreler içinde işveren
tarafından devamlı bir şekilde verilmesi zorunludur.
Ancak işyerindeki kıdemi beş yıldan fazla
ve onbeş yıldan az olanlara verilen 18 gün izin ile işyerindeki kıdemi onbeş yıl ve daha fazla
olanlara verilen 24 gün izin süresi tarafların rızası ile, bir bölümü 12 günden aşağı olmamak üzere
ikiye bölünebilir. Bu durumda ise aşağıdaki hususlara dikkat etmek gereklidir:
 Yıllık ücretli izin en fazla ikiye bölünebilir.
 İkiye bölünen yıllık iznin bir bölümünün en az 12 gün olması gereklidir.
 Bu bölünmede mutlaka tarafların rızası gereklidir.
 Yıllık iznin ikiye bölünmesi halinde, işveren, işçiye 7 günden fazla ücretsiz yol izni
vermeye mecbur tutulamayacaktır.
Uygulamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından sıkça
karşılaşılan bir problem, yıllık ücretli izin adı altında 12 günden az izinler kullandırılması şeklinde
ortaya çıkmaktadır. Hizmet akdinin devamı süresince 12 günden az kullandırılan izinlerin yıllık
ücretli izin olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bakanlık İş Müfettişleri tarafından yapılan
denetimlerde, yıllık izinlerin bir bölümünün en az 12 gün olacak şekilde kullandırılması
önerilmektedir.
İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan başka ücretli ve ücretsiz izinler veya
dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında
izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.
İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi bu işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli
izin haklarının ortadan kalkmasına sebep olamaz. Aksine bir sözleşme olsa bile yıllık ücretli izin
süresine ilişkin ücretler yeni işveren tarafından ödenir. Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için
ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta
primlerinin, Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden
ödenmesine devam olunur.
İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini, ilgili
işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.
Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon ücreti, kara
katılma ve yalnız servis karşılığı (yüzde) gibi belirli olmayan süre ve tutar üzerinden ücret alan
işçinin izin süresi için verilecek ücret, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin fiili olarak
çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır. Ancak son bir yıl
içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, izin ücreti; işçinin izne çıktığı ayın başı ile zammın
yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle
hesaplanır. Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret, yüzdelerden toplanan para dışında
işveren tarafından ödenir. Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel
tatil ücretleri ayrıca ödenir.
Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte
çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi için kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. Bu
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personelin hizmet akdi, 1475 sayılı iş Kanunu’nun 17/II-(d) bendi uyarınca tazminatsız olarak
feshedilebilir.
İş Kanunu gereğince her işveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir
bir kayıt (yıllık izin defteri, izin kartı veya izin pusulası) tutmak zorundadır. Yıllık izin defteri, hem
kayıtların düzenli olmasını ve mükerrer izin kullanılmasını önler, hem de işçilerin işten ayrıldıktan
sonra yıllık izin kullanmadıkları gerekçesiyle yıllık izin ücretini talep etmelerini önler. Yıllık
ücretli izin kullanımı tanık beyanı ile kanıtlanamaz. Yazılı belge zorunludur. Yargıtay kararlarında
da işçisine ücretli izin kullandırdığını kanıtlayamayan işverenin yıllık ücretli izin paralarını
ödemekle yükümlü tutulması gerektiği belirtilmektedir.4
Yıllık izin defteri herhangi bir tasdike tabi değildir. Yani yıllık izin defterinin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge/İl Müdürlüklerine veya notere tasdik ettirilmesi söz konusu
değildir.
İş Kanunu’nun 57. maddesi, yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yılın
hangi dönemlerinde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya
bağlı tutulacağı, yıllık iznin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve
izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller ve şartların Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde
gösterileceğini hüküm altına alınmıştır.
Aynı kanunun 99. B/3 fıkrasına göre Yıllık ücretli izin yönetmeliğinde yer alan
düzenlemelere uymayan işveren veya işveren vekiline 2002 yılında 43.620.820 lira para cezası
uygulanacaktır.
SONUÇ
Yıllık ücretli izin kullandırılması işçilerin, dinlenerek çalışma istemini koruyabilmelerini,
bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumalarını, motivasyonlarını artırmalarını ve bunların sonucunda
da iş verimliliğinin artmasını sağlamaktadır. Oysa, ülkemizde yıllık ücretli izin kullanımında
önemli sorunlar yaşanmakta, özellikle küçük ölçekli veya kurumsallaşmamış işletmelerde işçiler
anayasal bir hak olan ücretli izin hakkından yoksun bırakılmaktadır. Yıllık ücretli izinlerin
kullandırılmaması, İş Kanununun 99/B-3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına neden
olmaktadır. Yine, işçilere yıllık ücretli izin kullandırılması halinde, iznin bir bölümünün 12 günden
az olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
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GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI AÇISINDAN
DAR MÜKELLEFİYET MÜESSESESİ

Mesut KOYUNCU
Hesap Uzmanı
Ceyhun KOYUNCU
Hukukçu
I – GİRİŞ
Globalleşen dünya, uluslararası faaliyetlerde yoğunluğu artırırken, ülkemiz de bu trende uyum
sağlama yolunda çaba sarfetmeye başlamıştır. Bu çaba, bir yanda Türkiye kaynaklı firmaların ya da
Türk vatandaşlarının yurtdışı; diğer yanda yurtdışı menşeli firma ve şahısların ülkemiz içerisinde ticari
faaliyetlerinde artışı ve çeşitliliği beraberinde getirmiştir.
Yabancı şahıs ve kurumların Türkiye içerisinde elde etmiş oldukları kazanç ve iratların
vergilendirilmesi çalışmamızın temel konusunu teşkil etmektedir. Dar mükellef kişi ve kurumların,
Türkiye içerisinde elde ettikleri kazanç ve iratların tespiti önem arz etmekte, kimi zaman ise tereddüt
yaratan durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle çalışmamızda öncelikle dar mükellef kişi ve
kurumların Türkiye’de elde etmiş oldukları kazanç ve iratların tespitine değinilecek, sonrasında ise söz
konusu kazanç ve iratların vergilendirilmesi meselesi ele alınmaya çalışılacaktır.
II – TÜRK VERGİ HUKUKUNDA DAR MÜKELLEFİYET MÜESSESESİ
1 – Gelir Vergisinde Dar Mükellefiyet
Gelir vergisinde dar mükellefiyet, Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişilerin Türkiye’de
elde etmiş oldukları kazanç ve iratları vergilemeyi amaçlayan bir müessesedir. Tam mükellefiyette
gelir şahıstan hareketle kavrandığı halde, dar mükellefiyette önem taşıyan husus, Türkiye’de gelirin
elde edilmiş olup olmadığıdır.1
Gelir Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde dar mükellefiyet konu edilmiş ve Türkiye’de
yerleşmiş olmayan gerçek kişilerin sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden
vergilendirilecekleri belirtilmiştir. Türkiye’de yerleşme kavramı ise aynı Kanunun 4’üncü maddesinde
tanımlanmıştır. Buna göre; aşağıda yazılı kimseler Türkiye’de yerleşmiş sayılacaktır.
1.İkametgahı Türkiye’de bulunanlar (İkametgah, Kanunu Medeni’nin 19’uncu ve müteakip
maddelerinde yazılı olan yerlerdir.)
2.Bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (geçici ayrılmalar
Türkiye’de oturma süresini kesmez.)
Gelir Vergisi Kanununun 5’inci maddesi ile aşağıda yazılı yabancılar, memlekette altı aydan
fazla kalsalar dahi, Türkiye’de yerleşmiş sayılmazlar.
1.Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye’ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar,
memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benziyen diğer kimselerle tahsil veya
tedavi veya istirahat veya seyahat maksadiyle gelenler;
2.Tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmıyan sebeplerle Türkiye’de alıkonulmuş
veya kalmış olanlar.
Sonuç olarak, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, Türkiye’de yerleşmiş olmayan veya
sayılmayan gerçek kişiler dar mükellef vasfında sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar
üzerinden vergilendirilirler.
2 – Kurumlar Vergisinde Dar Mükellefiyet
Ülke sınırları içerisinde yabancı kurumlarca elde edilen gelirlerin vergi sistemi içine dahil
edilmesi gayesi, Kurumlar Vergisi Kanununda da yine dar mükellefiyet müessesesi ile sağlanmaya
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çalışılmıştır. Kanunun 11’inci maddesinde dar mükellefiyet, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de
Türkiye’de bulunmayan kurumların yalnızca Türkiye’de elde etmiş oldukları kurum kazançları
üzerinden vergilendirilmesi olarak tanımlanmış ve dar mükellefiyete tabi olabilecek kurumlar
konusunda Kanunun birinci maddesine atıf yapılmıştır.
Madde metninde geçen ve dar mükellefiyet statüsünde vergileme için her ikisinin de
Türkiye’de bulunmamamsı zorunlu olan kanuni merkez ve iş merkezi kavramları da yine aynı
Kanunun 10’uncu maddesinde tanımlanmıştır.
Kanuni merkezden maksat, vergiye tabi kurumların esas nizamname veya
mukavelenamelerinde veya teşkilat kanunlarında gösterilen merkezdir.
İş merkezinden maksat ise, iş bakımından muamelelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği
merkezdir.
III –DAR MÜKELLEFİYETTE KAZANÇ TESPİTİ
A-Gelir Vergisi Açısından Dar Mükellefiyette Kazanç Tespiti
Türkiye’de yerleşik olmayan şahısların sağladıkları vergiye esas kazanç ve iratlar tespit
edilirken en önemli kıstası Türkiye’de elde etme kavramı oluşturacaktır. Gelir Vergisinde dar mükellef
şahıslar açısından elde edilen kazançlar tespit edilirken, Kanunun 2’nci maddesinde belirtilen gelir
unsurları yol gösterici olacaktır.
1– Dar Mükellef Gerçek Kişiler Açısından Verginin Mevzuu
Gelir Vergisi Kanununun 6’ncı maddesine göre Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler
sadece Türkiye’de elde ettikleri ve Kanunun 2’inci maddesinde yedi bent olarak sayılan gelirler
üzerinden vergilendirileceklerdir. Dolayısıyla söz konusu yedi gelir unsuru verginin mevzuunu teşkil
edecektir.
2– Kazanç ve İradın Türkiye’de Elde Edilmiş Olması
Dar mükellef gerçek kişilerin, Türkiye’de elde etmiş oldukları kazanç ve iratlar üzerinden
vergilendirilmeleri, kazanç ve iradın Türkiye’de elde edilip edilmediğinin tespiti sorununu ortaya
çıkarmaktadır. Gelir Vergisi Kanununun 7’nci maddesinde her gelir unsuru açısından Türkiye’de elde
edilme şartları sıralanmıştır. Buna göre;
a)Ticari kazançlarda, kazanç sahibinin Türkiye’de işyerinin olması veya daimi temsilci
bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla sağlanması gerekmektedir.
Kanunun 8’inci maddesi, işyerinin tayininde Vergi Usul Kanunu hükümlerinin dikkate
alınacağını belirtmiştir. Konuya ilişkin Vergi Usul Kanununun 156’ncı maddesi ise işyerini; mağaza,
yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri,
tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat
şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya
bu faaliyetlerde kullanılan yer olarak tanımlamıştır.
Daimi temsilci kavramı, Gelir Vergisi Kanununun 8’inci maddesinde, bir hizmet veya vekalet
akdi ile temsil edilene bağlı olup, onun nam ve hesabına belirli veya belirsiz bir süre ile veya
müteaddit ticari muameleler ifasına yetkili kişi olarak açıklanmış; ayrıca bazı şahısların başka
herhangi bir şart aranmadan daimi temsilci sayılacağı belirtilmiştir. Buna göre Borçlar Kanununda
tanımlı ticari mümessiller, tüccar vekilleri seyyar tüccar memurları; Türk Ticaret Kanunda tanımlı
acente durumunda bulunanlar ile temsil edilene ait reklam giderleri hariç olmak üzere, giderleri
devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler ve mağaza veya depolarında
temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar
Kanunun 7’nci maddesi uygulamasında daimi temsilci sayılacaklardır.
b)Zirai kazançlarda; zirai faaliyetlerin Türkiye’de icra edilmesi şartı aramıştır. Bu durumda
Türkiye’de yerleşik olmayan bir gerçek kişinin, Türkiye’de zirai faaliyet yapabilmesi için, kendisini
temsile yetkili bir kimsenin de Türkiye’de bulunması gerekir. Zirai faaliyetin sadece “fiili” kısmı ile
uğraşan kimse de vergileme ile ilgili görevleri yerine getirmek bakımından muhatap olarak
alınacaktır.2
c)Ücretlerde; hizmetin Türkiye’de ifa edilmiş veya edilmekte olması veya Türkiye’de
değerlendirilmesi, yine Türkiye’de kain müesseselerin idare meclis başkan ve üyelerine, denetçilerine,
tasfiye memurlarına ait huzur hakkı, aidat, ikramiye ve benzerlerinin Türkiye’de icra edilmesi veya
2
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Türkiye’de değerlendirilmesi gerekmektedir. Hizmetin Türkiye’de değerlendirilmiş sayılması için,
ödenen ücretin kamu idare ve müesseseleri, dernek ve vakıf gibi kuruluşlar, kurumlar vergisi
mükellefleri veya gerçek usulde gelir vergisine tabi olanların giderleri arasına intikal etmiş olması
gerekir.3
d)Serbest meslek kazançlarında; söz konusu faaliyetin Türkiye’de icra edilmesi veya
Türkiye’de değerlendirilmesi gerekmektedir.
e)Gayrimenkul sermaye iratlarında; gayrimenkulun Türkiye’de bulunması ve bu
mahiyetteki mal ve hakların Türkiye’de kullanılması veya Türkiye’de değerlendirilmesi şartı
aranmıştır. Gelir Vergisi Kanununun 70’inci maddesinde ise kiralanmaları ile gayrimenkul sermaye
iradı doğuracak mal ve haklar tespit edilmiştir. Bu maddede belirtilen mal ve haklar, gayrimenkuller,
gayrimenkul niteliğindeki ayni haklar ve fikri ve sınai haklar4 olarak ayrıma tabi tutulabilecektir.
f)Menkul sermaye iratlarında; sermayenin Türkiye’de yatırılmış olması gerektiği
belirtilmiştir. Bu hüküm, menkul sermaye iradını sağlayan sermayenin Türkiye’de kullanılmasını ifade
eder.5 Dar yükümlülüğe tabi olanların Türkiye’de kullanılan sermayelerinden elde edilen menkul
sermaye iratları, Türkiye’de emirlerine amade kılındığı anda elde edilmiş sayılır.6
g)Diğer kazanç ve iratlarda; söz konusu kazanç ve iratları doğuran işin veya muamelenin
Türkiye’de ifa edilmesi veya Türkiye’de değerlendirilmesi gerekmektedir.
B-Kurumlar Vergisi Açısından Dar Mükellefiyette Kazanç Tespiti
Kurumlar Vergisi Kanununun 11’inci maddesine göre kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de
Türkiye içinde bulunmayanlar dar mükellefiyete tabidirler. Dar mükellef kurumların elde ettiği kurum
kazancı, tam mükellef kurumların elde ettiği kurum kazancından farklı değildir. Dar mükellefiyette
elde edilen kurum kazancı ile ilgili en önemli sınırlama “kazanç ya da iradın Türkiye’de elde edilmesi
olgusudur.7 Söz konusu kurumlar, yalnızca Türkiye’de elde etmiş oldukları kazanç üzerinden
vergilendirilirler.
Dar mükellef yabancı kurumların asıl faaliyetlerinin ülke dışında olması, bunların Türkiye’de
elde ettiği kazançların vergilendirilmesinde farklı bir vergileme sistemini gerekli kılmaktadır.8
1– Dar Mükellef Kurumlar Açısından Verginin Mevzuu
Kurumlar Vergisi Kanununun 12’nci maddesinde, kurumlar vergisi açısından dar
mükellefiyetin konusu içine giren kurum kazançları yedi bent halinde sayılmıştır;
a.Türkiye’de Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun işyeri olan veya daimi temsilci
bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde veya temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerde
elde edilen ticari kazançlar:
Bu şartları haiz olsalar dahi kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye’de satın aldıkları veya
imal ettikleri malları Türkiye’de satmaksızın yabancı memleketlere göndermelerinden doğan
kazançlar, Türkiye’de elde edilmiş sayılmayacaktır. Türkiye’de satmaktan maksat alıcı veya satıcının
veya her ikisinin Türkiye’de olması veya satış akdinin Türkiye’de yapılmasıdır.
İşyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla elde edilen kazançlarda süreklilik unsuru hakimdir.
İşyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla sürekli olarak elde edilen gelirler niteliğine bakılmaksızın ticari
kazanç sayılır.9
Ticari kazancın elde edilmiş sayılması için geliri doğuran işlemin eksiksiz olarak
gerçekleşmesi ve gelirin nitelik ve tutar bakımından kesinlik kazanmış olması yeterlidir.10
Yabancı menşeli kurum ve kuruluşlar tarafından zaman zaman ülkemizde irtibat büroları
açıldığı görülmektedir. Bu bürolar genellikle Türkiye’de pazar araştırması ve tanıtım çalışmaları
yapmak, merkezin satış yapabileceği kuruluşlarla bağlantı sağlamak, siparişleri merkeze iletmek,
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merkezle müşteri arasındaki ilişkileri düzenlemek gibi faaliyetlerde bulunmaktadırlar.11 Söz konusu
irtibat bürolarının vergileme açısından durumlarının tespiti önem arz etmektedir.
Konuya ilişkin olarak Danıştay 4.Dairesi 1988 yılında vermiş olduğu kararda; “bir yerin işyeri
olarak kabul edilebilmesi için, o yer ile elde edilen kazanç arasında dolaylı bir ilişkinin varlığını yeterli
saymış, ilgili büronun doğrudan satış sözleşmesi yapmaması, fatura düzenlememesine karşın,
merkezin Türkiye’de yaptığı ihracatın gerçekleşmesinden önceki tüm işlemlerin bu büro tarafından
gerçekleştiriliyor olmasından dolayı irtibat bürosunun Vergi Usul Kanununun 156’ncı maddesinin
belirlediği anlamda işyeri olduğunun kabul edilmesi gerektiği”12 yönünde karar vermiştir.
Maliye Bakanlığı ise vermiş olduğu muktezada13, irtibat bürolarının Türkiye’de bulunan daimi
temsilci konumunda olduğunu belirtmiştir.
İrtibat büroları, yabancı sermaye mevzuatına göre, ticari faaliyette bulunmama kaydıyla
kurulmaktadırlar. Yani yabancı sermaye mevzuatı, irtibat bürolarının ticari faaliyette bulunmalarını
yasaklamıştır.14 Ancak ticari faaliyet gerçekleştirdiği tespit edilen irtibat bürolarının elde ettikleri
kazancın vergilendirileceği de tabiidir.
İdarenin sonraki yıllarda irtibat bürolarına ilişkin vergilendirme gerekçesi değişmiş;
25.07.1996 tarih ve 34431 sayılı Maliye Bakanlığı muktezasında, söz konusu yerleri daimi temsilcilik
olduğu için değil, anlaşma kapsamında işyeri oluşturup oluşturmadığının tespiti ve izlenmesi amacıyla
dar mükellef olarak vergilendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Danıştay da yukarıda belirtilen görüşünü değiştirmiştir. İrtibat bürolarının, Vergi İdaresi
tarafından yurtdışında yerleşik kuruluşların Türkiye’deki işyeri olarak kabul edilip mükellefiyet tescil
ettirilmesi gerektiği yolundaki görüş ve uygulamaları, Danıştayca artık kabul edilmemektedir.15
Sonuç olarak her hangi bir ticari faaliyet göstermeyen, göstermesi de yasal olarak mümkün
olmayan irtibat bürolarının, ne iş yeri ne de daimi temsilci olarak kabul edilmeleri bizce de mümkün
değildir. Ancak, konuya muhatap mükelleflerin, Bakanlıktan özelge istemeleri ve uygulamalarını o
yönde yapmaları, ileride olası bir eleştiriyle karşılaşmamaları açısından, en doğru yöntem olacaktır.
b. Türkiye’de elde edilen ücretler: Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı, tahsisat, zam,
avans, aidat, huzur hakkı, pirim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmesi veya bir
ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belirli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş
olması ücretin mahiyetini değiştirmeyecektir.
Yabancı kurumların Türkiye’de ücret geliri elde etmesi, bir mensubunu veya personelini tahsis
etmesi, bu şahsın emir kumanda zincirine dahil olarak ve bir post işgal ederek karşı firmaya
Türkiye’de hizmet vermesi veya bu hizmet bedelinin (yurtdışından fatura edilen bedel) Türkiye’de
gider yazılması suretiyle olur.16
c. Türkiye’de elde edilen serbest meslek kazançları: Serbest meslek kazancında elde etme
tahsil esasına bağlanmıştır. Dar mükellef kurumların bu tür kazanç elde etmeleri organları (personeli)
vasıtasıyla mümkündür.17
d. Türkiye’de bulunan zirai işletmelerden elde edilen kazançlar: Zirai kazançların elde
edilmesinde tahakkuk esası kabul edilmiştir. Zirai kazancın Türkiye’de elde edilmiş sayılması için
zirai işletmenin Türkiye’de bulunması, yani zirai faaliyetin Türkiye’de icra edilmesi gerekir.18
Zirai işletmelerden elde edilen kazançlar konusunda, Vergi Usul Kanununun 156’ıncı
maddesinde işyeri tanımı zirai işyerlerini kapsadığı ve işyeri olunca da kazanç ticari nitelik kazanacağı
için, bir yabancı kurumun Türkiye’de zirai kazanç elde etmesi hemen hemen imkansız19 olduğu
savunulmuştur. 156’ıncı maddenin geniş yorumlanması durumunda bu görüşün haklılığı tartışılmaz
boyuttadır. Ancak Kanundaki işyeri tanımının “kazanç ve faaliyet odağı” anlamıyla sınırlanmasının
hukuk güvenliği ilkesine daha uygun düşeceği kanısındayız.
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e. Gayrimenkullerin, hakların ve menkul malların Türkiye’de kiralanmasından elde
edilen iratlar: Gayrimenkul sermaye iratlarında da elde etme tahsil esasına bağlanmış bulunmaktadır.
Gayrimenkul sermaye iradı üzerindeki fiili tasarruf hakkının, karşı tarafa bağlı olmayan nedenlerle
kısıtlanmış olması, iradın elde edilmiş sayılmasına engel değildir.20
f. Türkiye’de elde edilen menkul sermaye iratları: Menkul sermaye iratlarında elde etme
hukuki ve ekonomik tasarrufa bağlanmıştır. Yani, menkul sermaye iradı fiilen tahsil edildiği, elde
edenin emrine amade kılındığı zaman yahut hukuki engellerin ortadan kalktığı veya kaldırıldığı andan
itibaren elde edilmiş sayılır.21
g. Türkiye’de elde edilen diğer kazanç ve iratlar: Dar mükellef kurumların Türkiye’de sair
kazanç ve irat elde etmeleri, bu kazanç veya iratları doğuran işin veya muamelenin Türkiye’de ifa
edilmesi veya Türkiye’de değerlendirilmesiyle mümkün bulunmaktadır.22
Dar mükellefiyete tabi kurumlarda vergi matrahını Türkiye’de elde edilmiş safi kurum
kazançları teşkil etmektedir. Tam mükellefiyete tabi kurumlardaki kazanç tespit ilkeleri, esas itibariyle
dar mükellefiyette de geçerlidir. Bununla beraber, dar mükellefiyete tabi kurumların ülke dışı
ilişkilerinin yarattığı özellik ve uygulama işlerliğinin sağlanmasına bağlı nedenler, bazı farklı esaslara
yer verilmesini gerektirir.23
Dar mükellefiyete tabi kurumların kurum kazançlarının, 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 uygulanacaktır.
-Türkiye’de Ticari Veya Zirai Faaliyette Bulunulması
Daha önce belirtildiği gibi dar mükellefiyette kazanç tespiti, Kurumlar Vergisi Kanununun
13’üncü maddesi uyarınca, bilanço esasında öz sermaye kıyaslaması yapılarak tespit edilir. Türkiye’de
ticari veya zirai faaliyette bulunan kurumların, bu faaliyetlerinden doğan kazançları yanında, yapısı
itibariyle diğer gelir guruplarına giren kazanç unsurları da elde etmeleri mümkündür.24
Kurumlar Vergisinde ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazancının tespitinde mükellefler
kanunda belirlenmiş bazı giderleri hasılattan indirebileceklerdir. Bunların yanında kurum kazancının
tespiti yapılırken hasılattan indirilemeyecek giderler de yine kanunda sayılmıştır. Söz konusu esaslar,
dar mükellefiyette de aynen uygulama alanı bulacaklardır.
-Türkiye’de Ticari Veya Zirai Faaliyette Bulunulmaması
Dar mükellefiyete tabi kurumların, Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratların ticari veya zirai
faaliyet kazançları dışındakilerden oluşması durumunda, kazancın tespiti Kurumlar Vergisi
Kanununca farklı bir rejime tabi tutulmuştur.
Kurumlar Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasına göre, dar mükellefiyete
tabi kurum kazançlarının, ticari kazanç gibi tespit edilmesi gereken kazanç ve iratlar da dahil olmak
üzere, ticari veya zirai kazançlar dışında kalan kazanç ve iratlardan ibaret bulunması halinde, Gelir
Vergisi Kanunun ilgili kazanç ve iratların tespiti hakkındaki hükümleri Kurumlar Vergisi matrahının
tespitinde de uygulanacaktır. Böylece, Türkiye’deki kurum kazancı unsurları itibariyle, ayrı matrah
tespit usullerine tabi tutulmuş olacaktır.25
Örneğin kurum Türkiye’de sadece menkul sermaye iradı elde etmişse matrah, Gelir Vergisi
Kanununun menkul sermaye iradına ilişkin hükümlerine göre; sadece gayrimenkul sermaye iradı elde
etmişse Gelir Vergisi Kanununun gayrimenkul sermaye iradına ilişkin hükümlerine göre
hesaplanacak, dolayısıyla farklı usuller izlenecektir.
-Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Matrahın Tespiti
Yabancı ulaştırma kurumlarında kurum kazancının ve dolayısıyla matrahın tespiti özellik arz
etmektedir. Yabancı kurumlarca yapılan ulaştırma işleri de, ticari bir faaliyettir.26 Burada olağan
şartlarda Türkiye’de elde edilen kazancın tespiti gerekecektir. Ancak uluslararası taşımacılık işinin
doğası gereği safi kurum kazancının Türkiye’deki parkura isabet eden kısmının kesin olarak
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hesaplanması mümkün olamamaktadır.27 Bu güçlüğü aşmak doğrultusunda Kurumlar Vergisi
Kanununun 18’inci maddesinde, yabancı ulaştırma kurumlarının vergiye matrah olacak kurum
kazancının, 19’uncu maddesinde belirtilen usullere göre tespit edilecek Türkiye’de elde edilen
hasılata, ortalama emsal nispetlerinin uygulanması suretiyle hesaplanacağı belirtilmiştir.
Bu noktada karşımıza Türkiye’de elde edilen hasılatın tespiti zorunluluğu çıkmaktadır. Bu
konuda da Kurumlar Vergisi Kanununun 19’uncu maddesi yol gösterici olacaktır. Kurumlar Vergisi
Kanununun 19’uncu maddesinin birinci bendine göre; Türkiye sınırları içinde yapılan kara
ulaştırmalarında yolcu, yük ve bagaj taşıma ücreti olarak ne isimle olursa olsun aldıkları paralar
Türkiye’de elde edilmiş hasılat sayılacak, bilet bedeli ile birlikte alınan gider karşılıkları da bu
kapsama dahil edilecektir.
19’uncu maddenin ikinci bendine göre; deniz veya hava taşımacılığı yapılan yabancı ulaştırma
kurumlarının, Türkiye’deki yükleme limanlarından yabancı memleketlerdeki varış limanlarına veya
diğer bir kurumun gemisine aktarma yapılacak yabancı limana kadar cereyan eden deniz, hava
ulaştırmalarında yolcu, yük ve bagaj taşıma ücreti olarak, bilet bedeli ile birlikte alınan gider
karşılıkları da dahil olmak üzere, her ne isimle olursa olsun aldıkları paralar, Türkiye’de elde edilmiş
hasılat addedilecektir.
Ayrıca, 19’uncu maddenin üçüncü maddesi gereğince, hangi ulaşım yolu söz konusu olursa
olsun, Türkiye dışında ulaştırma işleri için diğer kurumlar hesabına Türkiye’de satılan yolcu ve bagaj
biletleri ile Türkiye’de yapılan navlun sözleşmeleri dolayısıyla alınacak komisyon ve ücretler de
Türkiye’de elde edilmiş hasılat kapsamında değerlendirilecektir. Kurumlar Vergisi Kanununun 18’inci
maddesinde belirtilen ortalama emsal nispetleri ise Maliye Bakanlığınca tayin olunacak ve Resmi
Gazete yayınlanacaktır.
Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, Kurumlar Vergisi Kanununda düzenlenen bu özel
vergileme rejiminin, yabancı ulaştırma kurumlarının sadece Türkiye ile yabancı ülkeler arasında
gerçekleştirdikleri taşımacılık faaliyetlerini kapsadığı, faaliyetin Türkiye’de başlayıp bitmesi halinde
ise genel hükümlerin uygulanacağıdır.28
Türk hava limanlarına uğramayan yabancı hava ulaştırma kurumlarının, Türkiye dışında
yaptıkları hava ulaştırmaları için, Türkiye’deki daimi temsilcileri tarafından kesilen biletler dolayısıyla
aldıkları taşıma ücretlerinin Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ve 19’uncu maddelerine göre
vergilendirilip vergilendirilmeyeceğine dair soruna ilişkin olarak Hesap Uzmanları Kurulu Danışma
Komisyonu 02/02/1978 tarih 235 no.’lu kararında; söz konusu taşıma ücretlerinin Türkiye’de elde
edilmiş sayılmaması, dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergilendirilmemesi gerektiği
şeklinde bir görüşe ulaşmıştır.
Söz konusu görüşe temel gerekçe olarak ise, yabancı ulaştırma kurumlarının Türkiye’de
faaliyette bulunmaları için, genel olarak uçakların Türk hava limanlarından yolcu, yük veya bagaj alıp
yabancı hava limanlarına taşınmasının zorunlu olduğu, dolayısıyla kanunun yabancı hava ulaştırma
kurumlarının Türkiye’de hasılat elde etmelerini bu şekilde maddi bir olaya bağlamış olması
gösterilmiş; bu sebeple uçakları hiç bir şekilde Türk hava limanlarına uğramayan yabancı ulaştırma
kurumlarının Türkiye temsilcilerinin kestikleri biletler karşılığında alınan paraların kurumlar vergisine
tabi olmaması gerektiği belirtilmiştir.
IV–DAR MÜKELLEFİYETTE VERGİLEME
Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında, kazanç ve iratların tespiti sonrasındaki aşamayı,
vergileme oluşturmaktadır. Çalışmamızın bundan sonraki bölümünde dar mükelleflerin gelir ve
kurumlar vergisi uygulamasına göre vergileme rejimlerine yer verilmeye çalışılacaktır.
A– Gelir Vergisinde Dar Mükelleflerin Vergileme Rejimi
Gelir vergisi, prensip olarak, mükellefin beyanı üzerine salınan, beyan esasına dayalı bir
vergidir. Mükellefler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinde yazılı yedi gelir unsurundan bir
takvim yılı içerisinde elde ettikleri kazanç ve iratları, söz konusu kanunda aksine hüküm
bulunmadıkça yıllık beyanname ile beyan ederler.29
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Bu genel hükümle birlikte gelir vergisine tabi dar mükellefler için üçlü bir vergileme esası
getirilmiştir.
-Yıllık beyan,
-Stopaj usulü,
-Münferit beyanname.
1. Dar Mükelleflerde Gelirin Toplanması ve Yıllık Beyan Esasında Vergileme
Yıllık beyanname usulüne göre vergileme, dar mükellefiyette de temel vergilendirme rejimini
oluşturmaktadır. Ancak Gelir Vergisi Kanununun 86’ncı maddesinin 2’nci bendine göre, vergiye tabi
gelir sadece:

Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve
gayrimenkul sermaye iratları ile kurumlardan elde edilen kâr paylarından;

Diğer kazanç ve iratlardan;

Bu kazanç ve iratların birkaçı veya tamamından ibaret ise yıllık beyanname
verilmeyecektir.
Ayrıca, diğer gelirler sebebiyle beyanname verilecek olsa bile, yukarıda sayılan gelir unsurları
beyannameye ithal edilmeyecektir.
2. Stopaj Suretiyle Vergileme
Stopaj suretiyle vergileme rejimine ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye
iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar girmektedir. Gelir Vergisi Kanununun
94’üncü maddesinde belirtilen ödemelerin dar mükellef statüsünde vergilendirilen gerçek kişilere
nakden veya hesaben yapılması sırasında, bu kişilerin gelir vergisine mahsuben tevkifat yapılması
zorunludur. Tevkif edilen bu vergiler, tevkifata konu kazanç ve iratların yukarıya aktarılan Gelir
Vergisi Kanununun 86’ncı maddesinin 2’nci bendi kapsamında değerlendirilmesi, yani beyan dışı
kalmaları halinde, nihai vergilendirmeyi oluşturacaktır.
3. Münferit Beyanname
Yıllık veyan esasına tabi olmayan, stopaj suretiyle de vergilendirilmemiş gelir unsurları
münferit beyanname ile beyan edilir.30
Münferit beyannamenin verilmesi, verginin tahakkuku ve tahsili ile ilgili düzenlemelere Gelir
Vergisi Kanununun 101 ve 102’nci maddelerinde yer verilmiştir.
B. Kurumlar Vergisinde Vergileme Rejimi
Kurumlar Vergisinde dar mükellefiyet müessesesinde de temel vergileme usulü beyanname
usulü olmasına karşın, bunun yanında yine muhtasar (stopaj) ve özel beyanname usulleri de uygulama
alanı bulmaktadır.
1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilecek Haller
Türkiyede ticari ve zirai faaliyette bulunan dar mükellefiyete tabi yabancı kurumlar, kurumlar
vergisi beyannamesi vermek zorundadırlar. Bu şekilde verilecek kurumlar vergisi beyannamesine,
ticari ve zirai faaliyetlerden doğan kazançların dışında kalan, ancak işletme bünyesinde elde edilen
kazanç ve iratların dahil edilip edilmeyeceği hususu tartışmalıdır.
Tartışma, tevkifat yoluyla alınan kurumlar vergisinin düzenlendiği, Kanunun 24’üncü
maddesinin beşinci fıkrasındaki hükümden kaynaklanmaktadır. Fıkra hükmünde; “Bu maddeye göre
vergisi tevkif suretiyle alınan kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmesi veya bu madde
kapsamına girmeyen kazanç ve iratlar için verilecek beyannamelere mezkur kazanç ve iratların ithali
ihtiyaridir.” şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir. Fıkra hükmünde bahsi geçen ihtiyarilik nasıl
değerlendirilecektir? Dar mükellef kurumun, ticari ve zirai faaliyeti bünyesinde doğmuş olmakla
birlikte, mahiyeti itibariyle bu iki gelir unsuru dışındaki bir gelir unsuruna giren kazanç ve iratları,
eğer 24’üncü madde kapsamında zikredilmişse,
-Stopaja tabi tutulmayacak mıdır?
-Stopaja tabi tutulacak, ancak kurumlar vergisi beyanına intikali ihtiyari mi olacaktır?
-Yoksa, stopaja tabi tutulacak, ancak 24’üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan
ihtiyarilikten yararlanmaksızın verilecek kurumlar vergisi beyannamesine intikali zorunlu mu
olacaktır?
Biz üçüncü görüşteyiz. Ticari veya zirai bir işletme bünyesinde doğmuş olmakla birlikte, ticari
veya zirai kazanç olarak değerlendirilmeyen, Kanunun 24’üncü maddesi kapsamında zikredilen
30
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kazanç ve iratlar bu madde gereğince stopaja tabi tutulacak, ancak bu kazanç ve iratlar her halükarda
ticari ve zirai kazançlarla birlikte beyan edilecek, yıl içinde stopaj yoluyla ödenen vergiler, yıllık
beyan üzerinden tarh edilecek vergiden mahsup edilecektir. Bu konu ile ilgili olarak farklı görüşlerin
de olduğu bilinmelidir.
Diğer taraftan, Türkiye’de ticari veya zirai faaliyeti bulunmayan ya da bulunmakla birlikte bu
faaliyetlere konu işletme ile ilgili olmaksızın elde edilen ve Kurumlar Vergisi Kanununun 24’üncü
maddesi gereğince tevkifata tabi tutulan ticari ve zirai kazançlar dışındaki kazanç ve iratlar için yıllık
beyanname verilmesi veya verilecek beyannamelere mezkur kazanç ve iratların ithali ihtiyaridir.
Ancak, ticari veya zirai bir işletmeye bağlı olarak doğmuş olsun veya olmasın Gelir Vergisi
Kanununun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 ve 7 numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye
iratları ile yatırım fonları ve ortaklıklarının katılma belgeleri ve hisse senetlerinden elde edilen kar
paylarının verilecek beyannamelere dahil edilmesi zorunludur.
2- Sopaj Yoluyla Vergileme
Dar mükellefiyete tabi kurumların ticari, zırai ve diğer kazanç ve iratları dışında kalan kazanç
ve iratları ile telif, imtiyaz, ihtira, işletme , ticaret ünvanı, alameti farika ve benzeri gayri maddi
hakların satışı, devir ve temliki mukabilinde alınan bedeller Kurumlar Vergisi Kanununun 24’üncü
maddesi gereğince kurumlar vergisi tevkifatına tabidir.
Kaynakta vergi kesintisi yapmak bakımından, ilgili kurumun Türkiye’de ticari ve zirai bir
faaliyetinin bulunup bulunmaması ve stopaj konusu kazanç ve irat unsurunun bu faaliyetler
çerçevesinde elde edilip edilmemesinin bir önemi yoktur. Örneğin, menkul sermaye iradı niteliğindeki
bir kazanç unsuru, Türkiye’deki bir ticari işletme bünyesinde elde edilse bile, Türkiye’deki ticari
kazancın bir unsuru sayılacak olmakla beraber, 24’üncü maddeye göre vergi kesintisine tabi
tutulacaktır.Kaynakta vergileme bakımından, kazanç unsurunun, elde edeni yönünden niteliği değil
yapısına göre hangi gelir grubuna girdiği önem taşır.31
Bir önceki bölümde de ifade ettiğimiz gibi, kaynakta vergi kesintisine tabi tutulan kazanç ve
iratlar Türkiye’deki ticari veya zırai bir işletme çerçevesinde elde edildiğinde, beyanı zorunludur. Bu
hallerde, vergi kesintisi peşin yapılan bir tahsilat niteliğini taşır. Bunun dışındaki hallerde vergi
kesintisine tabi kazanç ve iratların ayrıca beyan esasında vergilendirilmesi, mükellefin arzusuna
bağlıdır. Seçimlik hakkı beyanda bulunmama şeklinde kullanıldığında, stopaj, nihai ve kesin
vergileme halini alır.
3- Özel Beyan Esasında Vergileme
Kurumlar Vergisi Kanununun 22’nci maddesi gereğince, dar mükellefiyete giren yabancı
kurumların vergiye tabi kazancının Gelir Vergisi Kanununun 80’inci maddesinde yazılı diğer kazanç
ve iratlardan (telif, imtiyaz, ihtira, işletme , ticaret ünvanı, alameti farika ve benzeri gayri maddi
hakların satışı, devir ve temliki mukabilinde alınan bedeller hariç) ibaret bulunması halinde, yabancı
kurum veya Türkiye’de namına hareket eden kimse bu gibi kazançları iktisap tarihinden itibaren onbeş
gün içinde Gelir Vergisi Kanununun 101’inci maddesinde belirtilen vergi dairelerine beyanname ile
bildirmeye mecburdur.

31
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BANKACILIKTA MALİ TABLOLARIN KONSOLİDASYONU
Hadi EKİCİ
Hesap Uzmanı
GİRİŞ
Türkiye’de sermaye ve finans piyasalarınında son yıllarda kazanılan yoğun ivme,bu sektörlerde
faaliyet gösteren firmaların gerek yapısal durumlarında gerekse iştigal konularında büyük gelişmeler
doğurmuştur.1980’ li yıllar ile karşılaştırıldığında geçmişte sadece mevduat ve kredi işleriyle uğraşan
bankalar bugün bireysel ve kurumsal bankacılığın tüm hizmetlerini sunar hale gelmiştir.
Bankalar, menkul kıymet piyasalarındaki fonksiyonlarının yanı sıra sigorta,leasing,faktoring
gibi birçok kurumları da iştirak edinmişlerdir.Geçmişteki klasik banka anlayışının, bu gelişmeler ışığında
değişime uğradığını ve bugün bankaların finansal kurumlar topluluğu haline geldiğine tanık olmaktayız.
Konsolide mali tabloların bankalarca hazırlanması ve ilgili mercilere raporlanması ile
beraber, denetim mercilerinin finansal kurumlar toplulukları üzerinde bir bütün olarak etkin konsolide
denetim faaliyetinde bulunmaları ve anılan topluluklara uygulanacak standart rasyoların tesisi de dahil
olmak üzere, koruyucu denetim imkanlarını daha etkin biçimde kullanmaları gerçekleşmiş olacaktır.
1.
MALİ
TABLOLARIN
KONSOLİDASYONUNA
KONSOLİDASYONUN AMAÇLARI VE YARARLARI

DUYULAN

İHTİYAÇ,

1.1. Mali Tabloların Konsolidasyonuna Duyulan İhtiyaç
Aynı ortak grubun sahip olduğu şirket sayısının giderek fazlalaşması ve bu şirketlerin ülke
içinde ve dışında yayılması ile ortaya çıkan dağınıklık karşısında ortaklara ve üçüncü kişilere bilgi
vermek gereksinimi, konsolide mali tabloların düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Özellikle holding
şeklinde yapılanmış kurumlar topluluklarında mali tabloların konsolidasyonu, ihtiyacın da ötesinde bir
zorunluluk haline gelmiştir.
1.2. Konsolide Mali Tabloların Düzenlenme Amacı
Konsolide mali tabloların düzenlenme amacı, bir kurumlar topluluğuna dahil ana ortaklık ile
kontrolü ana ortaklıkta olan bağlı ortaklıkların, iştiraklerin ve sınırlı iştiraklerin aktif, pasif, gelir ve
giderleri ile gayrinakdi yükümlülüklerini tek bir ortaklığa aitmiş gibi göstererek, topluluğun bir bütün
olarak finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında tasarruf sahiplerine, finansal yatırımcılara,
denetim mercilerine ve ilgili diğer kişilere bilgi vermektir.
1.3. Mali Tablo Konsolidasyonunun Yararları
Konsolide mali tabloların düzenlenmesinde güdülen kaygıların en başta geleni, bir ortaklık
yapısı içinde yer alan kurumlar topluluğunun finansal durumu ve faaliyetlerinin sonuçları hakkında
gerçek ve doğru bilgilerin, grup faaliyetleriyle yakından ilgilenen izleyicilere sunulmasıdır. Grubun
faaliyetleriyle ilgili olanlar, grubun yatırım ve diğer finansal faaliyetlerini, mali durumunu ve
performansını değerlendirmede, konsolide tabloların bireysel tablolardan daha elverişli ve daha
bilgilendirici olduğunu kabul ederler.
2. KONSOLİDASYON TERMİNOLOJİSİ
Konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak bakımından, konsolidasyon literatüründe sıklıkla
kullanılan kavramların açıklanması yararlı olacaktır.

2.1. Finansal Kurumlar ve Kredi Kurumları
Finansal kurumlar, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, özel finans kurumları, finansal
kiralama şirketleri, finansman şirketleri, faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, risk
sermayesi kuruluşları, portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı şirketleri, yatırım ortaklıkları, genel
finans ortaklıkları, yetkili müesseseler, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gibi hem yurt içinde kurulu,
hem de yabancı ülke mevzuatına göre yurt dışında kurulu ortaklıklardır.1
2.2. Finansal Kurumlar Topluluğu
Hukuksal yönden birbirlerinden bağımsız olmakla birlikte, sermaye, yönetim ve denetim
açısından birbiriyle ilişkili; planlama, organizasyon, finansman, sevk ve idare bakımından ana ortaklık
çatısı altında hakim sermaye grubunca koordine edilen, finansal kurum niteliğine sahip bağlı
ortaklıklar, iştirakler ve sınırlı iştirakler ile bu ortaklıkları doğrudan, dolaylı ve/veya beraberce kontrol
gücüne ve katılınan finansal ortaklıklar üzerinde önemli etkinliğe sahip, yurt içinde kurulu banka ana
ortaklığından meydana gelen gruba finansal kurumlar topluluğu denir.
2.3. Ana Ortaklık
Sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde, üzerlerinde kontrol gücüne sahip olduğu bağlı
ortaklıkları ve/veya iştirakleri ve/veya sınırlı iştirakleri bulunan, banka niteliğindeki bir başka
ortaklığın bağlı ortaklığı durumunda bulunmayan, Bankalar Kanunu kapsamında faaliyet gösteren yurt
içinde kurulu bankalar ana ortaklık olarak kabul edilirler. Burada dikkat edilmesi gereken husus, ana
ortaklığın banka olması zorunluluğudur.
2.4. Bağlı Ortaklıklar
Sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde ana ortaklık tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak;
(a) hisselerinin % 50’sinden fazlasına; veya (b) toplam oy hakkı içinde % 50'den fazla oranda oy
hakkına; ya da (c) yönetim kurullarında çoğunluğu seçme hakkına sahip olunan, Bankalar Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu ve kendi özel mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren yurt içinde kurulu bankalar
ve diğer finansal kuruluşlar ile ilgili ülke mevzuatına göre yurt dışında kurulu bulunan ve faaliyet
gösteren bankalar ve diğer finansal kuruluşlar bağlı ortaklık olarak kabul edilirler.
2.5. İştirakler
İştirakler, sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde ana ortaklık tarafından doğrudan veya
dolaylı olarak; hisselerinin en az % 10’una2, en fazla % 50’sine; veya aynı oranlar arasında oy hakkına
sahip olunan, Bankalar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve kendi özel mevzuatı kapsamında faaliyet
gösteren yurt içinde kurulu bankalar ve diğer finansal kuruluşlar ile ilgili ülke mevzuatına göre yurt
dışında kurulu bulunan ve faaliyet gösteren bankalar ve diğer finansal kuruluşlardır.
2.6. Dolaylı İştirak
Dolaylı iştirak, Bankalar Kanunu’nun 39. maddesindeki tanıma göre bankaların; sermayesinin %
10 ve daha fazlasına sahip oldukları iştiraklerinin, banka iştirak payı ile birlikte ya da ayrı ayrı
sermayesinin % 25 ve daha fazlasına sahip oldukları iştirakleri kasteder.
2.7. Bağlı Menkul Kıymetler

Hazine Müsteşarlığı’nca yayımlanan “Bankaların Konsolide Mali Tablolar Düzenlemesine ve Konsalide Mali
Tabloların İlanına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”
2
Kamu İktisadi Teşekkülleri hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre bu oran % 15 olarak
belirlenmiştir.
1

Bağlı menkul kıymetler, uzun vadeli yatırımda bulunmak veya faaliyetleri üzerinde müdahale
imkanına sahip olmak amacıyla ana ortaklık tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak, hisselerinin %
10’undan azına sahip olunan, bağlı ortaklıklar ve iştirakler haricindeki finansal kurumlar topluluğuna dahil
bankalar ve diğer finansal kuruluşlardaki sermaye paylarını temsil eden menkul kıymetlerdir.
2.8. Sınırlı İştirakler
Konsolide mali tabloların hazırlanması bakımından esas alınacak tarih itibariyle geriye doğru
sürekli olarak 1 yıl ve bunun üzerinde bir süre nitelikleri gereği aktifte “bağlı menkul kıymetler”
arasında tutulan veya 1 yıldan uzun bir süre için anılan kıymetler arasında tutulacak hisse senetlerini
çıkaran yurt içinde kurulu bankalar ve diğer finansal kuruluşlar ile ilgili ülke mevzuatına göre yurt
dışında kurulu bulunan ve faaliyet gösteren bankalar ve diğer finansal kuruluşlar, sınırlı iştirakler
olarak adlandırılır.
2.9. Tali Ortaklıklar
Mali tabloları ana ortaklık nezdinde konsolide edilecek bağlı ortaklıklar, iştirakler, ya da
sınırlı iştiraklere tali (yavru) ortaklık adı verilir.
3.MALİ TABLO KONSOLİDASYONUNUN KOŞULLARI VE K APSAMI
3.1. MALİ TABLOLARI KONSOLİDASYONA ALINACAK OLAN KURUMLARDA
BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
Konsolide mali tabloların değerlendirilmesinin anlamlı olabilmesi ve bu değerlendirmenin
hissedarlar ve üçüncü kişiler açısından önem taşıyabilmesi için mali tabloları birleştirilecek
kuruluşlarda birtakım özelliklerin bulunması gereklidir. Yazımızın bundan sonraki bölümlerinde bu
özellikler üzerinde durulmuştur.
3.1.1. Yavru Ortaklıktaki Sermaye Payı veya Oy Hakkı Çokluğu
Bir ortaklığı konsolidasyona dahil etmenin en başta gelen koşulu, ana ortaklığın o ortaklıktaki
sermaye payının değeridir. Bir bağlı ortaklık, iştirak ya da sınırlı iştiraki konsolidasyona dahil
edebilmek için, onun belli bir yüzdesine sahip olmak koşulu aşağı yukarı tüm ülkelerde geçerli bir
kuraldır. Ancak bu oranın ne olacağına ilişkin olarak ülkeler ve bloklar3 arasında farklı düzenlemelere
ve uygulamalara rastlamak mümkündür. Genelde bu oranın en az % 50 olması gerektiği savunulur.
3.1.2. Kontrol Etme Gücü
Konsolide mali tabloların düzenlenmesi temel olarak ana ortaklığın yavru ortaklıklar üzerindeki
kontrol gücünün derecesine bağlıdır. Kontrol gücünün varlığı konsolidasyon için mutlaka gereklidir.
Gerçekten bir ortaklık diğer bir ortaklığı yönetme gücüne etkin olarak sahip değilse veya sahip olsa
bile yavru ortaklığın ekonomik durumu ve faaliyetleri ile yakından ilgili değilse bu ortaklığın mali
tablolarını tek bir tablo üzerinde konsolide etmeye gerek yoktur.
3.1.3. Kontrolün Sürekli Olması
Ana ortaklığın, yavru ortaklığın pay senetlerini, satmak için elinde bulundurmaması gerekir.
Diğer bir anlatımla yavru ortaklık üzerindeki kontrol gücünün geçici değil, sürekli olması aranır. Pay
senetlerinin satılmak üzere elde bulundurulması, başka bir ifade ile, yatırım amacıyla değil de
3

Avrupa Birliği, OECD gibi

spekülatif amaçlarla hisse edinimleri durumunda, konsolidasyondan çıkartılan sonuçların sürekliliği ve
anlamlılığı kaybolacaktır.
3.1.4. Faaliyet Konularının Benzerliği
İş konusunun aynı ya da benzer olması da, üzerinde durulması gereken bir konudur. Ana
ortaklığın, yavru ortaklığın ekonomik faaliyetleri ve sonuçları ile çok yakından ilgili olması konsolide
mali tabloların anlamlılığı açısından önem taşır. Benzer faaliyetlerle iştigal eden kuruluşların
bilançolarının konsolide edilmesi, mali bünye sağlamlığı ile grubun tüm varlık ve sermaye yapısını
göstermesi bakımından anlamlı olur. Kâr-zarar tablolarının birleştirilmesi ise grubun toplam gelirleri
ve toplam giderleri ile amortisman ve kâr olarak yarattığı fonları göstermek bakımından anlam taşır.
3.1.5. Sahiplik İlişkisi
Yavru kurum üzerinde ana kurumun, bir sözleşmeye dayanarak tesis edeceği sahiplik hakkının
bulunması mümkündür. Bunun için, ortaklık koşulu dahi aranmamaktadır. Oysa kimi ülke mevzuatı
sözleşme ile bahsedilen tarzda bir sahiplik ilişkisinin kurulmasına izin vermemektedir. Dolayısıyla bu
ülkeler için bu gerekçeyle bir ortaklık konsolidasyona alınmayacaktır.
3.1.6. Muhasebe Dönemleri Arası Uyum
Konsolidasyona dahil edilecek yavru ortaklıklar ile ana ortaklığın muhasebe dönemleri uyumlu
olmalıdır. Başka bir deyişle; gruba dahil bütün ortaklıklar için aynı gün bilanço kapanış günü olarak
kabul edilmiş olmalıdır. Eğer kapanış tarihleri arasında üç aydan çok bir süre varsa, bu durumda ya ara
dönem mali tabloları hazırlanmalı ya da konsolide tablolar düzenlemekten vazgeçilmelidir.
3.1.7. Hesap Planı ve Kayıt Yeknesaklığı
Bu kapsamda, ana ortaklık ile yavru ortaklığın, aynı hesap planını ve kayıt sistemini kullanması
ve aynı değerleme usulüne sahip olması gerektiğini söyleyebiliriz. Örneğin, duran varlıkların, menkul
kıymetlerin değerlemesinde; amortisman ayrılmasında kullanılacak yöntemler aynı olmalıdır. Aksi
halde konsolide finansal tablolar istenilen amaca hizmet etmekten uzak olacağı gibi, grup hakkında da
yanıltıcı sonuçlar edinilmesine yol açacaktır.

3.2. İSTİSNAİ OLARAK KONSOLİDASYONA ALINACAK OLAN KURUMLAR
Finansal Ortaklıkların bazılarına ait mali tabloların, konsolidasyona dahil edilme koşullarını
sağlamasına karşın konsolidasyona alınmadığı; veya konsolidasyona dahil edilme koşullarını
sağlamadığı halde konsolidasyona alındığı durumlar sözkonusu olabilir. Bu tür durumlara da
değinmekte yarar vardır.
3.2.1. Yardımcı Bankacılık Hizmetleri Sunan Kuruluşlar
Yardımcı bankacılık hizmetleri sunan kuruluşlar, finansal kurum olmamakla birlikte teknik,
elektronik, danışmanlık ve veri işleme hizmetleri gibi bankayla doğrudan ilişkili olan ve bankanın bir
departmanı şeklinde çalışan kuruluşlardır. Örneğin, bir bankanın iştiraki olan ve sadece bankacılıkla
ilgili dokümanların hazırlanmasıyla uğraşan matbaa işletmesi, bankaların müşteri istihbaratını temin
etmek üzere kurdukları ya da sermayesine katıldıkları istihbarat kuruluşları, veya görevi sadece
bankanın bilgi işlem sistemini yapılandırmak, gerekli teçhizat ve donanımın üretim, onarım ve
bakımını üstlenmek olan firmalar, eğer yukarıda sayılan asgari şartları taşımakta iseler konsolidasyona
alınırlar.
3.2.2. Yeniden Yapılanma Halindeki Kuruluşlar

OECD ülkelerinin çoğunda, bir ortaklığın reorganizasyona alınmış olması, onun
konsolidasyondan dışlanmasını gerektirdiği halde, ülkemizde tam tersi bir düzenlemenin varlığı göze
çarpar. Bankalar Kanunu’na ilişkin Tebliğ’de:
“Bir finansal ortaklığın hisse senetlerinin, ana ortaklığa bir yarar sağlayacak şekilde,
bu ortaklığın finansal ve idari yapısının iyileştirilmesi, bu kuruluşa finansal yardım
sağlanması, reorganizasyonunun veya yeniden yapılanmasının gerçekleştirilmesi veya
finansal sıkıntıdan kurtarılması amacıyla ana ortaklık tarafından tek başına veya finansal
kurumlar topluluğuna üye ortaklıklar ile diğer kişiler tarafından beraberce satın alınarak
bu ortaklık üzerinde kontrol gücünün sağlanması durumunda, sözkonusu ortaklık da
konsolidasyon kapsamına alınır.”
denilerek, rehabilitasyonu amaçlanan kurumların konsolidasyona alınması istisnaen kabul edilmiştir.
3.3. İSTİSNAİ OLARAK KONSOLİDASYONA ALINMAYACAK OLAN KURUMLAR
Konsolidasyona alınması gerektiği halde kimi kurumların kendi özel durumlarından kaynaklanan
nedenlerle konsolidasyona istisnaen alınmadığı görülmektedir. Bu ortaklıkların konsolidasyona
alınmamalarına neden olan özellikleri aşağıda açıklanmıştır.

3.3.1. Kurumlar Topluluğuna Yeni Katılan Ortaklıklar
Satın alma, hisse edinimi ya da diğer muhtelif yollarla pay senetleri ana ortaklığa geçen,
dolayısıyla kurumlar topluluğuna katılan ortaklıkların mali tablolarının, bu kurumun gruba katıldığı ilk
yılda konsolidasyona alınmaması gerektiği yönünde yaygın bir kanaat mevcuttur. Özellikle kâr-zarar
tabloları, düzenlenme gününden geriye doğru bir yıl içindeki faaliyetlerin sonucunu yansıttığından
dolayı bu tablolarda yer alan kâr veya zarar tutarını grubun kâr ya da zararıyla birleştirmek pek
anlamlı olmayacaktır. Bu şekilde konsolide tablolarda görülen kâr ya da zarar, grubun gerçek kâr ya da
zararı olmayacaktır.
3.3.2. Bilgi Temininde Güçlük Yaratan, Gereksiz Harcama ve Gecikmeye Neden Olan
Kurumlar
Konsolidasyona alınacak kurumun mali tabloları varlık, sermaye ve gelir-gider durumu hakkında
gerçeği yansıtmıyorsa veya konsolidasyon için gerekli bilgiler yüksek maliyete ya da aşırı gecikmeye
neden oluyorsa, bu kurumlar da diğer koşulları sağlasalar dahi konsolidasyona alınmazlar.
3.3.3. Grup İçinde Önemsiz Bir Konumda Bulunan Ortaklıklar
Konsolidasyona konu teşkil eden grupta yer alan herhangi bir teşebbüs grup için önemsiz ise,
teşebbüsün konsolidasyon dışı bırakılabileceği konusunda, tüm ülkelerde genel bir kabulün varlığı
göze çarpmaktadır.
Ülkemiz uygulamasına gelince, Bankalar Kanunu’na ilişkin Tebliğ gereği bağlı ortaklıklar,
iştirakler ve sınırlı iştiraklerin ayrı ayrı aktif toplamlarının ana ortaklığın aktif toplamının % 1’inden az
olması durumunda da sözkonusu ortaklığın mali tabloları “önemsizlik” gerekçesiyle konsolidasyona
alınmayacaktır.4
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3.3.4. Bilanço Kapanış Günü Ana Kurumunkinden Farklı Olan Ortaklıklar
Konsolide edilecek bilanço ve kâr-zarar tabloları aynı tarih ve aynı zaman dilimi itibariyle
düzenlenmiş olmalıdır. Konsolide tablolar, eski dönemlere ilişkin (tarihi) olabileceği gibi, tahmini
bilgilere dayalı olarak geleceğe dönük (proforma) de olabilirler.
Eğer konsolide mali tabloların, ana kurumun bilanço kapanış günü esas alınarak düzenlenmesi
zorunluluğu mevcut ise ve bir kurumun bilanço kapanış günü ile konsolide mali tablonun kapanış
günü arasında üç aydan fazla zaman var ise bu durumdaki bir ortaklık, AB mevzuatı uyarınca
konsolidasyona alınmayabilir.5
3.3.5. Mali Bünyesi Zayıf, İflas, Konkordato, Tasfiye veya Reorganizasyon Sürecindeki Ortaklıklar
Topluluk içindeki şirketlerden finansal güçlük içinde bulunan veya tasfiye halinde olanlar
veyahut iflas, konkordato ya da reorganizasyon sürecinde bulunan kurum varsa, bu kurumun mali
tabloları da konsolidasyon dışı bırakılır. Ancak reorganizasyon sürecindeki kurum, rehabilitasyon
anlaşmasında şartları belirtilmek kaydıyla istisnaen konsolidasyona alınabilir.
3.3.6. Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Yavru Ortaklıklar
Yavru ortaklığın bir başka ülkede bulunması durumunda, genellikle bu yabancı ülkenin iktisadi
ve siyasi istikrar içinde olup olmadığına bakılmaktadır. Yabancı ülke bu açılardan istikrarlı bir ülke
ise, bağlı kurumun mali tabloları birleştirme konusu yapılmaktadır. Yavru ortaklığın ekonomik ve
politik istikrarın bulunmadığı bir ülkede faaliyet gösteriyor olması durumunda ise bu kurumun mali
tabloları da birleştirme dışı tutulabilecektir. Ekonomik istikrar kriteri olarak özellikle kâr ve sermaye
transferine izin verilmesinin arandığını da belirtmek gerekir.6
3.3.7. Yasal Sınırlamalar
Konsolide mali tabloların düzenlenmesi için bireysel mali tabloların ve gerekli diğer bilgilerin
ana ortaklıkça elde edilmesinde yasal sınırlamalar ile yurt dışındaki ortaklıkların sahip oldukları farklı
muhasebe düzenleri bakımından yetkili merciye tevsik edilen önemli kısıtlamaların mevcut olması
halinde bu kurumların mali tabloları da konsolidasyondan muaf tutulacaktır.
4. KONSOLİDE EDİLECEK MALİ TABLOLARDA ARANACAK KOŞULLAR
Mali tabloların konsolidasyonu, bu tablolarda yer alan tutarların toplanıp çıkarılmasıyla
gerçekleştirilir. Ancak konsolide edilecek mali tabloların kimi koşullara sahip olması gerekir. Bu
koşullar üzerinde bilanço ve gelir tabloları ayrı ayrı ele alınarak aşağıda durulmuştur.7
4.1. Konsolide Edilecek Bilançolarda Aranacak Koşullar
4.1.1. Değerleme Yönteminin Aynı Olması
İki kuruluşun konsolidasyonu yapılacak mali tabloları aynı değerleme yöntemi ile
değerlendirilmiş olmalıdır. Değerleme yöntemleri farklı olan iki mali tablonun konsolidasyonunda,
farklı değerde iki tutarın bir araya getirilmesi durumu ortaya çıkar.

AB, 7 sayılı Yönerge p.6
Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ, “Kurumlar Topluluğunun Muhasebe, Finansman Vergi ve Ticaret Hukuku
Açısından Yönetimi” s. 32.
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Ayrıca yeniden değerlemeden yararlanan bir kuruluşla yeniden değerlemeden yararlanmayan
bir kuruluşun mali tablolarının bir araya getirilmesinde duran varlıkların birleştirilmesi sonucu ortaya
çıkan duran varlık değeri, her iki kuruluşun duran varlıklarının yapısını ortaya koyamayacaktır.
4.1.2. Mali Tabloların Kapanış Gününün Aynı Olması
Konsolidasyona dahil edilecek yavru ortaklıklar ile ana ortaklığın muhasebe dönemleri
uyumlu olmalıdır. Başka bir deyişle; gruba dahil bütün ortaklıklar için aynı gün bilanço kapanış günü
olarak kabul edilmiş olmalıdır. Eğer kapanış tarihleri arasında üç aydan çok bir süre varsa, bu durumda
ya ara dönem mali tabloları hazırlanmalı ya da konsolide tablolar düzenlemekten vazgeçilmelidir.
4.1.3. Muhasebe Düzeninin Aynı Olması
Mali tabloları konsolide edilecek kuruluşların muhasebe hesap planlarının, bilanço ve gelir
tablolarının biçimleri ile bilanço ve gelir tablosu unsurları içeriklerinin aynı olması, konsolidasyon
çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini ve tutarlı sonuçlara ulaşılmasını temin edecektir.
Bu kapsamda, ana ortaklık ile yavru ortaklığın, aynı hesap planını ve kayıt sistemini
kullanması ve aynı değerleme usulüne sahip olması gerektiğini söyleyebiliriz. Aksi halde konsolide
finansal tablolar istenilen amaca hizmet etmekten uzak olacağı gibi, grup hakkında da yanıltıcı
sonuçlar edinilmesine yol açacaktır.
4.1.4. Mali Tabloların Gerçeği Yansıtan Bilgileri Kapsaması
Konsolide edilecek mali tabloların varlık, sermaye, satış, maloluş, kar ve zarar bilgilerinin
gerçeği yansıtması ölçüsünde, konsolide mali tabloların incelenmesinden çıkarılacak sonuçlar değer
kazanacaktır. Bu nedenle, gerçeği yansıtmayan bilgileri kapsayan mali tablolara dayalı konsolide mali
tablolar fazla anlamlı olmayabilecektir.
4.2. Konsolide Edilecek Gelir Tablolarında Aranacak Koşullar
4.2.1. Aynı Zaman Dilimine Ait Olmaları
İlke olarak konsolide edilecek gelir tablolarının başlangıç ve bitiş dönemleri aynı olmalıdır.
Bununla birlikte, bazı kurumlar için özel hesap dönemi olabilir. Bu durumda konsolide edilecek gelir
tablolarının başlangıç ve bitiş tarihlerinde farklılıklar oluşur ki bu konsolidasyonu imkansız kılabilir.
4.2.2. İş Konularının Benzer Olması
Gelir
tabloları konsolide edilecek olan kurumların iş konularının benzer olması,
konsolidasyonda önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Ancak uygulamada iş konuları farklı olan
kurumların da mali tablolarının konsolidasyonu sözkonusu olabilmektedir.
5. KONSOLİDASYON ÖNCESİ YAPILACAK DÜZELTMELER
5.1. KONSOLİDASYON ÖNCESİ YAPILACAK ELİMİNASYON İŞLEMLERİ
Konsolidasyona alınan ortaklıkların birbirleri arasındaki ticari ilişkilerden doğan işlemlerin
konsolide tablolarda mükerrer olarak yer almaması açısından, konsolidasyon esnasında ilgili tutarların
giderilmesi ve arındırılmasına eliminasyon (mahsup) işlemi denilmektedir.
Eliminasyon yapma gereği, en çok şirketlerarası yatırımlarda ortaya çıkar. Ana ortaklığın ya
da topluluk içindeki herhangi bir ortaklığın diğerine iştirak yatırımında bulunması halinde yatırım
yapan kurumun bilançosunda görülen “iştirakler” kalemi ile, yatırım yapılan kurumun bilançosundaki
özsermaye tutarı aynı şey olduğundan, konsolide bilançoda mükerrerliği önleme açısından bu tutarın

elimine edilmesi, en çok rastlanılan eliminasyon işlemidir. Bunun gibi birçok hesap için benzer tarzda
eliminasyon işlemleri sözkonusu olabilecektir.
5.1.1. Bilançoların Konsolidasyonu Sırasında Yapılacak Giderme ve Düzeltme İşlemleri
Bilançoların konsolidasyonu sırasında yapılacak giderme ve düzeltme işlemleri aşağıdaki
gibidir: 8
5.1.2. Ana Kurumun Bağlı Kuruma Katılma Tutarının Karşılıklı Olarak

Giderilmesi

Bir ana ortaklık, bir başka ortaklığa iştirak ettiğinde, bu iştirak her iki ortaklığın salt toplama
bilançolarında iki kez gözükmüş olacaktır. Birinci kez hem konsolide bilançonun aktif tarafında ana
ortaklığın bilançosundaki iştirakler kalemi olarak, hem de bağlı ortaklığın bilançosunda iştirakleri
temsil eden varlık değerleri olarak; ikinci kez ise, konsolide bilançonun pasif tarafında, iştiraki temsil
eden ortaklığın özsermayesi, aynı şekilde yavru ortaklığın iştirake düşen sermayesi olarak
gözükecektir. Bu nedenle konsolide mali tabloların düzenlenmesi sırasında ana ortaklığın iştirakler
kalemi ile bağlı ortaklığın sermaye kalemi birbirinden mahsup edilerek yok edilir.
5.1.3. Ana Kurumun Katılım Tutarı İle Bağlı Kurumun Defter Kayıtları Arasındaki Farkın
Tespiti
Ana kurum katılım tutarı ile bağlı kurumun defter kayıtları arasında fark olabilir. Ana
kurumun bu payları edinmesi sırasında ortaya çıkabilecek olan bu fark, olumlu ya da olumsuz olabilir.
Yani, ana kurumun katılım tutarı, bağlı kurum sermayesinin değerine eşit olabileceği gibi, bu değerden
yüksek ya da düşük olabilir. Fark, birleştirilmiş bilançoda ayrıca gösterilir.
5.1.4. Topluluk Dışı Paylar ya da Azınlık Payları
Ana kurum bağlı kurum sermayesinin bir bölümüne sahip olabilir. Bu durumda bağlı
kurumdaki azınlık payının ayrılması ve bu payın birleştirilmiş bilançoda “azınlık ortakları payı” adı
altında gösterilmesi gerekir.
Topluluk dışı paylar, bağlı ortaklıkların, iştiraklerin ve sınırlı iştiraklerin özsermayesinden
finansal kurumlar topluluğu payı dışında kalan paylara düşen kısım veya özsermayedeki finansal
kurumlar topluluğu dışındaki ortaklıkların payıdır.
5.1.5. Sabit Varlıklara İlişkin Giderme
Sabit kıymetlerin tamamı konsolidasyon dışındaki üçüncü kişilere satılmışsa bu hususla ilgili
giderme sözkonusu değildir.
Sabit kıymetlerin tamamı bağlı ortaklığın elinde bulunuyorsa aşağıdaki üç durum sözkonusu
olabilir.
a) Azınlık payı oranına göre hesaplanacak satış tutarı başka bir deyişle azınlığa yapıldığı
varsayılan satış gerçek satış kabul edilir ve bu tutar sabit kıymetlerin değerinden indirilmez. Ana
ortaklığın payı oranına düşen satış tutarı konsolidasyon içi satış sayılır ve bu tutara ilişkin kâr payı
tutarı, konsolide kârdan düşülür.
b) Bağlı ortaklığa yapılan satışa ilişkin elde edilen kâr tutarı, tümü konsolidasyon içi satış
varsayılarak net kârdan ve sabit kıymetler tutarından düşülür. Azınlık payı için hesaplanmış net kâr
tutarı değişmez.
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c) Bağlı ortaklığa yapılan satıştan elde edilen kâr grup içi satış varsayılarak konsolide net kâr
tutarından ve ilgili sabit kıymet tutarından düşülür.
5.1.6. Yeniden Değerleme Fonlarının Tespiti
Bağlı kurumun yeniden değerleme fonunun, ana kurum payına düşen bölümünün, konsolide
bilançonun sermaye yanında ana kurum yeniden değerleme fonuna eklenmesi gerekmektedir. Yeniden
değerlemenin azınlık payına düşen bölümü de, konsolide bilançonun sermaye yanında “yeniden
değerleme fonu azınlık payı” adı altında gösterilebilecektir.
5.1.7. Borç ve Alacaklarla Alım-Satım İlişkisinden Doğan Farkların Giderilmesi
Konsolidasyona dahil grupta bulunan ortaklıkların gerek ticari, gerekse ticari olmayan
nedenlerle birbirlerinden borç ve alacaklarının bulunması doğaldır. Sermayenin konsolidasyonunda
geçerli olan ilke burada da aynen sözkonusudur. Bu ortaklıkların konsolide bilançolarında aynı tutar,
hem aktifte alacak ve hem de pasifte borç olarak gözükecektir. Bu ise konsolide bilanço toplamının
fiktif olarak büyümesine neden olacaktır. Konsolide mali tablolar, bir gruba dahil bütün ortaklıkların
tek bir işletme gibi düşünülmesi suretiyle hazırlanmaktadır. Bir ortaklığın kendisine hem borçlu hem
de alacaklı olması sözkonusu olmayacağına göre, tutarları birbirine eşit olmak zorunda olan grup içi
borç ve alacaklar, birbirinden mahsup edilirler ve konsolide bilançoda yer almazlar.
Ana kurum ile bağlı kurum arasında alım satım konusu bir duran varlık mevcut ise bu, satın
alan kurumun aktifinde maliyet bedeli ile görünür, bu bedel içinde satan kurumun kârı da bulunur.
Alım satım konusu duran varlık için belirlenen kâr tutarı konsolide bilançodaki duran varlıklardan
indirilir. Ancak bu durumda satın alan kurumun ayırdığı fazla amortismana ait düzeltmenin de
yapılması gerekmektedir. Bu fazla amortisman tutarı, konsolide bilançodaki birikmiş
amortismanlardan düşülür ve kâra eklenir. Böylece, ayrılan fazla amortismandan doğan kâr azalması
giderilmiş olur. Benzer işlemler, satın alan kurumun alış bedeli üzerinden ayırdığı fazla yeniden
değerlemeler için de yapılır.
5.1.8. Ödenmemiş Sermaye
Kayıtlı sermaye ile ödenmiş sermaye arasındaki farka ödenmemiş sermaye denir. Konsolide
edilecek bilançolarda aktif değerler arasında yer alan bu hesap, gerçekte aktif olmayıp, değer düzeltici
bir hesaptır ve pasifte yer alan kayıtlı sermaye hesabını düzeltmektedir. Bu nedenle ödenmemiş
sermaye hesabının, pasifteki kayıtlı sermaye hesabından düşülmesi gereklidir.9
5.1.9. Zararlar
Bu hesap konsolide edilecek bilançolarda aktifte yer almasına karşın pasifte yer alan
özsermaye tutarındaki bir azalmayı gösterir. Bu nedenle arındırma ve ayıklama işleminde özsermaye
tutarından indirilmesi gereklidir.
5.1.10. Kâr
Kârın bir bölümü vergi olarak, bir bölümü de temettü olarak sonraki dönemde ilgililere ödenir.
Kârdan, ödenecek vergiler ve dağıtılacak kâr payları, kısa vadeli borçlar kümesinde ilgili hesaplara,
kalan tutar ise özkaynaklar kümesinde yasal ve ihtiyari yedekler hesabına aktarılır. Böylece dönem
kârı, konsolide edilecek bilançoların pasifindeki ilgili küme ve hesaplara aktarılarak elimine edilir.10
5.1.11. Avans ve Depozitolar
9

Öztin AKGÜÇ “Mali Tablolar Analizi”, İstanbul, 1979, s. 154-155
Atilla GÖNENLİ, “Finansal Tablolar”, İstanbul 1979, s. 72
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Avans ve depozito olarak yapılan ön ödemeler, mal veya duran varlık alımı için yapılmışsa, bu
tutarın nakit değerler arasından çıkarılıp, sabit varlıklar arasına aktarılması gerekmektedir. Zira alacak
olarak bilançolarda görülen bu tutar, para olarak değil, sabit varlık olarak geri döneceğinden,
seyyaliyet analizinde yanılgıya neden olabilir.
5.1.12. Karşılık Hesapları
Konsolide edilecek bilançolarda, pasifte yer alan karşılık hesaplarının bir bölümü eliminasyon
işleminde, aktifteki ilgili hesaplardan düşülür. Örneğin, değer azalma karşılığının, değeri azalan
hesaplardan, krediler karşılığının krediler hesabından indirilmesi gibi.
5.1.13. Konsolidasyon Şerefiyesi
Bir ana ortaklığın bir bağlı ortaklığın hisse senetlerine ödediği tutarın, yani sözkonusu
iştirakin maliyetinin bu hisse senetlerinin defter değerini aşan kısmı konsolidasyon şerefiyesi olarak
adlandırılır ve konsolide bilançonun aktifinde özel bir hesapta gösterilir.
Kuşkusuz, iştirakin maliyetinin her zaman için hisse senetlerinin defter değerini aşması
beklenemez. Bazı durumlarda ana ortaklığın, bağlı ortaklığın hisse senetleri için ödediği tutar, bu
hisselerin defter değerlerinden daha düşük olabilir. Bu durumda negatif konsolidasyon şerefiyesi
sözkonusudur. Bu tutar konsolide bilançonun pasifinde özel bir hesapta gösterilir.
5.2. Kâr-Zarar Tablosu Giderme ve Düzeltme İşlemleri
5.2.1. Kurumlar Arası Mal Ya da Duran Varlık Satışından Doğan
Giderilmesi

Karların

Bankaların ve konsolidasyona dahil diğer ortaklıkların grup içi sabit kıymet ve iştirak hisseleri
satışından oluşan kârlar grup içi ortaklıklara ödenen giderler, bu ortaklıklardan alınan gelirler vs.
bilanço ve kâr-zarar tablosunun hazırlanması sırasında elimine edilirler.
Topluluk içi kurumların birbirlerine emtia satmaları halinde, satış tutarı, satan kurumun
satışlarından; alış tutarı da satın alan kurumun maloluşundan indirilir. Satın alan kurumun aldığı
emtianın bir bölümünü satmış bulunması, satın alan kurumun ortaklarından bir bölümünün farklı
gerçek kişi ya da kurum olması durumları hesaplamada farklılıklar yaratır.
Duran varlık satışında ise, satış tutarı satan kurumun satışlarından düşülür. Satın alan kurumun
duran varlıkları arasına girmişse, duran varlık satışı, alan kurumun kâr-zarar tablosunda yer
almamaktadır. Bu durumda satan kurumun satış maloluşu içinde duran varlık hangi maloluş tutarı ile
yer almışsa, bu tutar düşülür. Böylece konsolide tablonun kârı da azaltılmış olur. Bu işlemler sırasında
satın alan kurumun satın alma bedeli üzerinden ayırdığı fazla amortisman tutarının bu kurumun
amortisman masraflarından düşülmesi ve kârın fazla amortisman tutarı kadar artırılması
gerekmektedir.
5.2.2. Kurumlar Arası Gelir ve Gider Tutarlarının Giderilmesi
Kurumların birbirinden gelir sağlamaları , bir kurum için gelir niteliğinde iken diğer kurum
için gider niteliği taşır. Dolayısıyla topluluğun bir bütün olarak geliri bu gibi işlemler sonunda
artmayacak ya da azalmayacaktır. Bu nedenle bu tür gelir ve gider kalemlerinin de karşılıklı olarak
giderilmesi gerekir.
5.2.3. Kurumlar Arası Ödenen Kâr Paylarının Giderilmesi

Kar payları ödeyen kurum için bir gider olmadığı gibi alan işletme içinde gelir niteliğinde
değildir. Bu nedenle kurumlararası kar paylarının mükerrer sayılmasını önlemek için giderilmesi
gerekir.
5.2.4. Bağlı Değer Niteliğindeki Satış Kârlarına İlişkin Düzeltme
Konsolidasyona dahil banka ve diğer finansal kurumların birbirlerine sabit kıymet ve iştirak
hissesi şeklindeki satışlardan elde ettikleri kârlar konsolide kâr-zarar tablosu düzenlenirken elimine
edilir. Aynı şekilde ana ortaklık dışındaki bağlı ortaklıkların da kendi aralarındaki bu tür işlemlerden
elde ettikleri kârların konsolide kâr-zarar tablosunda yer almaması gerekir. Bu tür kârlar
konsolidasyona tabi grup için gerçekleşmemiş kârlar olarak kabul edilirler. Böylelikle, konsolide kârzarar tablosunda görülen kâr tutarı konsolide grup dışındaki üçüncü kişilerle yapılan işlemler sonucu
elde edilen kârdır.
5.2.5. Topluluk Dışı Kâr-Zarar
Topluluk dışı kâr/zarar, finansal kurumlar topluluğu payı dışında kalan paylara, bağlı
ortaklıkların, iştiraklerin ve sınırlı iştiraklerin faaliyet sonuçlarından düşen kısım veya kâr/zararda
finansal kurumlar topluluğu dışındaki ortaklıkların payıdır.
Konsolidasyona tabi grup içi işlemler dolayısıyla oluşan gerçekleşmemiş kârların azınlık
ortaklıkların payına düşen kısmının elimine edilmesi zorunludur. Bu kârlar grup içi gerçekleşmemiş
kâr olarak kabul edilmekle birlikte, azınlıktaki ortaklar sadece kendi ortaklıkları ile ilgili
olduklarından, onlar için bu kâr oluşmuştur ve bu kâr üzerinde hakları vardır.
5.2.6. Amortisman Giderlerinin Düzeltilmesi
Azınlık payı yoksa konsolidasyona dahil sabit kıymetlerden hesaplanan amortisman tutarı,
toplam konsolide sabit varlıklar ve konsolide net kâra eklenir. Bu tür sabit kıymetlerin satışında kâr ile
amortisman birbirinden mahsup edilmiş olur.
Azınlık payı varsa, topluluk içi alım-satıma konu olan sabit varlıklardan hesaplanan
amortismanın yalnız ana ortaklığın payına düşen tutarı (i) topluluğun sabit varlık tutarına ve konsolide
net kâra (ii) ya da bu amortisman masrafının tümü konsolide sabit varlıklara eklenir, (iii) öte yandan
ana ortaklığın net kârına ve azınlık paylarının net kârına iştirak oranına göre (iv) veya amortisman
tutarının tümü, toplam sabit varlıklara ve net konsolide kâra eklenir.
6. KONSOLİDASYON YÖNTEMLERİ
6.1. MALİ TABLOLARI KONSOLİDASYONA ALINACAK ORTAKLIKLAR
KONSOLİDASYON YÖNTEMLERİ

İÇİN

6.1.1. Tam Konsolidasyon Yöntemi
Tam konsolidasyon yöntemi, sermayelerinin % 100’üne sahip olunmasa da, finansal kurumlar
topluluğuna dahil olan ve konsolidasyon kapsamına alınan banka ve diğer finansal kuruluşların
karşılıklı hesaplarının "Konsolide Mali Tablolar Çalışma Formu" üzerinde mahsup (elimine) edilmesi
suretiyle ana ortaklık haricindeki diğer ortaklıkların aktif, pasif, gelir, gider ve gayrinakdi
yükümlülüklerinin % 100’ünün ana ortaklığın aktif, pasif, gelir, gider ve gayrinakdi yükümlülükleri
ile birleştirilmesini ve finansal kurumlar topluluğu dışındaki kısma düşen payın bilanço ve kâr-zarar
tablosunda ayrı kalem olarak gösterilmesini öngören yöntemdir.11
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Tek komple bir birleştirme yöntemidir. Bu yöntemde, farklı kuruluşlara ait aynı cins mali
tablolar tümüyle birleştirilir. Konsolidasyon işlemine zincirin en alt seviyesinden başlanır ve yukarı
doğru konsolide edilerek gelen hesaplar, en son ana ortaklığın mali tabloları ile birleştirilir. Yöntemde,
ayrıca ana kurumun bilançosunun varlıkları arasında yer alan iştirak tutarları, bağlı kurumun
sermayesinden düşülür. Bu düzeltmeden sonra her iki kurumun tüm varlıkları ve borçları toplanır.
Bağlı kurumun kârının da ana kurumun iştirak oranına düşen kısmı alınır ve özsermayeler de
birleştirilir.
Bu yöntem, özetle ana kurumun bilançosunda aktifte (varlıklar arasında) yer alan iştirak
tutarının, bağlı kurumun sermayesinden düşülmesi ve bu mahsup işleminin akabinde her iki kurumun
tüm varlık ve borçlarının toplanması suretiyle mali tabloları bir araya getirme işleminden ibarettir.
Tam konsolidasyon yöntemine göre yapılacak olan kâr-zarar tablolarının konsolidasyonu
işleminde, bu tablolarda görülen toplam gelir ve toplam gider kalemleri birleştirilerek toplam kâra
ulaşılır. Ancak sonuç hesapları, yani konsolide kâr ya da zarar, ana kurumun kâr ya da zararına, bağlı
kurumun ana kurumun iştirak payı oranına düşen kâr ya da zararı eklenmek suretiyle bulunur.
Konsolide kâr veya zararın formül olarak ifadesi aşağıdaki gibidir.
Konsolide K/Z = Ana Kurumun K/Z + (Bağlı Kurumun K/Z x Ana Kurumun İştirak Payı)

6.1.2. Oransal Konsolidasyon Yöntemi
Oransal konsolidasyon ya da yaygın adıyla ‘pro rata’ yöntemi, konsolidasyon kapsamına
alınan ortaklıkların aktif, pasif, gelir, gider ve gayrinakdi yükümlülüklerinin; bu ortaklıkların
sermayelerinde sahip olunan oranlar kadar olmak üzere, ana ortaklığın aktif, pasif, gelir, gider ve
gayrinakdi yükümlülükleri ile birleştirilmesini öngören yöntemdir.12
Bu yöntem, bağlı kurumun varlıkları üzerinde iki ya da daha çok kurumun hakkı olduğu,
başka bir deyişle bağlı kurumun sermayesinin birden fazla hissedarı bulunduğu durumlarda uygulanır.
Bağlı kurumun varlık ve sermayesi, sermayesine iştirak eden kurumlar arasında paylaştırılarak mali
tablolar konsolide edilir. Bu birleştirme iştirak eden kurumların mali tablolarına, bölünen tutarların
eklenmesiyle yapılır.13
Yöntemin uygulanabilmesi için, ortaklık paylarının, yönetimde söz sahibi olacak biçimde
ortaklar arasında dağılımı gerekmektedir.
6.1.3. Özsermaye Yöntemi
Özsermaye yöntemi, iştirak ve bağlı ortaklıklardaki sermaye payının defter değerinin, iştirak
edilen sözkonusu ortaklığın özsermayesinde dönem içinde ortaya çıkan değişiklik tutarından, iştirak
eden ortaklığa düşen pay kadar artırılıp azaltılmasını ve iştirak edilen ortaklıktan alınan kâr paylarının,
iştirak tutarının bu şekilde değiştirilmiş değerinden düşülmesini öngören yöntemdir. Konsolide
fınansal tablolardaki, iştiraklere ilişkin yatırım daha sonra satılmak amacıyla yapılmadıkça özkaynak
yöntemiyle muhasebeleştirilir. Daha sonra satılmak amacıyla yapılan yatırımlar maliyet yöntemiyle
muhasebeleştirilir.14
Bu yöntemin muhasebeleştirilme özellikleri aşağıdaki gibidir.
Bankalar Kanununa İlişkin Tebliğ, Md. 2.
Murat TÜRKER, Bankacılık Sisteminde Mali tabloların Konsolidasyonu ve Denetimi (Yetki Etüdü),Ankara
1997 s. 55
14
TORMOB İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Standardı md. 9
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i. Özsermaye yöntemi, iştirak ve bağlı ortaklıktaki sermaye payının, iştirak edilen ortaklığın
özsermayesindeki payına eşitlenmesini öngördüğü için, değerlemede bu pay esas alınır ve kayıtlar
buna göre düzeltilir.
ii. Bu yöntemin uygulanmasında iştirak edilen kurumdan alınan kâr payı, iştirak veya bağlı
ortaklık nezdindeki özsermaye payını küçülteceğinden, iştirak veya bağlı ortaklığın değerinden
indirilir.
7. KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN YAYINLANMASI
7.1. Konsolide Mali Tabloların İlanı
Türkiye’de kurulup faaliyet izni alan bankalardan ana ortaklık niteliğine sahip olanlar,
Bankalar Kanunu’na ilişkin Tebliğ gereği, içinde yer aldıkları finansal kurumlar topluluğunun
bütününe ilişkin olarak hazırlayacakları konsolide mali tabloları yılda dört defa olmak üzere üçer aylık
dönem sonlarında düzenleyerek, Hazine Müsteşarlığı ve T.C. Merkez Bankası’na düzenleme
tarihinden itibaren 2 ay içinde ibraz etmek ve kamuya açıklayacakları bilanço ve kâr-zarar cetvelleri
ile beraber yayınlamak zorundadırlar.
7.2. Konsolidasyonun Sonuçları
7. 2.1. Finansal Kurumlar Topluluğu Açısından
Konsolide mali tablolar, yönetimin kalitesinden, verimlilik ve kârlılığa kadar bir çok konuda
finansal kurumlar topluluğunun başarısının ölçülmesini sağlayacaktır. Mali tablolarını konsolide eden
bir finansal kurumlar topluluğu, her şeyden önce sektördeki yerini daha net olarak görme imkanına
kavuşacaktır.
7.2.2. Yatırımcılar Açısından
7.2.2.1. Kâr Dağıtımı
Konsolide tabloların düzenlenmesi sonucunda bu tablolarda görülen kâr (zarar) tutarı, en çok
temettü beklentisi içinde olan yatırımcıları ve bu kâr üzerinden vergi tahsilatı yapacak olan kamu
mercilerini ilgilendirecektir. Eğer ilgili ülke mevzuatı vergilendirme ve kâr dağıtımının konsolide
tablolara dayalı olarak gerçekleştirilmesine izin veriyorsa, bu iki ‘ilgili grubu’ için konsolide kâr
(zarar) tutarı büyük önem arz edecektir. Devlet, vergi olarak; yatırımcılar da temettü olarak kendilerine
aktarılacak fonlarla ilgileneceklerdir.
7.2.2.2. Potansiyel Yatırımcılar
Bir ortaklığa yatırımda bulunanlar, amaç ve niyetlerine göre iki gruba ayrılırlar. Bir kurumun
hisse senetlerini almakla o kuruma ya uzun vadeli ortak olma amacı güdülmektedir ya da kısa vadeli
“al-sat”larla, yani senedin fiyatı düştüğünde alıp, yükseldiğinde satma gibi spekülatif amaçlarla hisse
edinimleri sözkonusu olmaktadır. Yapılan işlemler hemen hemen aynı olmasına karşın birinci
gruptakiler yatırımcı veya hissedar, ikinci gruptakiler ise spekülatör olarak adlandırılır. İkinci
gruptakilerin aradığı şey, riskli de olsa sadece maksimum kâr iken, ilk gruptakiler kârlılığın yanında,
istikrar ve güvene de aynı ölçüde önem verirler.
Grubun performansını ve kârlılığını izleyen potansiyel yatırımcılar, eğer birinci gruba dahil
iseler, grup içindeki bir ortaklığa sermaye yatırımında bulunmadan önce, o ortaklığın, içinde faaliyet
gösterdiği grup hakkında bilgi sahibi olmak, ve bu sayede yatırım yaptığı ortaklığın güvenilirliğinden
emin olmak isteyecektir.Başka bir ifade ile ana ortaklık, içinde yer aldığı grup hakkında bilgi

sağlanamaması durumunda bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlış seçimler yapılabilecek ve bunun
sonucunda da muhtemelen yatırımcılar zarar edebilecektir. Bu aslında tam rekabet ortamında ya da
buna yakın bir piyasadaki bir ekonominin durumunu anlatmaktadır (piyasa hakkında tam bilgi vs.).
8. MALİ TABLOLARIN KONSOLİDASYONU UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
“Mali tabloların konsolidasyonu” uygulamasında, yer yer bazı sorunların ve uygulamada
birtakım açmazların ortaya çıkması doğaldır. Bu sorunların en önemlisi, Türk Hukuku’nda Avrupa
Birliği direktiflerine uyum sağlayacak yasal düzenlemelerin yakın zamana kadar yapılmamış
olmasıydı. Hazine Müsteşarlığı’nın Bankalar Kanunu’na ilişkin Tebliğ düzenlemesiyle hem bu sorun
aşılmış, hem de modern dünya ile tam entegrasyon idealine doğru bir adım atılmış oldu.
Konsolidasyon uygulamasında karşılaşılan ya da karşılaşılması muhtemel sorunlar ve çözüm
önerileri aşağıda açıklanmıştır.15
8.1. SORUNLAR VE ÖNERİLER
8. 1.1. Enflasyon Muhasebesi
Geleneksel muhasebe sistemi, değer ölçüsü olarak kullanılan para biriminin zaman içerisinde
değişmediği varsayımına dayanmaktadır. Oysa fiyatların sürekli artış gösterdiği ülkelerde iki farklı
döneme ait para birimleri arasında, satın alma gücü bakımından önemli ölçüde farklılıklar olmaktadır.
Geleneksel muhasebe ilkelerine göre düzenlenen mali tablolar, kurumların ekonomik ve mali durumu
ile faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun olarak yansıtmasını engellemektedir. Başka bir deyişle
enflasyon, bilançoların homojenliğinin bozulmasına neden olmaktadır. Ulusal muhasebe sistemimizde,
birkaç husus dışında enflasyon muhasebesi tamamen gözardı edilmektedir
Bu nedenle Türk Muhasebe Sisteminde en kısa zamanda gerek bankacılık alanında, gerekse diğer
işletmelerde enflasyon muhasebesi uygulamasının yürürlüğe konulması ve konsolide finansal
tabloların daha anlamlı olabilmesi için “enflasyon muhasebesi” prensiplerine göre hazırlanması son
derece önem taşımaktadır.
8.1.2. Değerleme
Değerleme bir bankanın hesap dönemi sonucunu saptama amacıyla aktif ve pasifinin belli bir
tarihteki değerini belirleme, yani envantere dahil iktisadi kıymetlerin değerini tespit etme işlemidir.
Bankanın varlıklarından borçları düşüldükten sonra bulunan ‘özvarlığın’ tespit edilebilmesi için
iktisadi kıymetlerin değerinin mutlaka değerleme esasları ile saptanabilmesi gereklidir.
Değerlemede esas alınan ölçüler; elde etme maliyeti, net gerçekleşebilir değer, rayiç bedel,
borsa değeri, tasarruf değeri, ağırlıklı ortalama maliyet, hareketli ağırlıklı ortalama maliyet, gişe
döviz/efektif alış ve satış kurudur16. Konsolide edilecek mali tabloların her birisinde, aynı hesap için
THP ve İzahnamesinde öngörülen yukarıda saydığımız yöntemlerin aynen, değiştirilmeksizin
kullanılması gerekir. Aksi takdirde mali tabloların homojenliği bozulacağından, konsolidasyon işlemi
anlamını yitirecektir.
8.1.3. Yerleşmiş Bir Hesap Planı Zorunluluğu
Banka dışı kurumların da oturmuş bir tekdüzen hesap planına sahip olmaları öncelikle kendi
bireysel tablolarının, daha sonra da içinde yer aldığı grubun konsolide tablolarının anlamlılığı için
TÜRKER, a.g.e. s. 110-111
Değerleme esasları ve yöntemleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, bkz. “Bankalarca Uygulanan Tekdüzen
Hesap Planı ve İzahnamesi”
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zorunludur. Ülkemizde bankacılığa ilişkin mevzuat ve muhasebe düzenlemeleri en ince ayrıntısına
kadar özel formatlara bağlanmış olmasına karşın, aynı durum banka dışı mali kurumlar için ne yazık ki
yeterli düzeyde değildir. Bu nedenle banka dışı mali kurumların hesap planlarının, banka hesap
planıyla tam mutabakat yakalamasını teminen, yeni hesap skontları ve/veya alt skontları ekleme
zorunluluğu doğacaktır. Bu durum, konsolide tablolar için yeni hesap planı ve kayıt düzeninin bir
zorunluluk olarak ortaya çıkması anlamına gelmektedir.
Birçok ülkede olduğu gibi bizde de bankacılığın konsolide esasa dayalı gözetim ve denetimi
uygulamasına geçilmesi zorunluluğunu hesaba katarak, konsolide verilerin baz alındığı ve konsolide
tablolara dayanan yeni rasyoların cari olduğu konsolide denetim uygulamasının yürürlüğe konulması
gereklidir. Bu yüzden “konsolidasyon muhasebesi” olarak da adlandırabileceğimiz muhasebe
tekniklerine ait formatların bir an önce oluşturulması zorunludur.
8.1.4. Personelin Eğitimi
Yeni ve karmaşık uygulamalar aşaması demek olan konsolidasyon çalışmaları için ilgililerin
yeknesak vaka analizleri çalışmaları ve eğitimden geçirilmeleri, personelin eğitilmesi gerekmektedir.
8.1.5. İlave Düzenlemeler Yapma Gereği
Önceki bölümlerde açıklandığı üzere, başta Bankalar Kanunu olmak üzere mevzuatta
konsolidasyon işlemlerini ve konsolide denetimi dikkate alacak hükümlere de yer verilmesi
gerekmektedir. Ayrıca bu Kanun’a ilişkin olarak yapılacak düzenlemelerle mevcut standart rasyolar ve
yükümlülüklerin konsolide tablolarla bağlantısının kurulması gerekmektedir. Konsolidasyona dayalı
gözetim ve denetimin de hangi organ tarafından yapılacağı net olarak ortaya konulmalıdır.
8.1.6. Hesaplar Arası Örtüşme Sorunu
Konsolidasyon işleminde bankalar arasında tekdüzeliğin sağlanması amacıyla konsolidasyon
kapsamına alınacak farklı mali alanlarda faaliyet gösteren bağlı ortaklık, iştirak ve sınırlı iştiraklerin
hesaplarının, THP ve İzahnamesindeki hangi hesaplara karşılık geleceği (örtüşme) yönünde bir
anahtarın hazırlanması uygun olacaktır.
Konsolide tabloların; grubun gerçek durumunu yansıtabilmesi için konsolidasyona alınacak
tüm ortaklıklar için ana ortaklığın kullandığı değerleme yöntemlerinin aynısı kullanılmalıdır. Bu,
konsolidasyona tabi tüm kurumların mali tablolarını yeniden düzenlemeyi dahi gerektirebilecek bir
güçlüğü de beraberinde getirebilecektir. Diğer bir ifade ile, normal amortisman uygulayan bir
bankanın konsolidasyona tabi ortaklığı hızlandırılmış amortisman yöntemini benimsemiş ise ana
ortaklık durumundaki bankanın, bağlı ortaklığın yaptığı tüm işlemleri iptal edip kendi kullandığı
yönteme göre yeniden amortisman işlemlerini yapması ve bu çalışmasını kısıtlı bir süre içinde hatasız
olarak tamamlaması zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Bu durumda konsolidasyona tabi bağlı ortaklığın
kendi seçimine göre ve mevzuata uygun olarak benimsediği değerleme yöntemlerinin değiştirilmesi,
hatta bu bağlı ortaklığın bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında değişiklik yapılması
gerekecektir. Benzer şekilde bağlı ortaklığın yabancı para hesaplarda izlenen işlemlerini TL’na
çevrilmesinde kullandığı kurların, ana ortaklığın kurlarından farklı olması durumunda da ortaklığın
bağımsız denetimden geçmiş tablolarında değişiklik yapılması gerekecektir. Bütün bu muhtemel
sorunlar gözönüne alınarak, bankalara bir geçiş dönemi ve yöntem seçiminde ayarlama süreci tanımak
koşuluyla tedricen de olsa ana ortaklığın muhasebe politikaları, değerleme yöntemleri, hesap planı ve
raporlama sisteminin konsolidasyona alınacak tüm kurumlarca kullanılması sağlanmalıdır.
SONUÇ
Bankaların büyük bir kısmı halen büyük grupların; holdinglerin organizasyon yapılarına dahil
olmuş kuruluşlardır. Son bir kaç yıllık dönemde önemli sayıda banka, diğer bankalar ve banka dışı

mali kuruluşlara sermaye iştirakinde bulunmak suretiyle kendi çatıları altında finansal kurumlar
toplulukları oluşturmuşlardır. Bu topluluklar kurumsal olarak finansal hizmet çeşitlendirmesine
giderek finansal piyasalara etkin hizmet sunmak için koordineli olarak faaliyette bulunmaktadırlar.
Sözkonusu topluluklara dahil mali kurumlar, yurtiçi ve yurtdışında kurulu bankalar, finansal kiralama
şirketleri, faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta şirketleri, yatırım ortaklıkları
ve çeşitli finansal aracılık fonksiyonlarına sahip diğer mali kurumlardır. Özellikle, Türk sermaye
gruplarınca yurtdışında banka alınması işlemleri hızla artmaktadır.
Günümüzde sermaye grupları finansal piyasalar da dahil olmak üzere ekonominin tüm
kesimlerine hakim olabilmektedir. Bir sermaye topluluğu içerisinde yer alan bankalar ve diğer finansal
kurumlar hukuken birbirlerinden bağımsız olmalarına karşılık, bu topluluğun mali durumunun ve
faaliyet sonuçlarının bir bütün olarak görülmesi ve ele alınması; başta kamu otoritesi olmak üzere,
konsolidasyona tabi topluluğun gözetim ve denetimini elinde bulunduranlar, banka ve diğer mali
kurumların denetçileri kamu kurum ve kuruluşları, tasarruf sahipleri, kredi verenler, halka ait
girişimler, banka çalışanları ve bu banka ve mali kurumlar tarafından çıkarılacak menkul kıymetlere
yatırım yapmayı planlayan gerçek ve tüzel kişiler açısından bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu kişilerin, sözkonusu ihtiyaçlarının karşılanması, konsolide mali tabloların yetkili birimlerce
belirlenmiş standart ve normlara uygun olarak hazırlanması ve ilgililere ibraz edilmesi ile mümkün
olmaktadır.
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I- GENEL AÇIKLAMA
A-USULSÜZLÜK CEZALARININ ÖNEMİ
Usulsüzlük cezaları, devletin herhangi bir gelir kaybına uğrayıp uğramadığına
bakılmaksızın, kayıt ve belge düzeninin yerleştirilmesi amacıyla belirlenen usul hükümlerine
uyulmamış olması neticesinde verilen cezalardır. Ancak vergi ziyaına bağlı cezalara daha
ağırlık verilmesi ve VUK’un 336’ncı maddesinde yer alan hüküm nedeniyle, usulsüzlük
cezalarının uygulanması ikinci plana itilmiştir. Halbuki usule ilişkin hükümlere Vergi Usul
Kanunu’nda oldukça geniş şekilde yer verilmiştir.
Bu hükümlerin yeterli etkinlikle uygulanamaması işletmelerin muhasebe
kayıtlarına çoğu zaman gerekli titizliği göstermemeleri nedeniyle ekonomik hayatta bir çok
konuda ihtiyaç duyulan istatistiki bilgilerin toplanamaması sonucunu doğurur.1
Usule ilişkin hükümlerin yeterli derecede uygulanamaması, sonuçta vergi ziyaı
doğurması muhtemel usulsüzlüklerin önlenememesi, ekonominin kayıt dışı birimlerini
teşvik ettiği gibi, kayıt içindeki yükümlülerin de kayıt dışına çıkmalarına yol açılması
sonucunu doğurmaktadır. Söz konusu sonuçların en önemli etkisi ise, mali idarenin etkin
çalışamaması ve aslında kayıt ve belgeye dayanması gereken denetimin etkin yapılamaması
suretiyle vergi kayıp ve kaçağının artması olacaktır.
Açıklanan nedenlerle, vergi kanunlarında yer alan usule ilişkin hükümlerin
uygulanmasına daha titizlikle eğilinmesi ve suç-ceza orantısı doğrultusunda cezaların
işlenen suçu caydırabilecek seviyeye getirilmesi, bazı usulsüzlüklerin ise kamu düzenini
ihlal ettiği dikkate alınarak hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılması gerekmektedir.
B-USULSÜZLÜK FİİLİNİN TANIMI
Usulsüzlük, Vergi Usul Kanunu’nun 351’inci maddesinde, vergi kanunlarının
şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmaması şeklinde tanımlanmıştır. Bu genel tanım
doğrultusunda Vergi Usul Kanunu usulsüzlük fiilleri ve cezalarını;
-Genel (birinci ve ikinci derece) usulsüzlükler
-Özel usulsüzlükler,
-İşyeri kapatma cezası,
-Damga vergisine ilişkin usulsüzlükler,
-Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257’nci madde hükmüne
uymayanlara kesilecek usulsüzlük cezaları,
şeklinde sınıflandırmıştır. Kanunda 353, 355 ve mükerrer 355’inci maddeler,
“Özel Usulsüzlükler ve Cezaları” başlığı altında düzenlendiğinden söz konusu maddelerde
Mehmet ŞAFAK, “Vergi Kanunlarımız da Usule İlişkin Hükümler ve Önemi”, Vergi Dünyası, Maliye
HUD Yayını, Haziran 1989, Sayı:94
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yazılı cezaların da özel usulsüzlük olarak kabul edilmesi gerekir. Aynı zamanda, tedvin
tekniği açısından mükerrer 354’üncü maddede düzenlenen işyeri kapatma cezasının da,
maddenin özel usulsüzlükler altına eklendiği dikkate alınarak, özel usulsüzlük olarak
kabulü mümkündür.
Usulsüzlük ifadesinden doktrinde genellikle 352’nci maddede düzenlenen birinci
ve ikinci derece usulsüzlükler anlaşılmakta, özel usulsüzlük belirtmesi yapılmadıkça özel
usulsüzlük anlaşılmamaktadır. Zira 352’nci madde “usulsüzlükler” olarak düzenlenmiş ve
böylece özel usulsüzlüklerden ayrım yapılmaya çalışılmıştır. Ancak Kanunda bölüm
başlığının ve 351’inci maddedeki tanımın özel usulsüzlükleri de kapsayacak biçimde
“usulsüzlük” olarak kullanılması, kanunun belirliliği ve usulsüzlüğe yapılan atıfların
anlaşılabilmesi açısından ciddi bir zafiyet taşımaktadır.
Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defteri ile Maliye Bakanlığı’nca
tutulma ve günü gününe kayıt edilme zorunluluğu getirilen defterlere kaydedilmesi gereken
işlemlerin günü gününe yazılmadığının tespiti halinde uygulanacak cezanın 352/I-6’da yer
alan usulsüzlük cezası mı, yoksa 353/4’te yer alan özel usulsüzlük cezası mı olduğu
yönünde 143 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde;
“hakkında özel hüküm bulunan hallerde, genel hükmün uygulanmaması
gerektiği ilkesinden hareketle”,
353/4’te yer alan özel usulsüzlük cezasının uygulanacağı şeklinde açıklama
yapılmıştır. Buna göre, aynı fiil hem 352’nci maddede, hem de özel usulsüzlükler arasında
sayılmışsa, bu fiile özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
II-GENEL USULSÜZLÜKLER
Usulsüzlük, VUK’da “Usulsüzlük Dereceleri ve Cezaları” kenar başlıklı 352’nci
maddede iki dereceye ayrılmış ve bunlara uygulanacak cezalar da bu Kanuna bağlı cetvelde
düzenlenmiştir. 352’nci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, usulsüzlük fiilinin
re’sen takdiri gerektirmesi halinde, bağlı cetvelde yazılı cezaların iki kat olarak kesileceği
hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla usulsüzlük fiili VUK’un 30’uncu maddesinde yazılı re’sen
takdir nedenleri arasında da sayılmış ise usulsüzlük cezası iki kat olarak kesilecektir.
A-BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER
1-Vergi ve Harç Beyannamelerinin Süresinde Verilmemiş Olması
Vergi kanunlarına göre beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergi ve
harçlarla ilgili beyannamelerin süresinde verilmemesi birinci derece usulsüzlük fiili olarak
sayılmıştır. Beyannamenin hiç verilmemesi de, süresinde verilmeme hükmüne evveliyatla
gireceğinden bu hüküm kapsamında usulsüzlük sayılacaktır. İlgili vergi kanununda açıkça
beyanname verme zorunluluğu getirilmemiş olmakla birlikte, Maliye Bakanlığı’na
beyanname verme zorunluluğu getirmeye yönelik bir yetki verilmiş ve Bakanlık da bu
yetkisini kullanarak beyanname verme zorunluluğu getirmişse, burada da beyannamenin
zamanında verilmemesi halinde usulsüzlük cezası uygulanabilecektir. Örneğin Maliye
Bakanlığı Damga Vergisi Kanunu’nun kendisine verdiği yetkiye dayanarak anonim
şirketlere damga vergisine ilişkin bildirim başlıklı beyanname verme zorunluluğu
getirmiştir.
Süresinden sonra verilen beyanname, süresinde verilen beyannamede yer alan
beyanın düzeltilmesi amacıyla veriliyorsa, beyannamenin süresinde verilmemesinden
bahsedilemeyeceğinden bu bent uyarınca usulsüzlük cezası kesilemez.

Beyannamenin verilmemesi veya süresinden sonra verilmesi VUK’un 30/1’inci
maddesinde re'sen takdir nedeni sayıldığından, usulsüzlük cezasının iki kat kesilmesi
gerekir.
2-Vergi Usul Kanununa Göre Tutulması Mecburi Olan Defterlerden Herhangi
Birinin Tutulmamış Olması
Vergi Usul Kanunu’nun mükellefin ödevlerini düzenleyen ikinci kitabının ikinci
kısmında defter tutmayla ilgili hükümler yer almakta olup, söz konusu kısımda tutulması
zorunlu defterler sayılmıştır. Örneğin, VUK’un 182’nci maddesine göre bilanço esasında
yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defterinin tutulması zorunludur. İşte söz konusu
kısımda yer alan ve tutma zorunluluğu bulunulan defterlerden herhangi birinin
tutulmaması, VUK’un 352/I-2’nci maddesinde birinci derece usulsüzlük fiili olarak
sayılmıştır.
Vergi Usul Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanarak Maliye Bakanlığı tarafından
tutulma zorunluluğu getirilen defterlerin tutulmamış olmasının da bu kapsamda
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Söz konusu fiil VUK’un 30/3’üncü maddesinde re’sen takdir nedeni de
sayıldığından, bu bent uyarınca kesilecek usulsüzlük cezasının iki kat olarak uygulanması
gerekir. İki kat usulsüzlük cezasının kesilmesi için, fiilin re’sen takdiri gerektiren fiiller
arasında sayılması yeterli olup, ayrıca vergi ziyaı meydana gelmesine gerek yoktur.
3-Defter Kayıtlarının ve Bunlarla İlgili Vesikaların Doğru Bir Vergi İncelemesi
Yapılmasına İmkan Vermeyecek Derecede Noksan, Karışık veya Usulsüz Olması
VUK’un 352/I-3’üncü maddesinde düzenlenen ve tümüyle soyut olan bu
usulsüzlük fiilinin kapsamına, somut olarak nelerin gireceği konusunda herhangi bir
belirleme yoktur. VUK’un 30/4’üncü maddesinde re’sen takdir sebebi de sayılan bu fiilin
kapsamının, somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin,
tamamen işletme dışı verilerle; kayıtların karıştığı, hesapların yanlış veya eksik olduğu,
giderlere ilişkin belge bulunmadığı, kayda konu belgenin gerçeği yansıtmadığı (sahte veya
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu), satışların bir kısmının kayıtlara intikal
ettirilmediği durumlarda söz konusu usulsüzlük fiilinin işlendiğinin kabul edilmesi gerekir.
Bu bentte sayılan usulsüzlük fiili re’sen takdiri de gerektirdiğinden usulsüzlük
cezası iki kat olarak kesilecektir.
4-Çiftçiler Tarafından 245’inci Maddeye Göre Muhtar ve İhtiyar Heyetlerince
Yapılan Davete Müddetinde İcabet Edilmemesi
Vergi Usul Kanunu'nun 245'inci maddesine göre;
“Muhtar ve ihtiyar heyetleri, hiç beyanda bulunmamış olanları beyanda
bulunmağa, yanlış veya hakikate aykırı beyanda bulunmuş olanları beyanlarını düzeltmeğe
davet ederler. Buna rağmen beyanda bulunmayanları veya beyanlarını düzeltilmeyenleri
verilen sürenin sonundan başlayarak 15 gün içinde, mütalaaları ile birlikte ve yazılı olarak
vergi dairesine bildirirler. Bu ihbar üzerine vergi dairesince yapılacak tahkikat neticesine
göre işlem yapılır.” İşte muhtar ve ihtiyar heyetleri tarafından beyanda bulunmaya veya
beyanını düzeltmeye çağrılan kimselerin, bu davete süresinde icabet etmemeleri hali I’inci
derece usulsüzlük fiili olarak sayılmıştır. Bu davete uymayanları muhtar ve ihtiyar heyetleri
vergi dairesine bildirir. Vergi dairesi de, beyanda bulunmadığı veya eksik beyanda
bulunduğunu tespit ettiği çiftçilere VUK’un 352/I-5’inci maddesi uyarınca birinci derece
usulsüzlük cezası kesecektir.

5-VUK’un Kayıt Nizamına İlişkin Hükümlerine Uyulmamış Olması
Vergi Usul Kanunu'nda kayıt nizamına ilişkin hükümler 215-219'uncu
maddelerde düzenlenmiştir. Bu maddelerde yer alan kayıt nizamına ilişkin hükümlere
uyulmaması halinde (Örneğin, kayıtın 219’uncu maddede belirtilen sürelerden sonra
yapılması veya hiç yapılmaması), VUK’un 352/I-6’ncı maddesi uyarınca birinci derece
usulsüzlük cezası kesilir. Kayıt nizamına ilişkin hükümlere uyulmamasında, tutulması
zorunlu olan defterlerin dikkate alınması gerektiği açıktır.
VUK’un 352/I-6’ncı maddesinde yer alan parantez içi hüküm nedeniyle, her
incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil
sayılacak ve takvim yılı kapandıktan sonra yapılan incelemelerde bu bentle ilgili olarak
tespit edilen tüm usulsüzlükler için tek ceza kesilecektir.
6-İşe Başlamanın Zamanında Bildirilmemesi
VUK’un 168'inci maddesine göre, işe başlama bildirimlerinin işe başlamadan
önce yapılması gerekir. İşe başlama bildiriminin, işe başlamadan önce yapılmaması (işe
başlamanın hiç bildirilmemesi dahil) hali VUK’un 352/I-7’nci maddesinde birinci derece
usulsüzlük fiili olarak sayıldığından, söz konusu fiile I’inci derece usulsüzlük cezası
kesilmesi gerekmektedir.
7-Tasdiki Mecburi Olan Defterlerden Herhangi Birinin Tasdik Ettirilmemesi
veya Tasdik Süresinin Sonundan Başlayarak Bir Ay Geçtikten Sonra Tasdik
Ettirilmesi
Vergi Usul Kanunu’nun 220’inci maddesinde belirtilen defterlerin, anılan madde
uyarınca 223’üncü maddede belirtilen tasdik makamına, 221’inci maddede belirtilen süre
içerisinde tasdik ettirilmesi zorunludur. Örneğin, bir sonraki yıl kullanılacak yevmiye ve
envanter defterlerinin işyerinin, işyeri olmayanlar için ikametgahın bulunduğu yerdeki
notere, takvim yılının hesap dönemi olduğu mükelleflerde önceki yılın Aralık ayı içinde
onaylattırılması gerekmektedir. 352/I-8’inci madde uyarınca, bu defterlerin Aralık ayını
takip eden aydan sonraki ayda (Ocak ayından sonra) onaylattırılması veya hiç
onaylattırılmaması halinde, birinci derece usulsüzlük cezası kesilmesi gerekecektir.
Söz konusu fiil Vergi Usul Kanunu'nun 30/3'üncü maddesinde re'sen takdir
nedeni de sayıldığından, usulsüzlük cezasının iki kat olarak kesilmesi gerekmektedir.
Defteri kebirin tutulması mecburi olmakla birlikte, tasdiki mecburi olmadığından
bu defterin tasdik ettirilmemesi halinde ceza kesilmez.
Bu hüküm kanunların verdiği yetkiye dayanarak Maliye Bakanlığınca tutulma ve
tasdik zorunluluğu getirilen defterler için de uygulanacaktır. Nitekim Gelir İdaresi, Damga
Vergisi Kanununun verdiği yetkiye dayanarak, 20 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliği
ile tutma ve tasdik ettirme zorunluluğu getirilen damga vergisi defterini tasdik ettirmeyen
döner sermayeli kuruluş için kesilen usulsüzlük cezasını kanuna uygun bulmuştur.2
8-Diğer Ücretler Üzerinden Salınan Gelir Vergisinde; Tarh Zamanı Geçtiği Halde
Verginin Tarh Ettirilmemiş Olması
Gelir Vergisi Kanunu'nun 109’uncu maddesi uyarınca diğer ücret sahipleri;
hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında, takvim yılı içinde işe başlanması halinde
işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde, vergi karnelerini bağlı oldukları vergi
dairelerine ibraz ederek vergilerini tarh ettirmek zorundadırlar.
‘Gelirler Genel Müdürlüğünün Afyon Valiliğine gönderdiği 10.12.1998 tarih 3024-352-465 sayılı
mukteza’, Mehmet Ali ÖZYER, HUD Yayını, Ankara 2001, s.596
2

Söz konusu süre içinde vergisini tarh ettirmeyen diğer ücretli için birinci derece
usulsüzlük cezası kesilecektir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 109’uncu maddesinin 4369 sayılı Kanunla
değiştirilmeden önceki halinde diğer ücretli yerine götürü ücretli tabiri kullanıldığından
1.1.1999 tarihinden önceki dönemler için bu hüküm götürü ücretliler için de aynı şekilde
uygulanır.
9-Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin 342’nci Maddenin İkinci Fıkrasında
Belirtilen Süre İçinde Verilmiş Olması
Veraset ve İntikal Vergisinde beyanname vermeyen mükellefler için beyanname
verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün bekleneceği ve bu süre içinde beyanname
verilmesi halinde vergi ziyaı doğmamış sayılacağı, VUK’un 342’nci maddesinde hüküm
altına alınmıştır. Bunun için mükellefe herhangi bir tebliğde bulunmak gerekmez. Bu süre
içinde beyanname verilmesi halinde vergi ziyaı cezası kesilememekle birlikte, VUK’un
352/II-1’inci maddesi uyarınca ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
Bu süre geçtikten sonra mükellefe beyanname vermesi için tebliğ edilmek
şartıyla yeniden 15 günlük süre verileceği ve bu süre içinde beyanname verilmesi halinde
vergi ziyaı meydana gelmeyeceği de 342’nci maddede belirtilmektedir. Ancak bu sürede
beyanname verilmesi halinde, VUK’un 352/I-11’inci maddesi uyarınca birinci derece
usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.
Örnek: Türkiye’de 1.6.2001 tarihinde ölen Yavuz Bey’in mirasçılarının, veraset
ve intikal vergisi beyannamesini 1.11.2001 tarihi itibariyle verilmemiş olduğu vergi
dairesince tespit edilmiştir. Bunun üzerine vergi dairesi mirasçılara beyanname vermeleri
için 15 günlük ek süre veren yazıyı yazmış ve söz konusu yazı 15.11.2001 tarihi itibariyle
ilgililere tebliğ edilmiştir. Bunun üzerine Yavuz Beyin mirasçıları 20.11.2001 tarihinde
beyanname vermişlerdir.
Yavuz Bey’in mirasçılarının 1.10.2001 tarihine kadar veraset ve intikal vergisi
beyannamesini vermeleri gerekmekteydi. Ancak beyanname 342’nci maddenin birinci
fıkrasında belirtilen 15 günlük ek sürede de (16.10.2001 tarihine kadar) verilmemiştir. Birinci
ek sürenin işlemesi için vergi dairesi tarafından tebliğ yapılmasına gerek yoktur. Mirasçılar,
vergi dairesi tarafından tebliğ edilerek verilen ikinci 15 günlük ek süre içinde
beyannamelerini verdiklerinden, birinci derece usulsüzlük cezası kesilecek, ancak 342’nci
madde gereğince vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir.
B-İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER
1-Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin 342’nci Maddenin Birinci
Fıkrasında Belirtilen Süre İçinde, Emlak Vergisinde Beyannamenin Bu Kanunun
27’nci Maddesinde Yazılı Ek Süre İçinde Verilmiş Olması
Belirtildiği üzere veraset ve intikal vergisi beyannamesinin, beyanname verme
süresinin sonundan başlayarak 15 gün içinde verilmesi halinde ikinci derece usulsüzlük
cezası kesilir.
Emlak Vergisi Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca, süresinde beyanname
verilmemesi halinde beyanname verme süresinin sonundan başlayarak iki ay beklenir.
Emlak vergisi beyannamesinin bu ek süre içinde verilmesi halinde vergi ziyaı doğmamış
sayıldığından vergi ziyaı cezası kesilmeyecek, ancak VUK’un 352/II-1’inci maddesi
gereğince ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
Veraset ve intikal vergisi ile emlak vergisi beyannamelerinin, VUK’un 342’nci
maddesi ve EVK’nın 27’nci maddesinde belirtilen ek sürelerden sonra verilmesi veya hiç

verilmemesi halinde ise, 352/I-1’inci madde uyarınca birinci derece usulsüzlük cezası
kesilecektir.
2-Ekim ve Sayım Beyanlarının Süresi İçinde veya Kanunda İstenen Bilgileri
İhtiva Edecek Biçimde Yapılmaması
Vergi Usul Kanunu’nun 243’üncü maddesine göre; zirai işletmeleri Gelir Vergisi
Kanunu’nun 54’üncü maddesinde yazılı işletme büyüklüklerinin üstünde bulunan çiftçilerin,
her yılın Kasım ayında ekim ve sayım beyanında bulunmaları gerekir. Bu süre içinde
beyanda bulunmayan veya beyanda bulunmakla birlikte 243’üncü maddede yazılı bilgileri
kapsayacak şekilde beyanda bulunmayan çiftçilere VUK’un 352/II-2’nci maddesi uyarınca
ikinci derece usulsüzlük cezası kesilir.
3-Vergi Kanunlarında Yazılı Bildirimlerin (İşe Başlama Bildirimi Hariç)
Zamanında Yapılmaması
Vergi kanunlarına göre bildirimde bulunma yükümlülüğü olanların bu
yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri halinde, bunlara 352/II-4’üncü madde
uyarınca ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir. Bu cezaya konu bildirimler Vergi Usul
Kanununun ikinci kitabında yer alan bildirimlerle, diğer kanunlarda yer alan bildirimlerdir.
Ancak işe başlamanın süresinde bildirilmemesi birinci derece usulsüzlük fiili olarak
sayıldığından II’nci derece usulsüzlük haricinde tutulmuştur.
4-Vergi Karnesinin Süresinin Sonundan Başlayarak 15 Gün Geçtiği Halde
Alınmamış Olması
Vergi karnesi almak zorunda olanlar Vergi Usul Kanunu’nun 247’nci
maddesinde belirtilmiştir. Bunlardan Gelir Vergisi Kanununa göre indirimlerden
faydalanmak isteyenler ile GVK’nın 2’nci maddesinde yazılı kazanç ve iratları elde edenlerin
vergi karnesi alma zorunluluğu 206 nolu VUK Genel Tebliği ile kaldırılmıştır. Ancak Gelir
Vergisi Kanununa göre diğer ücret (4369 sayılı Kanunla değiştirilmeden önce götürü ücret)
kapsamında vergilendirilenlerin karne almaları ve işe başlama veya değişikliği bir ay içinde
karnelerine işaret ettirmeleri gerekmektedir.
Karne alma zorunluluğu bulunan diğer ücretlilerin, bu karneyi işe başladıkları
tarihten itibaren 45 gün (247’nci maddede belirtilen süre bir ay ve bu maddeye göre ceza
kesilebilmesi için bu süreden itibaren 15 gün geçmesi gerektiğinden toplam 45 gün) içinde
almamaları halinde, bunlara 352/II-5’inci madde uyarınca ikinci derece usulsüzlük cezası
kesilecektir.
5-Tasdiki Mecburi Olan Defterlerden Herhangi Birisinin Tasdikinin, Tasdik
Süresinin Sonundan İtibaren Bir Ay İçinde Yaptırılmış Olması
Tasdiki zorunlu olan defterlerin tasdik süresi, Vergi Usul Kanunu’nun 221’inci
maddesinde belirtilmiştir. Söz konusu maddede belirtilen sürelerin sonundan başlayarak bir
ay içinde tasdik yaptırılması halinde, 352/II-6’ncı madde uyarınca ikinci derece usulsüzlük
cezası kesilecektir.
6-Vergi Beyannameleri, Bildirimler, Evrak ve Vesikaların Kanunen Belli Şekil ve
Muhteviyatı ve Ekleri ile Bunlarla İlgili Olarak Yapılan Düzenlemelere İlişkin
Hükümlere Uyulmamış Olması
Düzenlenmesi zorunlu beyanname, belge ve benzeri evraktaki geçerlik şartı
olmayan bilgi veya unsurların eksikliği, ebatlara uyulmamış olması, istenen bildirimin
verilmemesi gibi şekli aykırılıklar aksine hüküm bulunmadıkça, 352/II-7’nci madde uyarınca
ikinci derece usulsüzlük kapsamında değerlendirilmektedir.

Beyannamelerde yer alması gereken, mükellefin adresine veya kimliğine ilişkin
bilgilerde eksiklik bulunması bu kapsamda değerlendirilir. Bastırılan faturalarda her bir
örneğe kaçıncı örnek olduğu yazılmamış olması da bu nevi usulsüzlükten sayılır.3
Ancak bu usulsüzlüklerden bazıları diğer maddelerde daha ağır cezayla
yaptırıma bağlanmıştır. Örneğin belge basımıyla ilgili görevlerini tamamen veya kısmen
yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 353’üncü maddenin 8 numaralı bendine göre özel
usulsüzlük cezası kesilecektir.
Diğer yandan geçerlik şartı olan unsurların eksikliği nedeniyle idarece özel
usulsüzlük sayılan fiiller, yargı tarafından bu bent kapsamında değerlendirilebilmektedir.
Vergi Usul Kanunu’nun 230’ncu maddesinde faturanın ihtiva etmesi gereken asgari bilgiler
belirtilmiştir. Bu bilgilerin eksikliği faturayı geçersiz kılmaz. Bu nedenle zorunlu
unsurlarında eksiklik bulunan bir faturanın (örneğin fiyat ve bedelin yazılmaması gibi) hiç
düzenlenmemiş sayılarak özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekir.
Bu bent uyarınca kesilecek usulsüzlük cezasında, tespit adedine göre mi, yoksa
tespit edilen usulsüzlük adedine göre mi uygulanacağı tartışma konusudur. Ancak tespit
edilen usulsüzlük adedine göre ceza uygulanması, beyannamede yer alması gereken birden
fazla bilginin eksik olması veya birden fazla faturada şekli hususlara uyulmamış olması
hallerinde olduğu gibi, bu cezanın çok ağır bir şekilde uygulanması sonucunu doğuracaktır.
Kanun Koyucunun amacının da bu olmadığı söylenebilir. Bu doğrultuda, VUK m.352/II7’ye göre ceza uygulanırken ceza tutarının hesaplanmasında belge adedinin değil, tespit
adedinin dikkate alınması gerekir.4
7-Hesap veya Muamelelerin Doğruluk veya Açıklığını Bozmamak Şartıyla Bazı
Evrak ve Vesikaların Bulunmaması veya İbraz Edilmemesi
Özel usulsüzlük cezasını gerektirmeyen, kayıtların tevsiki açısından ihtiyaç olan
bazı belgelerin bulunmaması veya bulunmasına rağmen ibraz edilmemesi bu bent
kapsamında ikinci derece usulsüzlük cezasını gerektirmektedir.

‘GelirlerGenel Müdürlüğünün Karaman Valiliğine gönderdiği 23.11.1995 tarih 65416 sayılı yazı’,
ÖZYER, s.599
4 Kemal UZUN, “VUK 352/II-7’ye Göre Kesilecek Usulsüzlük Cezalarında Tespitin Önemi”, Vergi
Dünyası, Maliye HUD Yayını, Haziran 1998, Sayı: 202, s.71
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GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARTILMASI SURETİYLE ELDE EDİLEN
KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

İlker KILINÇ
Hesap Uzmanı
Yeter KILINÇ
Vergi Denetmeni
Ticari işletmenin aktifine kayıtlı olmayan gayrimenkullerin elden çıkartılması
suretiyle elde edilen kazançlar, gelir vergisi mevzuatımızda “değer artışı kazancı” olarak
vergilendirilmektedir. Yazımızda 4444 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun a eklenen ve
31.12.2002 tarihine kadar elde edilen gelirlere uygulanacak olan geçici 56’ncı maddede yer alan
vergileme esasları ortaya konacaktır.
Gayrimenkullerin elden çıkartılması suretiyle elde edilen kazançların
vergilendirilmesine ilişkin olarak geçici 56’ncı maddenin D-6 alt bendinde düzenleme
yapılmıştır. Buna göre; ivazsız olarak iktisap edilenler hariç iktisap şekli ne olursa olsun 70’inci
maddenin birinci·fıkrasının 1, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye
tabi çiftçilerin zirai üretimde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden
başlayarak dört yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak
dikkate alınacaktır. Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri
gayrimenkuller, tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.
1. Genel Vergileme Esasları
1.1. Elden Çıkarılması Bent Kapsamına Giren Mal ve Haklar
Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddesinin birinci·fıkrasının 1, 2, 4 ve 7
numaralı bentlerinde yazılı mal ve haklar aşağıdaki gibidir:


Arazi, bina, maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve
çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların
mütemmim cüzüleri ve teferruatları,



Voli mahalleri ve dalyanlar,



Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,



Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye (yükleme
ve boşaltma) araçları.

Bunların dışında gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai üretimde
kullandıkları gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançlar da değer artışı kazancı
olarak vergilendirilecektir.
1.2. Bentte Belirtilen Mal ve Hakların İktisap Şekli
Değer artışı kazançlarının 6’ncı bendinde belirtilen mal ve hakların elden
çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde, iktisap şeklinin önemi olmadığı
belirtilmiş, ancak hemen ardından ivazsız iktisap edilenler hariç ibaresi kullanılmıştır. Bu
durumda ivazsız olarak iktisap edilen Gelir Vergisi Kanunu’nun 1,2,4,ve 7’nci bentlerinde
belirtilen mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak
vergilendirilmeyecektir. Bunun dışında, iktisap şekli ne olursa olsun söz konusu mal ve hakların
elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak vergilendirilecektir.

Örnek:
Bay (A), 02.03.1999 tarihinde kendisine miras yoluyla intikal eden apartman
dairesini, 13.05.2001 tarihinde satmıştır. Bay (A)’nın bu satıştan elde ettiği gelir, satışa konu
dairenin ivazsız olarak (vasiyet yoluyla) intikal etmesi nedeniyle değer artışı kazancı olarak
vergilendirilmeyecektir.
1.3. Mal ve Hakların Elden Çıkarılma Süresi
Söz konusu mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, iktisap
tarihinden başlayarak 4 tam yıl içinde elden çıkarıldıkları takdirde değer artışı kazancı olarak
vergilendirilecektir. Eğer elden çıkarma iktisap tarihinden başlayarak dört yıldan daha fazla bir
sürede gerçekleşmişse, elde edilen kazanç değer artışı kazancı olarak vergilendirilmeyecektir.
1.4. Kooperatiflerin Tahsis Ettikleri Gayrimenkullerin İktisap Tarihi
Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri
gayrimenkuller, tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır. Dolayısıyla elden
çıkarmadan doğan kazancın vergilendirme sınırını çizen 4 yıllık süre tahsis tarihinden itibaren
başlayacaktır.
1.5. Arsa Karşılığı Kat Alma İşleminin Durumu
Uygulamada sıkça karşılaşılan durumlardan birisi, sahibi oldukları arsaları
müteahhitlere teslim eden kişilerin, bunun karşılığında daire, villa vb kıymet almalarıdır.
Sahibi oldukları arsayı kat, villa gibi kıymetler karşılığında müteahhide teslim
edenler, söz konusu arsayı elden çıkarmış olacaklardır. Bu arsanın elden çıkarılması karşılığında
elde edilen bedel, normal satımlardaki gibi para değil daire, villa gibi kıymetlerdir.
Dolayısıyla, arsa karşılığında bağımsız mülkiyete konu daire, kat, villa gibi
kıymet alınması işleminde iki teslim vardır. Bunlardan birincisi arsanın müteahhide teslim
edilmesi, diğeri daire, villa gibi kıymetlerin arsa sahibine teslim edilmesidir. Arsanın teslimi,
geçici 56/6’ncı maddede sayılan şartları taşımaları kaydıyla, değer artış kazancı olarak vergiye
tabi olacaktır. Müteahhidin teslimi ise, elde edilen kazanç ticari kazanç olduğu için ticari
kazanca ilişkin hükümlere göre vergiye tabi olacaktır.
Arsa tesliminin değer artış kazancı olarak vergilendirilmesinin, söz konusu
arsanın ivazsız bir şekilde iktisap edilmemiş olması ve iktisap tarihinden başlayarak 4 tam yıl
içerisinde elden çıkarılması olmak üzere iki temel şartı bulunmaktadır.
Arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibi ve müteahhit arasında arsanın ve
dairelerin teslimi konusunda bir sözleşme söz konusudur. Vergilemede de prensip olarak,
taraflar arasında yapılan bu sözleşmede yer alan hükümlerin göz önünde bulundurulması
gerekmektedir. Ancak sözleşmede yer alan durumla fiili durumun farklı olmasının tespiti
halinde, tespit edilen gerçek durum vergileme bakımından esas alınacaktır.
Arsa sahibinin, arsa teslimi karşılığında almış olduğu kıymetlerin iktisap tarihi
olarak tapuya tescil tarihinin esas alınması gerekmektedir. Ancak, fiili teslim tarihinin tescil
tarihinden daha önceki bir tarih olduğunun tespiti halinde, fiili teslim tarihi esas alınacaktır.
Eğer ticari kazanç mükellefi olmayan bir gerçek kişi, kendi arsası üzerine inşaat
yaparsa, sahibi olduğu arsayı elden çıkarma söz konusu olmadığı için vergilendirilecek bir
kazanç da olmayacaktır. Değer artış kazancının elde edilmesi, diğer şartların da uygun olması
halinde bağımsız bölümlerin elden çıkarıldığı tarihte gerçekleşecektir. Kendi arsası üzerine
inşaat yapanlar, arsayı biliniyorsa maliyet bedeli ile yoksa vergi değeri ile inşaat maliyetine
ilave ederler.
Arsa sahibinin, teslim ettiği arsa karşılığında almış olduğu kıymetleri, aynı yıl
içerisinde birden fazla defada veya takip eden birden fazla yılda ardarda satması halinde elde
edilen kazanç değer artışı kazancı olarak değil ticari kazanç olarak vergilendirilecektir.
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Elden çıkarmanın kazanç sağlamak amacıyla veya zorunluluktan kaynaklanan
nedenlerle olmasının öncemi yoktur. Nakit sıkışıklığından dolayı elden çıkarılan mal ve haklar,
elden çıkarmanın niteliğine göre; ticari kazanç kapsamına giriyorsa ticari kazanç, bu kapsamda
değerlendirilmiyorsa değer artışı kazancı olarak vergilendirmenin şartlarını taşıyorsa (ivazlı
olarak iktisap edilmişse ve 4 yıl içerisinde elden çıkarılmışsa) değer artışı kazancı olarak
vergilendirilecektir.
2. Değer Artış Kazancının Tespiti
Değer artışı kazancında vergilendirilecek kazanca “safi değer artışı”
denmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 56/F maddesi hükmü uyarınca; değer artışında
safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil
edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile
elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen
vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur.
Hasılatın ayın veya menfaat olarak sağlanan kısmının tutarı Vergi Usul
Kanunu’nun değerleme ile ilgili hükümlerine göre tayin olunur. (Gelir Vergisi Kanunu geçici
Md. 56/F-2)
Örnek:
Bay (A), Bay (B)’den devraldığı gayrimenkulü, üçüncü bir şahsa 2000 model
bir araba ve 200.000.000.-TL kira ile oturduğu evin Temmuz 2001-Haziran 2002 dönemi
kirasının ödenmesi karşılığında devretmiştir. Bay (A)’nın bu işlemden 2001 yılına ilişkin olarak
elde etmiş olduğu hasılatın hesabı aşağıdaki gibi olacaktır:
Alınan arabanın değeri, Vergi Usul Kanunu’nun 267’nci maddesine uygun
olarak her hangi bir değer belirlemesi yapılmadığı için takdir komisyonuna sorulmuş ve
10.000.000.000.-TL olduğu cevabı alınmıştır.
Ev kirasının ödenmesi karşılığında temin edilen menfaat (12x200.000.000=)
2.400.000.000.-TL’dir.
Bu durumda Bay (A), gayrimenkulü elden çıkarma karşılığında toplam
(10.000.000.000+2.400.000.000=) 12.400.000.000.-TL hasılat elde etmiştir.
3. Değer Artışı Kazançlarını Enflasyondan Arındırma Yöntemleri
Değer artış kazançlarında, kazançların enflasyondan kaynaklanan kısmını
önlemek için üç farklı müessese bulunmaktadır. Bunlar;


Endeksleme,



İndirim,



Kur Farkı Arındırması,

olmak üzere sıralanabilir.
Endeksleme, hem hisse senedi ve diğer menkul kıymetlerde, hem de mal ve
haklarda kullanılan bir enflasyondan arındırma yöntemidir. Endeksleme uygulamasında, iktisadi
kıymetin maliyet bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere iktisap bedelinin her ay Devlet
İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında arttırılmasıyla
tespit edilir.
Hisse senedi ve diğer menkul kıymetler dışındaki mal ve hakların elden
çıkarılmasından doğan kazançlarda uygulanan tek yöntem endekslemedir. Bu kazançlarda
indirim ve kur farkı arındırması uygulanmamaktadır.
İndirim, değer artış kazançlarında sadece hisse senedi ve diğer menkul
kıymetlerde uygulanır. İndirim oranı; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit
edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu
ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle Maliye Bakanlığı’nca

3

tespit edilir. 2001 yılı için geçerli olan indirim oranı 243 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
ile % 50,7 olarak açıklanmıştır.
Kur farkı arındırması ise, dar mükelleflerin yabancı sermaye mevzuatına göre
ilgili mercilerden izin almak suretiyle, Türkiye’ye bizzat getirdikleri nakdi veya ayni sermaye
karşılığında iktisap ettikleri menkul kıymet ve iştirak hisselerini elden çıkarmalarından doğan
değer artış kazançlarının hesabında uygulanır.
4. Gayrimenkullerin Elden Çıkartılması Suretiyle Elde Edilen Kazançlarda
Enflasyondan Arındırma
Menkul kıymetler dışında kalan mal ve haklarda mükellefler değer artışı
kazancının tespitinde, sadece endeksleme yapabilirler. Bu mükelleflerin indirim
uygulamasından yararlanmaları mümkün değildir. (Gelir Vergisi Kanunu geçici Md. 56/F-7)
Söz konusu mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan
mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen
toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Değer artışı kazancının
tespitinde kullanılacak son dört yıla ait Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat
endeksi Kitabımızın “Ekler” bölümünde yer almaktadır.
Örnek 1:
Bay (A) 12.10.2000’de 50.000.000.000.-TL’ye almış olduğu gayrimenkulü
22.12.2001 tarihinde 65.000.000.000.-TL’ye satmıştır.
Bu durumda Bay (A), elden çıkardığı gayrimenkulün maliyet bedeli olarak,
iktisap edildiği ay dahil, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere iktisap bedelini TEFE artışı
oranında endeksleyerek dikkate alacaktır.
Bay (A)’nın iktisap ettiği ay Ekim 2000’den bir önceki ay olan Eylül 2000’de
TEFE 2.448,3, elden çıkarıldığı aydan önceki ay olan Kasım 2001’de TEFE 4.755,5’dir. Bu
durumda Bay (A)’nın elden çıkardığı gayrimenkulün endekslenmiş maliyet bedeli
(50.000.000.000x4.755,5/2.448,3=) 97.118.408.692.-TL olacaktır.
Buna göre Bay (A)’nın satmış olduğu gayrimenkulden dolayı (97.118.408.69265.000.000.000=) 32.118.408.692.-TL zararı söz konusu olduğundan vergilendirilecek bir
değer artışı kazancı olmayacaktır. Menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan zararlar
haricinde, değer artışı kazançlarında zarar mahsubu imkanı olmadığı için söz konusu zarar
diğer gelir unsurlarında oluşan karlara mahsup edilemeyecektir.
Diğer mal ve haklarda değer artış kazancının hesaplanmasında; 1998 yılı emlak
vergisi beyanname verme süresinin bitmesinden önce iktisap edilen gayrimenkullerin elden
çıkarılması halinde, bunların maliyet bedeli olarak 1998 yılı genel beyan döneminde beyan
edilen emlak vergisi değeri esas alınır. (Gelir Vergisi Kanunu geçici Md. 56/F-11)
Bu maddeye göre maliyet bedeli kabul edilen tutarlar endekslenmiş maliyet
bedeli kabul edilir ve iktisap tarihinden; gayri menkullerde 1998 yılı emlak vergisi beyanname
verme süresi sonuna kadar endeksleme yapılmaz. Ancak emlak vergisi beyanname verme süresi
sonundan itibaren bu maliyet bedeline endeksleme yapılabilir.
Örnek 2:
Bay (A), 12.12.1997 tarihinde 10.000.000.000.-TL’ye satın almış olduğu arsaya
ilişkin olarak 1998 yılı Emlak Vergisi genel beyan döneminde (1998 yılı nisan ayında)
20.000.000.000.-TL emlak vergisi değeri beyan etmiştir. Bay (A) söz konusu arsayı 03.03.2001
yılında 150.000.000.000.-TL’ye satmış olup satış sırasında 2.250.000.000.-TL harç ve
750.000.000.-TL komisyon ödemiştir.
Bay (A) söz konusu arsayı 4 yıl içerisinde elden çıkardığı için, kazanç olması
halinde kazancı değer artışı kazancı olarak vergiye tabi tutulacaktır. Bay (A) arsayı 1997
yılında almış, 1998 yılı emlak vergisi beyan döneminde emlak vergisi genel beyan döneminde
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arsaya ilişkin olarak 20.000.000.000.-TL değer beyan etmiştir. Emlak vergisi genel beyan
dönemi, ilgili yılların Mart, Nisan veya Mayıs ayları’dır. Ancak 4369 Sayılı Kanun’un geçici
2’nci maddesiyle 1998 yılı emlak vergisi geçici beyan dönemi Eylül ayı olarak tespit edilmiştir.
Bu nedenle iktisap bedelinin endekslenmiş bedel olarak kabul edileceği ay Mayıs 1998 değil
Eylül 1998 olacaktır.
Bay (A)’nın elden çıkardığı gayrimenkul, 1998 yılı emlak vergisi beyanname
verme süresinden önce iktisap edildiği için, değer artış kazancının hesaplanmasında; maliyet
bedeli olarak 1998 yılı genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değeri esas
alınacaktır.
1998 yılı emlak vergisi genel beyan döneminde vergi değeri olarak beyan edilip
maliyet bedeli kabul edilen tutarlar endekslenmiş maliyet bedeli kabul edileceğinden ve iktisap
tarihinden; gayrimenkul için 1998 yılı emlak vergisi beyanname verme süresi sonuna kadar
endeksleme yapılmayacaktır.
Bu durumda söz konusu gayrimenkulde endeksleme 1998 yılı emlak vergisi
genel beyan döneminin bitimi olan Eylül 1998 döneminden itibaren yapılacaktır. Eylül 1998
döneminde TEFE 1101,2 ve mükellefin elden çıkarma dönemi olan Mart 2001’den bir önceki
dönem olan ğubat 2001’de TEFE 2757,6’dır. Bu veriler çerçevesinde; mükellefin 1998 yılı
genel beyan döneminde 20.000.000.000.-TL vergi değeri beyan ettiği arsanın endekslenmiş
maliyet bedeli (20.000.000.000 x 2756,6 / 1101,2 =) 50.065.383.218.-TL olacaktır.
Mükellefin elde etmiş olduğu 150.000.000.000.-TL hasılattan düşülecek olan
tutarlar; maliyet bedeli 50.065.383.218.-TL, ödenen harç 2.250.000.000.-TL ve komisyon bedeli
750.000.000.-TL olmak üzere toplam 53.065.383.218.-TL’dir.
Bu durumda elde edilen değer
53.065.383.218=) 96.934.616.782.-TL olacaktır.

artışı

kazancı

(150.000.000.000-

4444 Sayılı Kanunun geçici 18’inci maddesinde yapılan değişiklikle, 1998
yılında genel beyan döneminde beyanda bulunmuş mükelleflere, 01.11.1999-31.12.1999
tarihleri arasında beyan ettikleri emlak verisi matrahlarını tadil etme imkanı tanınmıştır. Bu
imkandan yararlanan mükelleflerin, söz konusu malları elden çıkarmaları halinde endekslenmiş
bedel olarak tadil edilen bedelin esas alınması (Aralık 1999 itibariyle) ve endekslemenin Ocak
2000’den itibaren bu bedel üzerinden yapılması gerekmektedir.
5. Değer Artış Kazançlarının Beyanı
Değer artışı kazançlarının da içinde yer aldığı diğer kazanç ve iratlar, beyana
tabi bir gelir söz konusu olduğunda yıllık beyanname ile beyan edilmesi gereken gelir
unsurlarındandır.
Ancak değer artışı kazançlarında bir yıl içerisinde elde edilen kazancın
3.500.000.000.-TL tutarındaki kısmı vergiden istisnadır. (Gelir Vergisi Kanunu geçici Md.
56/C) Dolayısıyla 3.500.000.000.-TL’nin altında kalan değer artışı kazançları için beyanname
verilmeyecek ve diğer gelirler nedeniyle beyanname verilse dahi bu gelirler beyannameye dahil
edilmeyecektir. Bu tutar değer artışı kazancının sonradan beyan edilmesi veya vergi incelemesi
neticesinde tespit esilmesi hallerinde de uygulanacaktır.
İstisna haddi üzerinde kalan diğer kazanç ve iratlar için, istisna haddinin
üzerinde kalan kısım için yıllık beyanname verilmesi veya diğer gelirler nedeniyle yıllık
beyanname verilmesi halinde bu beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir. (Gelir Vergisi
Kanunu geçici Md. 85, 86)
Dar mükellefiyette ise diğer kazanç ve iratların Türkiye’de elde edilmiş
sayılabilmesi için, bu kazanç veya iradı doğuran işin veya işlemin Türkiye’de yapılmış olması
veya Türkiye’de değerlendirilmesi gerekmektedir. Değerlendirmeden maksat, ödemenin
Türkiye’de yapılması veya ödeme yabancı ülkede yapılmışsa, Türkiye’de ödeyenin nam ve
hesabına ödeme yapılanın hesapların intikal ettirilmesi veya karından ayrılmasıdır. Karından
ayrılması gider yazılması anlamına gelmektedir.
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Dar mükellefiyette vergiye tabi geliri sadece diğer kazanç ve iratlardan ibaretse
yıllık beyanname vermeyecekler, bu gelirleri için münferit beyanname vereceklerdir. Diğer
kazanç ve iratlar dışında, yıllık beyanname vermeleri gereken gelir unsurları varsa, diğer kazanç
ve iratlarını yıllık beyannameye ithal etmeyeceklerdir. (Gelir Vergisi Kanunu Md. 86/2)
Yararlanılan Kaynak:
Bu yazı Maliye Hesap Uzmanları Derneği yayını olan Beyanname Düzenleme
Kılavuzu 2002’de yer alan bilgilerden derlenmiştir.
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SİMÜLASYON MODELİNİN MONTE-CARLO SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE STOKASTİK
SÜREÇLERDE UYGULANMASI
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kahveci
Haliç Üniversitesi
İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
Bir ülkenin kalkınmasındaki temel ilkelerden biri de üretim etkinliğinin arttırılmasıdır. Gelişmiş yada
sanayileşmiş olarak adlandırılan ülkeler , buna paralel olarak üretim etkinliği optimum düzeyde olan
ülkelerdir. Bir ülkede farklı sanayi kollarında etkin üretimin olması istihdam sorununu olumlu yönde
etkileyeceği gibi, ihracat –ithalat dengelerini de ülke lehine değiştirecektir. Etkin üretimin yapılması ülke
ekonomisine pozitif yönde katkıda bulunurken üretimi yapan işletmelerin de dikkat etmesi gereken hususlar
bulunmaktadır. Üretim merkezinin kurulması ve üretimin gerçekleştirilmesi için gerekli olan finansman
kaynağının kullanımı oldukça hassas bir konudur. Üretim merkezi kurulduktan sonra, üretimin yapılması için
gerekli olan insan kaynağı, makine ve teçhizat da temin edildikten sonra üretimin sürekliliğinde önemli rol
oynayan hammadde ve yardımcı malzemelerin etkin kullanımı ortaya çıkmaktadır. Çünkü stoklar işletmeler
tarafından gelecekteki üretim ve satışlar için elde bulundurulan mallardır.
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde piyasalar genellikle stokastik (belirsizlik) özelliktedir. Stokastik
ortamlarda işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için, planlı ve sistemli olmaları gerekmektedir.
İşletmeler kısa, orta ve uzun vadeli kararlarında kantitatif analizlerden faydalanmalıdırlar. Deterministik
(her şeyin kesin olarak bilindiği) ortamlarda kantitatif analizleri yapmak oldukça kolaydır. Birtakım
matematiksel formüllerle ifade edilen eşitlikler rahat bir şekilde kullanılabilmektedir. Çünkü, matematiksel
formülde yer alan her bir değişkenin değerini deterministik bir ortamda belirleyebilmek mümkündür. Oysa
stokastik süreçlerde matematiksel formüllerle ifade edilen eşitlikleri kullanabilmek çok zordur. Her bir
değişkenin değerini kesin olarak belirleyebilme şansı hemen hemen hiç yoktur. Bundan dolayı matekatiksel
formüllerle ifade edilemeyen karmaşık yapıdaki sorunları çözümleyebilmek için simülasyon modellerinden
yararlanmak gerekir.
Çok geniş bir uygulama alanı olan simülasyon tekniği bilgisayar kullanımını gerekli kılan matematiksel bir
model aracılığı ile karmaşık yapıdaki bir sistemi temsil eden simülasyon modelinin çözümünü sağlayan
kantitatif bir tekniktir. Günümüzün çağdaş yaşamında piyasalarla ilgili en belirgin özellikler, piyasa
ortamındaki değişim ve belirsizliktir. Bu belirsizlik ve değişim özellikle üretim yapan işletmelerin hayat
seyirlerinde önemli yer tutan üretilen mamül veya mamüllere ve hizmetlere olan talep değişkenindeki
stokastik ( olasılıklı-belirsizlik) durumdur. Talep değişkeninde olduğu gibi tedarik süresi de stokastik bir
yapıya sahiptir.Bundan dolayı bu belirttiğimiz durumlarla ilgili sorunları matematiksel formüllerle ifade
edilen eşitliklerle çözmek pek mümkün olmamaktadır veya gerçekleri yansıtan
bir sonuç elde
edilememektedir.
Günümüzde bilgisayarların birçok alanda yaygınlaşmasıyla pek çok alanda büyük bir kullanım alanı bulunan
simülasyon tekniği bugün yöneylem oyunları, sistem oyunları ve monte-carlo simülasyonu olarak üç şekilde
uygulanmaktadır1. Monte-carlo simülasyonu özellikle stolastik süreçlerde, bu tekniği kullananlara olumlu
katkılar sağlamaktadır.
Simülasyon tekniğini ortaya koyabilmek için, hazır çözüm ve klasikleşmiş şablonlar değil uygulamanın
yapılacağı analiz ortamlarında düşünebilme yeteneği ve yaratıcılığın birleştiği karma bir anlayış
gerekmektedir2. Simülasyon tekniği kullanılırken kurulan simülasyon modelleriyle yapılan simülasyon
analizleri çoğu kez monte-carlo simülasyonu olarak adlandırılır. Gerçekte herhangi bir durum için herşeyin
bilindiği tam belirlilik durumunun olduğu deterministik olarak kurulan simülasyon modeli stokastik bir
değişken eklenmesiyle monte-carlo simülasyon modeli elde edilebilir3. Monte-carlo simülasyon tekniğini,
İsmet Doğan KARGÜL, “Proje Analizi Yüksek Lisans Ders Notları”, (Defter, İ.Ü. İktisat Fakültesi, 1990,
S. 11
2
Haluk ERKUT, Yönetimde Simülasyon Yaklaşımı, 2. Baskı, İrfan Yayımcılık, Yönetim Bilimleri Dizisi: 1, İstanbul,
1992, S.1.
3
Norman ,J. DRIOBEEK, “WHAT İS OPERATIONS RESEARCH ? “ Systems and Precedures Journal, NovemberDecember, 1965 , s. 17
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çağımız şartlarında risk ve belirsizlik olduğundan ve olaylara stokastik açıdan yaklaştığından kullanmak
oldukça gerçekçi bir yaklaşım olmaktadır. Ancak monte-carlo simülasyon tekniğinin, simülasyon modelinin
ana çatısını oluşturma özelliği bir çok yazar tarafından göz ardı edilerek, söz konusu gerçek daraltılarak
klasik simülasyon teriminin yerine kullanılmaktadır4. Bu düşünce biçimi de çağımız gerçeklerine
uymamakta ve gerçekleri yansıtmamaktadır.
Özellikle üretim yönetimlerinde, üretilen mamül veya mamüllerin talebini tam olarak belirleyebilmek
oldukça güçtür bundan dolayı üretimin konusunu teşkil eden mamül veya mamüllerin üretimi için gerekli
hammadde ve yardımcı malzemelerin tedariki de değişkenlik göstermektedir. Üretim İşletmeleri belirtilen
sebeplerden dolayı uygulamada yapacakları simülasyon modelini stokastik süreci göz önüne alarak Montecarlo simülasyon modeli şeklinde kurmaları gerekmektedir. Bu belirtilen durum dahi; yukarıda belirtilen
şekilde düşünüp olaya deterministik (tam belirlilik) olarak bakanların çağın gerisinde ve bilimsel yanılgı
içinde olduklarını göstermektedir.
Sistemleri oluşturan değişkenler ağırlıklı olarak stokastik bir yapıya sahip olduklarından dolayı monte-carlo
simülasyonu tercih sebebidir. Ayrıca üretim kararlarında da simülasyon tekniğinin uygulanabilmesi
stokastik sürece bağlıdır. Üretim yapısını oluşturan değişkenler, genel bir trend yapısıyla değişim
göstermekte ve stokastik bir yapıya bürünmektedir.
Çağdaş dünya yaşantısında işletmenin yönetimi zor bir yapıya dönüşmüştür. Bunun nedeni de organizasyon
içindeki ve organizasyon içinde kurulmuş insan unsurlu sistemlerdeki birçok sayıdaki sistem arasındaki
etkileme şeklinin eşanlı bir yapıya sahip olmasıdır. Bundan dolayı sistemin herhangi bir unsurunda yapılacak
bir değişiklik dolayısıyla sistemin tümünü etkileyecektir. Bu belirtilen durumda sistem analizi olarak
çalışılan yeni bir kavramın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sistem analizinin en önemli yardımcılarından
biriside simülasyondur. Gerçek manada, bir sitem için kurulan model veya bu sistemi yansıtmak
simülasyonu ortaya koymaktır5.
“Kurulacak bir sistemin simülasyonu, öncelikle bu sistemi yansıtabilecek bir model oluşturmaktır. Bu
kurulan model yansıttığı sistem üzerinde yapılması çok zor veya mümkün olmayan ardışık işlemlerin
yapılmasına imkan tanımaktadır. Bu yapılan işlemler sonucunda etkilenen model analiz edilir. Zaten bu tip
karmaşık durumları deterministik formüllerle çözmek imkansızdır. Bu şekilde sistem içinde yer alan veya bir
başka deyişle modeli oluşturan elemanların karşılıklı etkileşimleri ve birbirlerine gösterdikleri tepkiler ortaya
konulur”6
İşletmelerdeki bir takım gerçek sorunların analizini yapmak için kurulan sistem ve bu sistemi temsil eden
modelin dolayısıyla simülasyon modelinin yapısı çok karmaşık olabileceğinden bu modelin analitik veya
matematiksel formüllerle çözümü de çok zordur. İşte bu durumlarda simülasyon sistem modeli ve bu sistemi
çözücü teknik olarak karşımıza çıkmaktadır7.
Kurulan simülasyon modellerinde sistemi ve dolayısıyla modeli oluşturan elemanların bazıları deterministik
bazıları da çoğunlukla stokastik olduğundan, sistem çözümü tamamlandığında elde edilen sonuçlar sistemin
tüm değişkenlerini stokastik sürece bağlı olarak etkiler. Bundan dolayı bu tip modeller stokastik sürece bağlı
modellerdir8. Bundan dolayıdır ki daha öncede belirttiğimiz nedenlerden dolayı stokastik özellikli karmaşık
yapıdaki modeller stokastik simülasyon modeli ile dolayısıyla monte-carlo simülasyonu ile analiz edilebilir.
Kurulan simülasyon modellerinin çözümü yapılırken değişkenliğin söz konusu olduğu durumlarda yani
stokastik özellikli simülasyon modellerinde çözümü monte-carlo simülasyon tekniği ile yapmak ve bu tip
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modellerin çözümünde kullanılmak üzere özel hazırlanmış tesadüfi sayılar (random numbers) tablosundan
yararlanmak gerekir. Çünkü kurulan stokastik simülasyon modelini değişkenleri tesadüfi özelliktedir ve
bundan dolayı çözümde de tesadüfi sayılar tablosu kullanılmaktadır9. Tesadüfi sayılar tablosundan
yararlanabilmek için, bir dizi işlemler yapmak gerekir. Bunlarda gözlemleme, araştırma, analiz ve
deneylerdir. Bunları yapabilmek içinde bilimsel işletmeciliğin her branşında olduğu gibi geçmiş dönemlere
ait bilgilerin düzenli bir şekilde toplanmış olmasını ve saklanmasını gerektirmektedir10. Bundan dolayı
günümüz çağındaki ani değişikliklere karşı işletmelerin hazırlıklı olabilmesi ve bu gibi durumlarda gerekli
kantitatif analizleri yapabilmeleri için veri bankasına (data bank) ihtiyaçları vardır.
Birçok karışık stokastik sistemleri tamamen matematiksel modellerle analiz etmek mümkün değildir ve
deterministik kantitatif yöntemlerle faydası sınırlanmıştır. Birçok stokastik yapıdaki karmaşık sistemlerin
analizini yapıp sistemi temsil eden bir model kurmak yöneylem araştırmasının en önemli araçlarından biri
olan simülasyon tekniği ile, stokastik süreç dolayısıyla monte-carlo simülasyon tekniği ile yapmak
mümkündür11. Simülasyon tekniğinde yukarıda da belirttiğimiz gibi değişkenlerle ilgili bilgileri
oluşturabilmek için veriler çok önemlidir. Çünkü monte-carlo simülasyon analizinde bu verilere dayanarak,
bu verilere uygulaması yapılacak olasılık dağılımlarının oluşturulması gerekir. Monte-carlo simülasyon
tekniği ile çözümü gerçekleştirmek için olasılık dağılımlarının oluşturulması şarttır. Gerçeği yansıtacak bir
olasılık dağılımının yapılması çözümü de gerçekçi yapacaktır12.
Stokastik bir yapıdaki problemi çözmek için öncelikli olarak değişkenlerle ilgili olasılık dağılımlarını
oluşturmak ve bu olasılık dağılımlarına bağlı olarak monte-carlo sayı aralıklarını tespit etmek
gerekir.Problemin çözümü için tüm bu işlemler gerçekleştirildikten sonra yapılacak olan, tesadüfi sayılar
(random numbers) tablosundan yararlanarak sonucu elde etmektir. Burada , monte –carlo simülasyon tekniği
ile simülasyon modellerinin çözümünde kullanılan en önemli araçlardan biri olan tesadüfi sayılar
tablosundan , çözümde nasıl yararlanacağımızı izah etmeye çalışacağız.
Simülasyon modelleri matematiksel bir formülasyon içermediğinden dolayı model çözümlerinde tesadüfi
sayılardan yararlanılır. Tesadüfi değişkenler için hazırlanan olasılık dağılımları tesadüfi sayılar tablosuna
göre düzenlenir. Bunun yapılabilmesi için olasılık dağılımlarından kümülatifli (birikimli) olasılık dağılımları
elde edilir. Bunlar elde edildikten sonra oluşturulan monte-carlo sayı aralıklarına göre belirli bir düzen
içerisinde, tesadüfi sayılar tablosundan seçilecek tesadüfi sayıların düşebilecekleri olasılık aralıkları
belirlenir. Buna göre her aralığa karşılık gelecek tesadüfi sayıya isabet eden tesadüfi değişken değeri ortaya
çıkarılır.
Tesadüfi sayılar tablosunun oluşturulması ilk zamanlar torba içerisine üzerine 0’dan 9’a kadar sayı yazılı
kartlar koymak ve karıştırıp içerisinden alma şekliyle oluşturuluyordu. Ancak tesadüfi sayılar tablosu
bilgisayarların çıkmasıyla daha kolay ve hızlı bir şekilde oluşturulmaya başlanmış ve günümüze kadar
gelmiştir. Orijinal adı “RAND CORPORATİON’S TABLES” olan tesadüfi sayılar tablosu birçok yazar ve
bilim adamı tarafından bu konu ile ilgili olarak hazırlanmış olanların en iyilerinden birisi olarak kabul
görmektedir13.
Tesadüfi sayılar tablosundan oluşturulan monte-carlo sayılarına göre
(Kümülatif olasılıklara bağlı olarak oluşturulan monte-carlo sayıları) seçilecek sayılar belirli bir düzene göre
alınmalıdır. Örneğin , ikinci satır ikinci sütunun ilk iki rakamı veya son iki rakamı sağa doğru veya aşağıya
doğru gözlem sayısına dayanarak seçilir. Aylar itibariyle bir değerlendirme yapıldığında 12 adet tesadüfi sayı
seçilecek bu sayılara göre monte carlo sayılarının düştüğü aralık belirlenip karşılık gelen tesadüfi değişken
bulunacaktır. Bundan da anlaşılacağı üzere tesadüfi sayılar tablosu simülasyon modellerinin stokastik
özellikli monte carlo simülasyon tekniği ile çözümünde çok önemli bir vazife görmektedir.
Bülent Kobu, Üretim Yönetimi, İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı, yayın no: 04, Avcıol
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Tesadüfi sayılar tablosunun kullanımı ile ilgili bahsettiğimiz durumu küçük bir örnekle daha iyi anlaşılır hale
getirmeye çalışacağız. Örneğin stokastik özellikli talep değişkeni için 100,200 ve 300 talep miktarlarının
0.25, 0.35 ve 0.40 olasılıklarla gerçekleştiğini varsayalım. Bu durumda talep değişkeni için kümülatif olasılık
dağılımı sırasıyla; 0.25,0.60 ve 1.00 şekinde oluşacaktır. Kümülatif olasılık dağılımına göre bahsettiğimiz
tesadüfi sayı sınırları veya monte carlo sayı aralıkları ; 01-25,26-60 ve 61-00 olarak gerçekleşecektir. Bu
durumu bir diğer şekil olarak da , 00-24,25-59 ve 60-99 şeklinde alabiliriz. Bu belirttiğimiz aşamalardan
sonra gözlem sayısına göre tesadüfi sayılar tablosundan seçilecek tesadüfi sayılar, monte carlo sayı
aralıklarına bağlı olarak sırasıyla tesadüfi gözlemleri oluşturacaktır. Bu örneğimizde gözlem sayımız üç
olsun. Tesadüfi sayılar tablosundan belirli bir düzene göre ( satır ve sütun durumu) seçtiğimiz sayılar
sırasıyla 24,93 ve 06 olsun. Bu durumda monte carlo sayı aralıklarına bağlı olarak ve yukarıda belirttiğimiz
ilk yönteme göre 24 değeri 01-25 aralığında olduğundan ilk gözlemin talep değeri 100 olacaktır. İkinci
tesadüfi sayı 93 olduğundan 61-00 aralığına tesadüf ettiğinden ikinci gözlemin talep değeri 300 olacak ve
son olarak üçüncü tesadüfi sayı 0.6 olduğundan, bu da 01-25 aralığına isabet ettiğinden üçüncü gözlemin
talep değeri yine 100 olacaktır. Bu verdiğimiz basit örnekte gözlem sayısını ve buna paralel olarak
seçeceğimiz tesadüfi sayıları çoğaltmak mümkündür. Tesadüfi gözlem sayısını çoğaltmakla olaya bakış açısı
da genişleyecektir. Hemen akla şu soru gelebilir. Tesadüfi sayılar tablosunu nereden bulacağız? Bunun
cevabını, simülasyon modelleriyle , üretim yönetimiyle ve yöneylem araştırmasıyla ilgili kitaplarda ekler ve
tablolar kısmında yer alan bilgilerden bulmak mümkündür .
Yukarıda küçük ve basit bir örnekle açıklamaya çalıştığımız monte carlo simülasyon tekniğinde, görüldüğü
üzere herhangi bir matematiksel formül kullanılmadan, olasılık dağılımlarından ve tesadüfi sayılar tablosu
kullanılarak çözüme ulaşılmıştır. Bu gibi basit sorunlarda monte carlo simülasyon tekniği kullanılabileceği
gibi , orta ölçekli takım hane simülasyonu, montaj simülasyonu , üretim hattı simülasyonu, basit bakım
simülasyonu, tesis bakım simülasyonu ve bakım onarım simülasyonu modellerinde de kullanılabilir. Ayrıca
büyük ölçekli simülasyon modelleri olarak adlandırdığımız sigorta, yangın ve bombalama simülasyonu
modellerinde de bu tekniği kullanmak mümkündür.
Tüm bu simülasyon modellerinin çözümünde bilgisayarlar çok önemli bir vazife görmektedir. Simülasyon
modellerinin çözümünde kullanılan bazı önemli programlama dillerinden en önemlisi ve dünyada en popüler
olanı genel amaçlı simülasyon sistemi olarak adlandırılan. GPSS (General Purpose Simulation System) dir.
Ayrıca SİMULA adlı programda Avrupa da oldukça yaygındır14. “Bu saydığımız özel dillere ilave olarak,
SİMPAC, GSP, ESP, SİMULATE, CLP, CSL VE MONTECODE isimli simülasyon dillerini sayabiliriz. 15”
Günümüzde birçok alanda yaygın şekilde kullanılan Excel yazılımının 5.0 versiyonunda da bunların çözümü
için ilave bir özellik bulunmaktadır. Bu versiyon, çağın teknolojik gereksinimlerine bağlı olarak sürekli
geliştirilmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Simülasyon modelinin monte-carlo simülasyon tekniğiyle stokastik süreçlerde uygulanmasının seçilmesinin
temel nedeni gerçek hayatın özelliklerini yansıtabilme ve ihtiyaçlarına cevap verebilir nitelikte olmasıdır.
Çünkü simülasyon modelleri kurulurken bir olayın veya sorunun analizine gerçek bir dünya sorunu
niteliğiyle yaklaşmaktadır. Küreselleşen dünyada faaliyet gösteren işletmelerin karmaşık yapıdaki sorunlar
karşısında hazırlıklı olabilmeleri için ve bu sorunların çözümünde faydalanabilecekleri doğru ve gerçekleri
yansıtan bir veri bankasını oluşturmaları gerekir. Ayrıca özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde çok
gelişmiş durumda olan Yöneylem Araştırması (Operations Research) na ülkemizde önem verilmesi ve bu
bağlamda yöneyle araştırması merkezlerinin kurulması gerekir.
Bu konular hakkında fazla bilgi sahibi olmayan işletmelerin, bu konularla ilgili olarak seminer niteliğinde
eğitim almalarında büyük fayda olacağı inancındayım. Belirttiğimiz bu kantitatif analizleri yapabilmek için
işletme bünyesinde bilgisayar teknolojisinin yerleşmiş olması gerekir. Özellikle bazı büyük işletmeler bilgi
ağının hızlı bir şekilde gerçekleşmesini istediklerinden ana merkeze bağlı işletmeler modem hattıyla
birbirlerine bağlanmaktadırlar. Bir diğer getirebileceğimiz öneri ise, bu gibi teknik boyuttaki çalışmaları
14
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15
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yapabilecek ve bu çalışmalar sonunda işletmenin stokastik süreçlerde geleceğine ışık tutacak kararları alacak
profesyonel ekiplerin işletmelerde oluşturulmasıdır. Yapılan tüm bu önerilerin temel sebebi, günümüz
ekonomisinde yaşanan risk ve belirsizlik unsurlarıdır. Ekonomide ve üretimde yer alan temel değişkenlerin
sahip olduğu tesadüfi özellik daha doğrusu stokastik yapı bu önerilere destek olmaktadır. Çağımızın taşıdığı
risk ve belirsizlik unsurlarını dikkate almayıp işletmelerini belirli bir sisteme ve kantitatif karar alma
tekniklerini uygulamaya kanalize edemeyen organizasyonlar zaman içerisinde oldukça sıkıntı çekeceklerdir.
Tüm bu önerilere ilave son olarak şu öneriyi söyleye biliriz. Belirli bir sistemi, işleyişi , düzeni ve çağın
gerektirdiği işletme ile ilgili sorunların çözümü ile bağlantılı uygulama ve çözümleme tekniklerini
kullanmayıp gelişigüzel karar alma mekanizmasını kullanan işletmelerin bu yanlışlarından hızlı bir şekilde
vazgeçmelerini öneriyoruz. Bu durum kendilerine zarar vereceği gibi ülke ekonomisine de negatif etki
yapacaktır.
ÖZET
Simülasyon modelinin monte carlo simülasyon tekniğiyle stokastik süreçlerde uygulanması konusu,
yöneylem araştırması ve üretim yönetimi bilim dallarının en önemli konularından birisidir. Bu konuyu
incelememizin ve araştırmamızın ana sebebi, Matematiksel modellerle ve formüllerle çözülmesi pek
mümkün olmayan karmaşık yapıdaki sorunları en iyi şekilde çözebilmektir. Simülasyon modellerinde
matematiksel formülasyon olmadığından deterministik problemlerde kullanılan birçok matematiksel
formüllerden de arınılmış oldu. Bu çalışmamızda risk ve belirsizlik durumlarının neden olduğu stokastik
süreçlerde, karmaşık yapıdaki sorunları çözebilmeye ışık tutacak bir fikir vermeye çalıştık. Simülasyon
modelinin monte carlo simülasyon tekniği ile stokastik süreçlerde nasıl uygulanacağını ve bu uygulama
çalışmasının hangi araçlarla gerçekleştirileceğini ortaya koyduk. Monte carlo simülasyon tekniğinin
çözümündeki araçlardan en önemlisi olan tesadüfi sayılar tablosunun özelliklerini bir örnekle açıklamaya
çalıştık. Bu konu ile ilgili çalışmamızı, sonuç ve öneriler kısmıyla tamamladık.
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Giriş
Hukuki bakımdan bağımsız olan işletmelerin, çeşitli işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,
merkezi bir yönetim altında toplanmasına “İşletmeler Grubu (Holding topluluğu)” 1 denilmektedir2.
Holding, bir işletmenin bir veya birden fazla işletmenin yönetimini ele geçirmek amacıyla, bu işletme
veya işletmelerin hisse senetlerinin tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak ele
geçirmesiyle oluşmaktadır3. Yönetimi eline geçiren işletme “ana işletme (ana ortaklık)” olarak
tanımlanırken, hukuki bakımdan bağımsız olmakla birlikte, yönetimi ana işletme tarafından ele geçirilen
işletmelere de “bağlı işletme (bağlı ortaklık)” denilmektedir. İşletmeler grubu (holding) için, ana
ortaklığın unvanı altında düzenlenen ve ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların varlık, borç, özkaynak, gelir ve
giderlerini bir bütün olarak gösteren tablolar ise “Konsolide Mali Tablolar” olarak tanımlanmaktadır.
Konsolide mali tabloların düzenlenmesine ilişkin olarak dünyada ve Türkiye’de çeşitli çalışmalar
yapılmıştır. Avrupa Birliği4’nin konsolidasyona ilişkin çalışmaları 1976, 1978, 1979,1981 yıllarında
değişikliğe uğramış ve son olarak 13.07.1983 tarihinde kabul edilmiştir5. Yapılan çalışmalar Yedinci
Direktif olarak yayınlanmıştır6.
Konsolide mali tablolara ilişkin ilk uluslararası muhasebe standardı (UMS) ise 1977 yılında Uluslararası
Muhasebe Standartları Komitesince (IASC) yayınlanan UMS-3’tür. Bu standart daha sonra UMS-27 ve
UMS-28’e aktarılarak yürürlükten kaldırılmıştır. “Konsolide Finansal Tablolar ve Bağlı Şirketlere
Yatırımların Muhasebeleştirilmesi”7 konulu UMS-27, 1989 yılında yayınlanmış ve 1995 tarihinde revize
edilmiştir .
Konsolide mali tablolara ilişkin Türkiye’deki ilk çalışmalar, 28.03.1992 tarih ve 21185 Sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri:XI, No:10 sayılı “Sermaye Piyasasında
Konsolide Mali Tablolara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ”idir. Daha sonra, Türkiye Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) 14.4.1996 tarihli toplantısında 11 adet standart taslağının
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Türkiye Muhasebe Standardı olarak kabulüne oy birliği ile karar vermiş ve bu standartlar 1.1.1997
tarihinde yürürlüğe girmiştir8. Bu standartlardan beşincisi (TMS-5) “Konsolide Finansal Tablolar”
standardıdır9. Bu çalışmayı, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 10.5.1997 tarih ve 22985 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan “Bankaların Konsolide Mali Tablolar Düzenlemesine ve Konsolide Mali Tabloların
İlanına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”i takip etmiştir. Bu konudaki son çalışma ise, 13.11.2001
tarihli ve 24582 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, SPK’nın Seri:XI, No:21 sayılı “Sermaye Piyasasında
Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ”idir.
Bu çalışmada SPK Seri:XI, No:22 sayılı tebliğ ile 2003 yılına ertelenmiş olan SPK’nın yayınlamış olduğu
Seri:XI, No:21 sayılı “Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin
Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”i incelenmiş ve örnek uygulamalar
yardımıyla açıklanmıştır.
Tebliğin Amacı ve Kapsamı
SPK tarafından yayınlanan Seri:XI, No:21 sayılı “Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve
İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in10 amacı “ana ortaklık11
tarafından düzenlenecek konsolide mali tabloların hazırlanması ve ilgililere sunulması ile iştiraklerde,
bağlı veya müşterek yönetime tabi ortaklıklardaki pay sahipliğinin muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve
esasları belirlemek” olarak tanımlanmaktadır12.
Bu Tebliğin kapsamını “Sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde bağlı ortaklığı13 ve/veya müşterek
yönetime tabi ortaklığı14 bulunan, hisse senetleri borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem
gören şirketler15” oluşturmaktadır16. Kapsam dahilindeki şirketlere ara ve yıllık dönemler itibarıyla,
konsolide mali tablo düzenleme, bu tabloları ilan etme ve SPK’ya ve ilgili borsaya bildirme zorunluluğu
getirilmektedir17.
Aşağıdaki iki şarttan birinin varlığı durumunda ise, “bağlı ortaklıklar” ve “müşterek yönetime tabi
ortaklıklar” konsolidasyon kapsamı dışında tutulabilmektedir18:
a) Bağlı ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yakın bir gelecekte elden çıkarılmak amacıyla
geçici olarak elde tutuluyor olması,
b) Bağlı ortaklık veya müşterek yönetime tabi ortaklığın ciddi ve uzun süreli kısıtlar altında faaliyet
göstermesi nedeniyle ana ortaklığa fon aktarım gücünün bulunmuyor olması.
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Ayrıca, gerek ilgili işletmenin küçük olması gerekse faaliyet hacminin düşük olmasından dolayı konsolide
mali tabloları önemli ölçüde etkilemeyen işletmeler de konsolidasyon kapsamı dışında tutulabilmektedir.
Tebliğ, konsolidasyon ilke ve esasları çerçevesinde gerekli düzeltmeler yapılmak kaydıyla; konsolidasyon
kapsamındaki ana ortaklık ve bağlı ortaklıklara ait mali tablolarda yer alan varlık, borç, özkaynak, gelir ve
giderlerin
a) bir bütün olarak birleştirilerek konsolide mali tabloların oluşturulmasını “Konsolidasyon
Yöntemi”,
b) ana ortaklık ve bağlı ortaklıkların sahip olduğu payın yüzdesi ile konsolidasyona alınarak
konsolide mali tabloların oluşturulmasını “Müşterek Yönetim Konsolidasyonu Yöntemi” olarak
tanımlamaktadır19.
Konsolidasyona İlişkin Genel Esaslar
Tebliğin 7.maddesi konsolide mali tabloların düzenlenmesine ilişkin genel esasları belirlemiştir. Bu genel
esasları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:
a) Değerleme: Bağlı ortaklıklar, konsolidasyon yöntemine göre; müşterek yönetime tabi ortaklıklar,
müşterek yönetim konsolidasyonu yöntemine göre; geçici amaçla iktisap edilen menkul kıymetler
ise, Kurulun muhasebe standartları ile ilgili diğer düzenlemelerine göre değerleneceklerdir.
b) Bütünlük: Konsolide mali tabloların, bu Tebliğe uygun şekilde düzenlenmesi ve konsolidasyona
tabi ortaklıkların bir bütün olarak varlıklarını, kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını tam ve doğru
yansıtması gerekmektedir.
c) Muhasebe Politikalarında Uyum: Konsolidasyona tabi tutulacak ortaklıkların mali tablolarının
aynı muhasebe politikalarına göre düzenlenmiş olması gerekmektedir. Farklılık olması
durumunda, muhasebe politikalarının neden olduğu farklılıkların düzeltilmesinde Kurulun
muhasebe standartları esas alınmalıdır.
d) Faaliyet Dönemlerinde Uyum: Konsolidasyona tabi tutulacak ortaklıkların mali tablolarının
faaliyet dönemleri aynı olmalıdır. Faaliyet dönemleri kapanışları arasında üç aydan fazla süre
olması durumunda; ana ortaklığın hesap dönemi esas alınarak hazırlanacak ara mali tablolar
kullanılmalıdır. Ancak, konsolidasyon kapsamındaki ortaklıklar arasında yoğunlaşma olması
durumunda ise, en fazla yoğunlaşma bulunan hesap dönemi esas alınmalıdır. Faaliyet dönemleri
kapanışları arasında üç aydan az süre olması durumunda ise; önceki tarihi içeren mali tablolar
Kurulun muhasebe standartlarında yer alan “Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar” ve
“Şarta Bağlı Olaylar”a ilişkin esaslar çerçevesinde konsolide mali tablo tarihi ile
uyumlaştırılmalıdır.
e) Diğer Kaynaklar: Bu Tebliğde hüküm bulunmayan durumlar için öncelikle, Kurulun muhasebe
standartları ile ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan kavram, ilke, standart ve formlara
uyulmalıdır. Karşılaşılan duruma burada da cevap bulunamaması durumunda ise, uluslararası
muhasebe standartlarına başvurulmalıdır.
f) Karşılaştırılabilirlilik: Konsolide yıllık mali tablolar bir önceki dönem yıllık konsolide mali
tabloları ile ve konsolide ara mali tablolar bir önceki yılın aynı ara dönemi konsolide mali
tabloları ile karşılaştırılabilir olmalıdır20.
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Konsolide Bilançonun Düzenlenmesine İlişkin Esaslar
Konsolide bilançoların düzenlenmesine ilişkin esaslar Tebliğin 8.maddesinde düzenlenmiştir. Bu
maddede düzenlenen esaslar aşağıdaki gibidir;
a) Konsolidasyon kapsamındaki ortaklığın bağlı ortaklık haline geldiği tarih itibariyle ve bir defaya
mahsus olmak üzere, ana ortaklığın bağlı ortaklığın sermayesinde sahip olduğu payların kayıtlı
değeri, bu payların bağlı ortaklığın özsermayesinde temsil ettiği değerden mahsup edilmelidir.
Kayıtlı değerin lehine oluşan fark, pozitif şerefiye olarak; kayıtlı değer alehine oluşan fark ise,
negatif şerefiye olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu şerefiyelerin oluşumu, itfa süreleri ve
bilançodaki yerleri Tablo-1’de özetlenmiştir.
TABLO-1: Konsolidasyon Şerefiyeleri
Bağlı Ortaklıklar Şerefiyesi
Oluşum
Makul değere göre değerlenmiş
bilanço özsermaye değerinden, kayıtlı
değerin küçük olması durumunda.
İtfa Süresi
Şerefiyenin ilişkilendirildiği ekonomik
birimin faydalı ömrünü geçmemek
üzere en fazla 20 yıl içinde itfa
edilerek giderleştirilir.
Konsolide
Konsolide Bilançonun Aktifinde,
Bilançodaki Yeri Maddi olmayan duran varlıklar hesap
grubunda, “Bağlı Ortaklıklar
Şerefiyesi Hesabı” olarak.

Bağlı Ortaklıklar Negatif Şerefiyesi
Makul değere göre değerlenmiş bilanço
özsermaye değerinden, kayıtlı değerin
büyük olması durumunda.
Şerefiyenin ilişkilendirildiği ekonomik
birimin faydalı ömrünü geçmemek üzere
en fazla 20 yıl içinde itfa yoluyla
gelirleştirilir.
Konsolide Bilançonun Aktifinde, Maddi
olmayan duran varlıklar hesap grubunda,
“Bağlı Ortaklıklar Negatif Şerefiyesi
Hesabı” adıyla negatif bir değer olarak.

b) Konsolide bilançoda, ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların ödenmiş sermayesi ve satın alma
tarihindeki özsermayeleri dışındaki bilanço kalemleri toplanarak yer almalıdır.
c) Bu toplama işleminde konsolidasyona konu olan ortaklıkların birbirleriyle olan alacak ve borçları
karşılıklı olarak toplama dahil edilmemelidir. Ortaklıklar, birbirlerinin borçlanmayı temsil eden
menkul kıymetlerine veya kıymetli evrakına sahiplerse, söz konusu menkul kıymetler ve kıymetli
evrak da toplama işlemine dahil edilmemelidir.
d) Konsolidasyona konu olan ortaklıkların birbirlerinden satın almış oldukları dönen ve duran
varlıklar, ilke olarak, bu varlıkların konsolidasyona konu olan ortaklıklara olan elde etme
maliyetleri üzerinden gösterilmesini sağlayacak düzeltmeler yapılarak bulunacak tutarlar
üzerinden konsolide bilançoda gösterilmelidir. Bu kapsamda olmak üzere;

Stoklar

Amortismana
Tabi İktisadi

Konsolidasyona konu olan ortaklıklar arasındaki mal ve hizmet satışlarının tutarı,
toplam satış tutarından ve satılan malın maliyetinden indirilir. Satıştan doğan kâr21,
konsolide mali tablolarda stoklardan düşülerek satılan malın maliyetine eklenirken;
satıştan doğan zarar ise, stoklara eklenip satılan malın maliyetinden düşülmektedir.
Konsolidasyona konu olan ortaklıklar arasındaki amortismana tabi iktisadi
kıymetlerin alım satım işleminde oluşan gelir ve giderler ilgili unsurların

) İlk madde ve malzeme, yarı mamul, ara mamul, mamul ve emtianın satış işlemi sonunda stoklarda kalan tutarın
ve/veya kâr-zararın tespitinin imkansız olduğu durumlarda bu hesaplama belli varsayımlar dahilinde yapılır ve
kullanılan varsayımlara ilişkin bilgiler dipnotlarda açıklanır.
21
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Kıymetler

değerlerinden arındırılmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki mahsup işlemlerinin yapılması
gerekmektedir22;
a) Satış kâr veya zararı mahsup edilmelidir.
b) Satış sonrası şartlara göre hesaplanan amortisman tutarı ile satış öncesi
şartlara göre hesaplanması gereken amortisman tutarı arasındaki farklar
mahsup edilmelidir.
c) Yeniden değerleme yapılmış ise, yeniden değerleme değer artış fonu
farkları da mahsup edilmelidir.

e) Prensip olarak, konsolide bilançonun ödenmiş/çıkarılmış sermayesi ana ortaklığın
ödenmiş/çıkarılmış sermayesi olacaktır. Dolayısıyla, konsolide bilançoda bağlı ortaklıkların
ödenmiş/çıkarılmış sermayeleri yer almamalıdır. Ancak, bağlı ortaklıkların ana ortaklıkta pay
sahibi olmaları durumunda, konsolide bilançonun ödenmiş/çıkarılmış sermayesi ana ortaklığın
ödenmiş/çıkarılmış sermayesinden daha az olabilmektedir23.
f) Konsolidasyona konu olan ortaklıkların birbirlerine sermaye taahhütlerinden dolayı borçlarının
olması durumunda, bu borçlar ilgili oldukları ödenmemiş sermaye ve varsa emisyon primi
alacaklarından indirilerek tasfiye edilmelidir.
g) Konsolidasyona konu olan bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil bütün özsermaye
hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar
indirilmekte ve bu tutarlar konsolide bilançonun özsermaye hesap grubundan önce “Ana
Ortaklık Dışı Özsermaye” hesap grubu adıyla gösterilmelidir.
h) Konsolidasyona konu olan bağlı ortaklıkların zarar etmesi durumunda, ana ortaklık dışı paya
isabet eden zararın tutarı, bağlı ortaklıktaki ana ortaklık dışı pay tutarını aşabilir. Böylesi bir
durumda, ana ortaklık dışı pay sahiplerinin zararı karşılamaya zorunlu ve mali açıdan yeterli
olmaması halinde, fazla olan kısım ana ortaklığın payından mahsup edilmelidir. Konsolidasyona
konu olan bağlı ortaklığın daha sonra kara geçmesi durumunda da daha önce mahsup edilen
tutarlara ulaşılıncaya kadar tüm kârlar ana ortaklığın payına eklenmelidir.
i)

Konsolidasyona konu olan ortaklıkların faaliyet konularının birbirinden çok farklı olması
durumunda, konsolide bilançonun hesap grupları oluşturulurken bu farklı faaliyet konuları dikkate
alınarak sınıflandırma yapılmalıdır. Böylesi bir ayırım yapılmıyorsa, bu konuya ilişkin bilgiler
konsolide bilançonun dipnotlarında açıklanmalıdır.

Konsolide Gelir Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin Esaslar
Konsolide gelir tablosunun düzenlenmesine ilişkin esaslar Tebliğin 9.maddesinde düzenlenmiştir. Bu
maddede düzenlenen esaslar aşağıdaki gibidir:
a) Genel prensip olarak, konsolide gelir tablosu oluşturulurken ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların
gelir tablosu kalemleri ayrı ayrı toplanmalıdır. Hesap dönemi içinde elde edilen bağlı ortaklıklar
için konsolide gelir tablosu oluşturulurken, bağlı ortaklığın elde edildiği tarihten sonra
gerçekleşen işlemler toplama işlemine alınmalıdır.
b) Konsolide gelir tablosu oluşturulurken yapılan toplama işleminde, konsolidasyona konu olan
ortaklıkların kendi aralarında yapmış oldukları mal ve hizmet satışları, toplam satış tutarından ve
satılan mal maliyetinden indirilmelidir. Böylesi satışlardan doğan kâr tutarı, konsolide mali
) Konsolidasyona konu olan ortaklıklar arasındaki amortismana tabi sabit kıymet satış kâr-zararının, amortismana
tabi sabit kıymet satış kâr-zararı elimine edilmeden önceki konsolide net kâr-zararın %5’ini aşmaması durumunda bu
mahsup işlemi yapılmayabilir. Ancak, konuyla ilgili bilgiler dipnotlarda açıklanmalıdır.
23
) Tebliğin 8.maddesinin (a) bendindeki hesaplama nedeniyle.
22
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tablolarda stoklardan düşülerek satılan malın maliyetine eklenmeli; satıştan doğan zarar ise,
stoklara eklenip satılan malın maliyetinden düşülmelidir.
c) Konsolidasyona konu olan ortaklıkların birbirleriyle yapmış oldukları işlemler sonucu oluşan
gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplarla karşılıklı olarak mahsup edilmelidir. Konsolidasyona
konu olan ortaklıklar arasında amortismana tabi sabit kıymet satışı sözkonusu ise; satışa ilişkin
kâr-zararın, amortisman farklarının ve yeniden değerleme değer artışı farklarının mahsup
işlemleri yapılmalıdır.
d) Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların net dönem kâr veya zararından konsolidasyona
konu ortaklıklar dışındaki paylara isabet eden kısım, net konsolide kâr-zarardan önce “Ana
Ortaklık Dışı Kar-Zarar” hesap grubu adıyla indirim veya artırım olarak gösterilmelidir.
e) Konsolide gelir tablosuna, bağlı ortaklığın elde edilme ve elden çıkarılma tarihleri arasında geçen
süredeki işlemleri dahil edilmelidir. Bağlı ortaklığın elden çıkarılması durumunda ise, elde edilen
gelir ile bağlı ortaklığın aktiflerde izlenen tutarından borçlarının çıkarılması sonucu bulunan tutar
arasındaki fark konsolide gelir tablosu ile ilişkilendirilmelidir.
f) Konsolidasyona konu olan ortaklıkların faaliyet konularının birbirinden çok farklı olması
durumunda, konsolide gelir tablosu kalemleri oluşturulurken bu farklı faaliyet konuları dikkate
alınarak sınıflandırma yapılmalıdır. Böylesi bir ayırım yapılmıyorsa, bu konuya ilişkin bilgiler
konsolide gelir tablosunun dipnotlarında açıklanmalıdır.
Konsolide Finansal Tabloların Dipnotlarında Açıklanması Gereken Bilgiler
Tebliğin 17.maddesi konsolide mali tabloların dipnotlarında yer alacak bilgileri belirlemiştir. Bu bilgiler
aşağıdaki gibidir:
a) Konsolide mali tablolara dahil edilen bağlı ortaklıklar, müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve
iştiraklerin unvanı, sermayesi ve sermayeleri içinde ana ortaklık ile diğer bağlı ortaklıkların sahip
oldukları paylar,
b) Ana ortaklığın bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi ortaklıkları, iştirakleri veya bunların veya
kendinin ortakları veya yöneticileri vasıtasıyla yönetiminde % 20’den fazla oy hakkına, yöneticilerini
seçme hakkına veya yönetimine sahip olmakla birlikte, sermayesinde pay sahibi olunmaması
nedeniyle, konsolide mali tablolara dahil edilemeyen bağlı ortaklıklar, müşterek yönetime tabi
ortaklıklar ve iştiraklerle yapılan işlemlerin konsolide mali tabloların kalemleri üzerindeki etkilerine
ilişkin ayrıntılı açıklamalar,
c) Konsolide mali tablolara dahil edilen ortaklıkların kompozisyonunda bir önceki döneme göre oluşan
değişiklik,
d) Konsolide mali tabloların kapsamına girmeyen iştiraklerde, ana ortaklığın sahip olduğu hisseler ve bu
hisselerin muhasebeleştirilmelerine ilişkin bilgiler,
e) Ana ortaklık ve bağlı ortaklık ile sermaye, yönetim ve denetim bakımından ilişkili bulunan ve
konsolidasyona dahil edilmeyen ortaklıkların dahil edilmeme nedenleri,
f) İflas veya tasfiye halinde olan veya kanuni merkezleri yurt dışında bulunan konsolide mali tablo
kapsamındaki bağlı ortaklıklar, müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve iştirakler ile bunlara ilişkin
bilgiler,
g) Konsolide mali tablo uygulamasında yıllar arasında farklı muhasebe politikaları uygulanmışsa
nedenleri ve parasal etkileri,
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h) Konsolide mali tablolara dahil edilen ortaklıklar arasındaki her bir ikili sermaye ilişkisi bazında
şerefiye tutarları,
i)

Her bir bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi ortaklık ve iştirak bazında ana ortaklığın doğrudan veya
dolaylı kontrolü dışında kalan payları,

j)

Tebliğin 7/c maddesine göre; konsolidasyona tabi ortaklıkların mali tabloların ortak muhasebe
politikalarına göre düzenlenmiş olması gerekir. Muhasebe politikaları ortak değil ise ve farklı
muhasebe politikalarının neden olduğu farklılıkların tam olarak hesaplanmasının mümkün olmadığı
durumlarda, düzeltme işlemi belli varsayım ve tahminlere göre yapılabilmektedir. Bu durumda bu
varsayım ve tahminlere ilişkin bilgiler,

k) Ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların konsolide mali tablo düzenleme tarihinden sonra ortaya çıkan ve
açıklama gerektiren hususlara ilişkin bilgi,
l)

Tebliğin 8/d maddesine göre; ilk madde ve malzeme, yarı mamul, ara mamul, mamul ve emtianın
satış işlemi sonunda, stoklarda kalan tutarın ve/veya kâr-zararın tespitinin imkansız olduğu
durumlarda bu hesaplama belli varsayımlar altında yapılmaktadır. Bu hesaplamada kullanılan
varsayımlarla ilgili bilgiler,

m) Yine Tebliğin 8/d maddesine göre; konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklar arasındaki amortismana
tabi sabit kıymet satış kâr-zararının, amortismana tabi sabit kıymet satış kâr-zararı elimine edilmeden
önceki konsolide net kâr-zararın %5'ini aşmaması durumunda, amortisman farkları ve yeniden
değerleme farklarına ilişkin yapılacak olan mahsup işlemleri yapılmayabilmektedir. Bu durumda
konuyla ilgili bilgiler,
n) Tebliğin 8/h bendine göre; konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların faaliyet konularının birbirinden
çok farklı olması durumunda, konsolide bilançonun hesap grupları faaliyet konuları itibarıyla
sınıflandırılmalı veya konuya ilişkin bilgiler dipnotlarda açıklanmalıdır. Bu durumda açıklanacak olan
bilgiler,
o) Tebliğin 9/f bendine göre; konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların faaliyet konularının birbirinden
çok farklı olması durumunda, konsolide gelir tablosu kalemleri faaliyet konuları itibarıyla
sınıflandırılmalı veya konuya ilişkin bilgiler dipnotlarda açıklanmalıdır. Bu durumda açıklanacak olan
bilgiler,
p) Tebliğin 13.maddesine göre; ilk defa düzenlenecek konsolide mali tablolarda, önceki yıllarda elde
edilen bağlı ortaklık ve iştiraklere ilişkin şerefiyenin belirlenmesinde hesaplama güçlüğü bulunması
durumunda, daha sonraki yılların mali tablo verilerinin dikkate alınması gibi uygun yöntemler
kullanılabilmektedir. Böylesi durumlarda kullanılan yöntemler hakkındaki bilgiler,
q) Tebliğin 21.maddesine göre; konsolidasyona konu olacak mali tabloların Kurulun muhasebe
standartlarına uygun olarak hazırlanmış olmaları esastır. Ancak, başka bir ülkede bulunan
işletmelerin Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre ve Türkiye’de faaliyette bulunan işletmelerin
kendi özel mevzuatına göre hazırlanmış mali tabloları da konsolidasyona esas alınacak mali tabloların
hazırlanmasında kullanılabilmektedir. Böylesi durumlarda açıklanması gereken bilgiler,
r) Konsolide mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da bunların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir
olması bakımından açıklanması gerekli olan diğer bilgiler,
s) Konsolide mali tablolara dahil edilen ortaklıklar arasındaki işlemlerle ilgili olarak, bilanço ve gelir
tablosu ana kalemleri itibarıyla, elimine edilen kalemler ve tutarları.
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Örnek Uygulama
A İşletmesi B İşletmesi’nin hisse senetlerinin %90’ını 290.000 TL ödeyerek 1 Ocak 2002 tarihinde satın
almıştır. Bu satın alma işleminden sonra iki işletmenin bilançoları aşağıdaki gibidir. Burada “A ” ana
işletme, “B” ise yavru işletme konumundadır. Bu örnek ile verilmek istenen konu konsolidasyonun nasıl
yapılacağını göstermek olduğundan, mali tabloların ve işlemlerin en kolay şekilde anlaşılmasını sağlamak
amacıyla, mali tablolar olabildiğince sadeleştirilmiştir.
Bilançolar
(1 Ocak 2002)
A İşletmesi
Varlıklar:
Bağlı Ortaklıklar (B İşletmesindeki Yatırım)
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Borçlar + Özsermaye
Borçlar
Özsermaye
Sermaye
Dağıtılmamış Karlar
Borçlar + Özsermaye Toplamı

B İşletmesi

290.000
600.000
890.000

0
400.000
400.000

190.000

100.000

300.000
400.000
890.000

200.000
100.000
400.000

B İşletmesi’nin %90 hissesinin satınalınması sırasında ödenen bedel ile bu işletmenin özsermayesinin24
%90’ı arasında ortaya çıkan pozitif fark yani şerefiye (peştamallık) aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:
B İşletmesine Yatırım
Eksi: B İşletmesinin Özsermayesinin %90’ı
(300.000 * %90)
Şerefiye (Peştamallık)

290.000
270.000
20.000

Tam konsolidasyon işleminin uygulanması nedeniyle, konsolide bilançoda özsermayede grup dışı
(konsolide edilen grup dışında kalan) payların, bir başka ifade ile “Azınlık Payları”nın hesaplanması
gerekmektedir. 27 Numaralı Uluslararası Muhasebe Standardında “Minority Interest” olarak belirtilen25
Azınlık Payları SPK’nun Seri XI, No:21 sayılı tebliğinde “Ana Ortaklık Dışı Özsermaye” olarak
adlandırılmıştır. Belirtilen tebliğin 8. maddesinin “f” bendinde de belirtildiği gibi, “Ana Ortaklık Dışı
Özsermaye” hesap grubu bilançoda, borçlardan sonra, özsermaye hesap grubundan önce yer almaktadır.

Verilen örnekteki Ana Ortaklık Dışı Özsermayenin (Azınlık Paylarının) hesaplanması aşağıdaki gibidir:
B İşletmesindeki Ana Ortaklık Dışı Özsermaye (Azınlık Payları):
B İşletmesinin Toplam Özsermayesi
300.000
Eksi: A İşletmesi tarfından satın alınan pay (
%90)
270.000
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye
30.000

) Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Genel Tebliğinde yer alan Tekdüzen Hesap Planında “Özkaynaklar” olarak
adlandırılan hesap grubu SPK tebliğinde “Özsermaye” olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada SPK tebliğ açıklanmaya
çalışıldığından terminoloji birliği sağlamak maksadıyla Özsermaye ifadesi kullanılmıştır.
25
) IASC “International Accounting Standards- 2000”, London, 2000, s.642.
24
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Konsolidasyon Şerefiyesi ve Ana Ortaklık Dışı Özsermaye hesaplandıktan sonra A ve B İşletmelerinin
Konsolide Bilançosu hazırlanmıştır. Bu bilanço A’nın B hisselerini satın almasından hemen sonra
hazırlanmıştır. 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla iki işletme arasında herhangi bir mal veya hizmet alım-satımı
ve borç-alacak ilişkisi yoktur. 1 Ocak 2002 tarihli Konsolide Bilanço aşağıdaki gibidir:
A ve B İşletmelerinin
Konsolide Bilançosu
1 Ocak 2002
Varlıklar:
Şerefiye
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar

20.000
1.000.000
1.020.000

Borçlar + Özsermaye:
Borçlar
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye
Özsermaye
Sermaye
Dağıtılmamış Karlar
Toplam Borçlar + Özsermaye

290.000
30.000
300.000
400.000
1.020.000

Yukarıdaki konsolidasyon işleminde her iki işletmenin varlıkları ve borçları birleştirilmiştir. Ayrıca,
konsolide bilançonun aktifinde konsolidasyondan doğan şerefiye yer almıştır. Azınlık payları
hesaplandıktan sonra bu tutar borçlar ile özsermaye arasında ayrı bir grup olarak raporlanmıştır.
Konsolide bilançonun özsermayesi ise tam konsolidasyon işlemi gereğince ana ortaklığın özsermayesini
oluşturmuştur.
2002 yılı sonunda A ve B İşletmelerinin bağımsız Gelir Tabloları ve Bilançoları aşağıdaki gibidir. Her iki
işletmede de 2002 yılı içinde herhangi bir kâr dağıtımı veya sermaye artış/azalışı olmamıştır.

Net Satışlar
Satılan Malın Maliyeti
Brüt Kar
Diğer Giderler
Net Kar

Gelir Tabloları
(2002 Yılı)
A İşletmesi
1.500.000
900.000
600.000
400.000
200.000

B İşletmesi
800.000
500.000
300.000
180.000
120.000

Bilançolar
(31 Aralık 2002)
A İşletmesi

B İşletmesi

Varlıklar:
Bağlı Ortaklıklar (B İşletmesindeki Yatırım)
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar

290.000
800.000
1.090.000
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0
520.000
520.000

Borçlar + Özsermaye
Borçlar
Özsermaye
Sermaye
Dağıtılmamış Karlar
Borçlar + Özsermaye Toplamı

190.000

100.000

300.000
600.000
1.090.000

200.000
220.000
520.000

2002 yılı sonundaki konsolidasyon işlemi birbirinden bağımsız üç farklı duruma göre aşağıdaki gibidir:
I. Durum:





2002 yılı içinde maliyeti 80.000,-TL olan bir malı A İşletmesi, B İşletmesine 120.000,-TL’na
satmıştır. B İşletmesi de bu malı üçüncü kişilere 140.000,-TL’na satmıştır.
Konsolidasyondan doğan şerefiyenin 10 yılda itfasına karar verilmiştir.
A ve B İşletmeleri arasında herhangi bir borç-alacak ilişkisi 31/12/2002 itibarıyla yoktur.
A ve B İşletmeleri arasında herhangi bir duran varlık satışı da olmamıştır.

Yukarıdaki bilgilerden yararlanarak hazırlanmış dönem sonu konsolide mali tabloları aşağıdaki gibidir:

A ve B İşletmesinin Konsolide
Gelir Tablosu
(2002 Yılı)
Net Satışlar (1.500.000 + 800.000 – 120.000)
Satılan Maliyeti (900.000 + 500.000 – 120.000)
Brüt Kar
Diğer Giderler (400.000 + 180.000 + 200026)
Net Kar (Ana Ortaklık Dışı Kâr-Zarardan Önce)
Eksi: Ana Ortaklık Dışı Kâr (120.000 * %10 = 12.000)
Net Kar

2.180.000
1.280.000
900.000
582.000
318.000
12.000
306.000

Gelir Tablosu konsolidasyonunda, öncelikle iki işletmenin gelir tablosu kalemleri toplanmış, ardından
eliminasyon işlemleri yapılmıştır. Eliminasyon safhasında grup içi işlemler gelri tablosu kalemlerinden
çıkarılmıştır. Buradaki amaç, grup şirketlerini tek bir şirket gibi raporlamak olduğundan, gelir ve gider
kalemlerinde sadece grup dışına yapılan satışlar dikkate alınmalıdır. Yukarıdaki örnekte grup içi satış
tutarı, satan işletmenin “Satışlar” tutarı içinde, alan işletmenin de “Satılan Malın Maliyeti” tutarı içinde
yer almıştır. Bu nedenle 120.000,-TL tutarı her iki kalemin hesaplanmasında da düşülmüştür.
Konsolide gelir tablosunda “Diğer Giderler” tutarı, bağımsız gelir tablolarındaki “Diğer Giderler”
tutarlarının toplamından fazladır. Bunun nedeni de konsolidasyon şerefiyesinin itfasından
kaynaklanmaktadır. Konsolidasyon şerefiyesi SPK’nın tebliğ hükümlerine göre en fazla 20 yılda itfa
edilmelidir. Örnekte itfa süresi 10 yıl olarak varsayılmıştır.
Konsolide gelir tablosunda eliminasyon ve şerefiye itfasının ardından “Ana Ortaklık Dışı Kâr-Zarar”ın27
hesaplanması yapılmıştır. Bu hesaplamada Bağlı Ortaklığın bağımsız Gelir Tablosundaki net kâr tutarının
) Şerefiye İtfa Gideri = 20.000 / 10 yıl.
) “Ana Ortaklık Dışı Kâr-Zarar” bazı kaynaklarda “Azınlık Paylarına Düşen Net Kâr-Zarar” olarak
adlandırılmaktadır.
26
27
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grup dışındaki azınlık payına düşen kısmı bulunmuştur. Tebliğde de belirtildiği gibi “Ana Ortaklık Dışı
Kâr-Zarar” Konsolide Gelir Tablosunda “Net Kâr (Zarar)” kaleminden önce raporlanmalıdır.
Gelir Tablolarının konsolidasyonundan sonra hazırlanan Konsolide Bilanço ise aşağıdaki gibidir.
A ve B İşletmelerinin
Konsolide Bilançosu
31 Aralık 2002
Varlıklar:
Şerefiye, Net
Diğer Varlıklar (800.000 + 520.000)
Toplam Varlıklar

18.000
1.320.000
1.338.000

Borçlar + Özsermaye:
Borçlar
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye (30.000 + 12.000)
Özsermaye
Sermaye
Dağıtılmamış Karlar (400.000 + 306.000)
Toplam Borçlar + Özsermaye

290.000
42.000
300.000
706.000
1.338.000

Konsolide bilançoda, grup içi borç-alacak tutarları olmadığı ve grup içi alım satım konusu malların da
dönem sonuna kadar grup dışına satılması nedeni ile, bağımsız bilançolardaki varlık ve borçlar doğrudan
toplanmıştır. 2002 Yılı içinde konsolidasyon şerefiyesinin bu döneme isabet eden kısmı itfa edildiğinden,
Net Şerefiye tutarı 18.000 TL’na (20.000 – 2.000) düşmüştür.
Konsolide bilançoda Sermaye tutarı ana işletmenin sermaye tutarı olmuştur. Dağıtılmamış Kâr tutarı ise,
dönem başı dağıtılmamış kâra dönemin konsolide net kâr tutarının eklenmesiyle bulunmuştur. Dönem
içinde kâr dağıtımı olmadığından hesaplamada dikkate alınmamıştır.
Dönem sonundaki Konsolide bilançoda “Ana Ortaklık Dışı Özsermaye” tutarı, dönem başı Ana Ortaklık
Dışı Özsermaye tutarına Gelir Tablosunda bulunan “Ana Ortaklık Dışı Kâr” tutarının eklenmesi
sonucunda bulunmuştur.

II. Durum:
A ve B İşletmelerinin bağımsız Gelir Tabloları ve Bilançolarındaki tutarlar aynı kalmak koşulu ile
aşağıdaki varsayımlarda bulunulmuştur.




Grup içinde herhangi bir alım-satım olmamış, ancak finansman işlemleri nedeni ile A İşletmesinin
B İşletmesinden 10.000,-TL tutarında alacağı vardır.
Konsolidasyondan doğan şerefiyenin 10 yılda itfasına karar verilmiştir.
A ve B İşletmeleri arasında herhangi bir duran varlık satışı da olmamıştır.

Yukarıdaki bilgilerden yararlanarak hazırlanmış dönem sonu konsolide mali tabloları aşağıdaki gibidir:
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A ve B İşletmesinin Konsolide
Gelir Tablosu
(2002 Yılı)
Net Satışlar (1.500.000 + 800.000)
Satılan Maliyeti (900.000 + 500.000)
Brüt Kar
Diğer Giderler (400.000 + 180.000 + 200028)
Net Kar (Ana Ortaklık Dışı Kâr-Zarardan Önce)
Eksi: Ana Ortaklık Dışı Kâr (120.000 * %10 = 12.000)
Net Kar

2.300.000
1.400.000
900.000
582.000
318.000
12.000
306.000

II. Durumda hazırlanan Konsolide Gelir Tablosunda I. Durumdan farklı olarak grup içi alım satım
olmaması nedeni ile satışlar ve satılan malın maliyeti kısmında herhangi bir eliminasyon işlemi
yapılmamıştır. Bu eliminasyonun yapılmamasının dışında, gelir tablosundaki tüm konsolidasyon işlemleri
I. Durum ile aynıdır.
II. Duruma göre konsolide bilanço ise aşağıdaki gibidir. Bilanço konsolidasyonunda I. Durumdan farklı
olarak grup içi borç ve alacak tutarları karşılıklı olarak mahsup edilmiştir.
A ve B İşletmelerinin
Konsolide Bilançosu
31 Aralık 2002
Varlıklar:
Şerefiye, Net
Diğer Varlıklar (800.000 + 520.000 – 10.000)
Toplam Varlıklar

18.000
1.310.000
1.328.000

Borçlar + Özsermaye:
Borçlar (100.000 + 190.000 – 10.000)
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye (30.000 + 12.000)
Özsermaye
Sermaye
Dağıtılmamış Karlar (400.000 + 306.000)
Toplam Borçlar + Özsermaye

280.000
42.000
300.000
706.000
1.328.000

III.Durum:

Net Satışlar
Satılan Malın Maliyeti
Brüt Kar
Diğer Giderler
Olağandışı Kâr
Net Kar

28

Gelir Tabloları
(2002 Yılı)
A İşletmesi
1.500.000
900.000
600.000
400.000
26.000
226.000

) Şerefiye İtfa Gideri = 20.000 / 10 yıl.
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B İşletmesi
800.000
500.000
300.000
180.000
0
120.000

Bilançolar
(31 Aralık 2002)
A İşletmesi
Varlıklar:
Bağlı Ortaklıklar (B İşletmesindeki Yatırım)
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Borçlar + Özsermaye
Borçlar
Özsermaye
Sermaye
Dağıtılmamış Karlar
Borçlar + Özsermaye Toplamı

B İşletmesi

290.000
826.000
1.116.000

0
520.000
520.000

190.000

100.000

300.000
626.000
1.116.000

200.000
220.000
520.000

A ve B İşletmelerinin bağımsız Bilançoları ve Gelir Tablolarının yukarıdaki gibi olması koşulu ile
aşağıdaki varsayımlarda bulunulmuştur.





2002 yılı içinde herhangi bir grup içi mal ve hizmet alım-satımı olmamıştır.
Konsolidasyondan doğan şerefiyenin 10 yılda itfasına karar verilmiştir.
A ve B İşletmeleri arasında herhangi bir borç-alacak ilişkisi 31/12/2002 itibarıyla yoktur.
2002 yılı başında A İşletmesi her yıl eşit paylı olarak %20 amortismana tabi tuttuğu ve maliyeti
20.000,-TL, birikmiş amortismanı 16.000,-TL olan bir makinayı 30.000,-TL’na B İşletmesine
satmıştır. Bu satış işlemi sonucunda B İşletmesi aynı makinaya 2002 yılı başından itibaren 5 yıllık
ekonomik ömür tahmininde bulunarak %20 eşit paylı amortismana tabi tutmuş ve bu dönem 6.000,TL amortisman gideri kaydetmiştir.

Yukarıdaki bilgilerden yararlanarak hazırlanmış dönem sonu konsolide mali tabloları aşağıdaki gibidir:

A ve B İşletmesinin Konsolide
Gelir Tablosu
(2002 Yılı)
Net Satışlar (1.500.000 + 800.000)
Satılan Maliyeti (900.000 + 500.000)
Brüt Kar
Diğer Giderler (400.000 + 180.000 + 2000(29) – 6.000 + 4000)
Olağandışı Kâr (26.000 – 26.000)
Net Kar (Ana Ortaklık Dışı Kâr-Zarardan Önce)
Eksi: Ana Ortaklık Dışı Kâr (120.000 * %10 = 12.000)
Net Kar

2.300.000
1.400.000
900.000
580.000
0
320.000
12.000
308.000

Gelir Tablosunun konsolidasyonunda II.Durumdan farklı olarak grup içi duran varlık satışı nedeniyle
oluşan 26.000 TL (Satış değeri – Makinanın Net Defter Değeri) Olağandışı Kâr eliminasyona tabi
29

) Şerefiye İtfa Gideri = 20.000 / 10 yıl.
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tutulmuştur. Ayrıca, tebliğin 8. maddesinin “d” bendinin 4. fıkrası gereğince grup içi makina satışının hiç
olmamış gibi kabul edilip eski şartları ile amortismana tabi tutulması gerekmektedir. Bu nedenle
konsolide gelir tablosunda B İşletmesinde yer alan bu makinaya ait 6.000,- TL tutarındaki amortisman
tutarı düşülüp yerine, eski koşulların devam etmesi durumunda olması gerek 4.000,-TL tutarındaki
amortisman gideri ilave edilmiştir. Gelir tablosu konsolidasyonunda bu işlemler dışında II.Durumdan
farklı bir işlem yoktur.
Konsolide bilanço ise aşağıdaki gibidir:
A ve B İşletmelerinin
Konsolide Bilançosu
31 Aralık 2002
Varlıklar:
Peştamallık, Net
Diğer Varlıklar (826.000 + 520.000 – 24.000 + 0)
Toplam Varlıklar

18.000
1.322.000
1.340.000

Borçlar + Özsermaye:
Borçlar (100.000 + 190.000 )
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye (30.000 + 12.000)
Özsermaye
Sermaye
Dağıtılmamış Karlar (400.000 + 308.000)
Toplam Borçlar + Özsermaye

290.000
42.000
300.000
708.000
1.340.000

Bilançonun konsolidasyonunda II. Durumdaki gibi borç alacak ilişkisi eliminasyonu yoktur. Ancak duran
varlık kalemi ile ilgili bir düzeltme işleminin yapılması gerekmektedir. B İşletmesinin bilançosunda yer
alan ve net defter değeri 24.000,-TL olan (30.000 – 6.000) makina tutarının varlıklardan düşülerek
konsolide edilmesi gerekmektedir. A İşletmesinde ise makina hiç satılmamış gibi dikkate alınmalıdır. Bu
durumda dönem sonu birikmiş amortisman 20.000,-TL (Satış sırasında 16.000,-TL idi. Bu tutara 4.000,TL tutarında dönem amortismanı ilave edilmiştir.) ve makina 20.000,-TL olarak bilançoda yer
alacağından bunun net defter değeri sıfır olacaktır.
Sonuç
SPK’ya tabi işletmelerde, ana ortaklık ve bağlı ortaklık ilişkisinin bulunması halinde, Kurulun Seri:XI,
No:22 sayılı tebliğ ile 2003 yılına ertelenmiş olan SPK’nın yayınlamış olduğu Seri:XI, No:21 sayılı
“Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ”i çerçevesinde konsolidasyon uygulaması yapılacaktır.
Yapılacak konsolidasyon işleminde, dikkat edilmesi gereken hususları aşağıdaki gibi özetlemek
mümkündür:
Ana ortaklığın bağlı ortaklıklardaki hisse yüzdesi,
Ana ortaklık ile bağlı ortaklıklar arasındaki borç alacak ilişkileri,
Grup içi yapılan mal ve hizmet satışları,
Grup içi yapılan Duran Varlık satışları,
Bağlı ortaklığın ana ortaklıkta pay sahibi olup olmaması,
Konsolidasyon şerefiyesinin tespiti ve itfa edilmesi,
Maddi duran varlıkların ekonomik ömürlerinin yeniden (vergi mevzuatı dışında) saptanması ve
birikmiş amortismanlarının yeni ekonomik ömürlerine göre hesaplanması,
h) Konsolide bilançodaki özsermaye ve ana ortaklık dışı özsermayenin hesaplanması,
i) Konsolide gelir tablosunda, ana ortaklık dışı kâr/zararın hesaplanması.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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MUHASEBE DENETİMİNDE ETİK ve ENRON ÖRNEĞİ
Yrd.Doç.Dr. Cengiz TORAMAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi,
Ç. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

GİRİŞ
Diğer tüm mesleklerde olduğu gibi, muhasebe mesleği mensupları da, iş hayatlarında ahlaki açmazlara
düşebilmektedirler. Çıkar çatışmasına neden olabilecek durumlarda, ideal olan, kamuya ve işverene
karşı olan sorumluluklara ek olarak, bazen kişisel çıkarlarına ters düşse de, yüksek hareket
standartlarına göre hareket edebilmektir. Serbest muhasebecilik (public accountant), genel olarak,
toplumun güvendiği bir kurumdur. Ancak toplum, meslek mensuplarını atayamaz, atama yetkisi
firmaya veya kamu adına devlete aittir. Muhasebecilerin topluma olan sorumlulukları, örneğin bir
mühendisin topluma karşı olan sorumluluğuna oranla, daha fazladır. Ancak yönetim muhasebecileri ve
iç denetçilerin birer şirket çalışanı olduğunu da unutmamak gerekmektedir. Bu nedenle, sık sık,
firmadaki pozisyonları ile mesleki değerleri çatışabilmektedir.
Meslek mensuplarının karşı karşıya kaldıkları etik ikilemlerin temel kaynağını genellikle bu tip zor
anlar oluşturmaktadır. Uluslararası mesleki birlikleri, üyeleri olan meslek mensuplarına yardımcı
olmak için bir takım etik modeller geliştirmişlerdir. Fakat gelişen uygulamalar geliştirilen bu
modellerin, karşılaşılan ikilemlerin çözülebilmesinde yetersiz kaldığını göstermiştir. Bu
yetersizliklerin aşılabilmesi için, etik modellerin yetersiz kaldığı noktaların tespit edilerek, yeni bir
model geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu geliştirilen iki temel karma
modelin uygulandıklarında oldukça olumlu sonuçlar verdiği ve ahlaki ikilemlerin çözümünde faydalı
olukları görülmüştür.
Çalışma, muhasebe uygulamasında etiğin yerini belirttikten sonra, geliştirilen başlıca etik modeller
üzerinde durarak, yetersiz kaldıkları noktaları belirtmektedir. Geliştirilen karma modeller çeşitli
yönleriyle incelenerek, günümüz muhasebe uygulamasında etiğin sahip olduğu konum ortaya
konmuştur. Etik modellerin yetersizleşme sebepleri ve ideal bir etik modelin geliştirilmesi önündeki
engeller Enron olayı bağlamında incelenmiştir.
1. Etik ve Etik İkilemler
Etimolojik olarak Etik kelimesi Yunanca ahlak anlamına gelen “ethikos”dan gelir. Etik, bir disiplin
olarak, neyin iyi neyin kötü olduğunun belirlenmesi ile ahlaki görev ve zorunluluklar üzerinde
durur.Etik ile ilgili çalışmaların tarihi, 2500 yıl öncesine Eski Yunanlı filozof Aristo’ya kadar
uzanmaktadır. Etik ikilemler ise, genellikle, karmaşık ve zor tanımlanabilen olgulardır. Muhasebede
çoğu zaman denetim raporunun içeriğinin belirli bir sonuçla belirgin bir bağı olmadığından, ahlak
kurumu bir nedensellik sorusu haline gelmektedir. Ayrıca, muhasebe mesleğinin konuları, çok net bir
konuda bile, iki değişik muhasebecinin iki farklı sonuca ulaşmasına neden olacak şekildedir (Moizer,
1995: 415)
Bu olumsuzluklara karşın, muhasebe mesleği ile ilgili örgütlerin aldığı en belirgin önlem, muhasebe
mesleğinin etik kurallarını oluşturmak olmuştur. Etik kuralların varlığı ahlakdışı davranışlara bir sınır
getirerek, olası belirsiz durumlarda yol göstermeye çalışır. Yapılan bir çalışmada, meslek
mensuplarına, etik kuralları uygulamada hangi oranda kullandıkları sorulduğunda, meslek
mensuplarının %64’ü, etik kuralları ahlaki ikilemlerde yol gösteren bir araç olarak algıladığını
belirtmiştir (Siegel ve diğerleri,1995: 957). Bir başka araştırmada ise, etik kurallara uygun olarak, iç
denetçilerin değişen ahlaki inançlarını tespit edebilmek amacıyla, rasgele seçilmiş
meslek.mensuplarına, ahlaki açıdan pürüzlü konularda 20 senaryo verilmiş ve görüşleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Meslek mensuplarından, ”senaryodaki kişiyi işten atması” veya “etik açıdan herhangi bir
sorun olmadığı için hiçbir şey yapmama” arasındaki tepkilerini ortaya koymaları istenmiştir. Aynı
çalışma 1994 yeniden tekrarlanmış ve araştırma sonuçları, senaryoları değerlendiren meslek üyelerinin

zaman içerisinde daha eleştirel hale geldiğini, daha sert tepkileri destekleyecek şekilde değiştiklerini
göstermiştir. Bu çalışmaya verilen cevaplarda, her senaryo için neredeyse tüm tutum spektrumu
bulunuyordu. Bu durum, iç denetçiler arasında neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair bir görüş
birliğinin bulunmadığının açık bir göstergesidir (Dittenhofer ve Sennetti, 1995: 43).
Etik kurallar, ahlaki ikilemleri çözmede yetersiz kalmaktadırlar. Bu kurallar da ihlal edilebilmektedir
(Finn ve diğerleri, 1994: 28). Çünkü, bir kuralın kabul edilmesi ile kurala uymak birbirinden farklı
konulardır. Güçlü bir örgüt ortamı veya cezalandırma korkusu neticesinde bu durumlar ortaya
çıkabilmektedir. Ayrıca etik kuralların evrenselleştirilmiş şekilleriyle tüm olası durumları
kapsayabilmeniz olanaklı da değildir. Yapılan çalışmalar, muhasebecilerin bu tip ahlaki belirsizlikleri
daha çok mesleki teknik bilgileriyle aşmaya çalıştıkları göstermiştir (Vyakarnam ve diğerleri, 1996:
163)
Üç tür kurallar dizisi vardır. Bunlar (Vinten, 1990: 11);
1. Düzenleyici Kurallar: Çok açık ve net olan, tartışma gerektirmeyen, davranış ve kurallar
arasında tam örtüşme sağlayan bağlayıcı etik kurallardır. Fakat bu kurallarda olası
belirsizliklere (griliklere)hiç yer yoktur.
2. İlham Veren Kurallar: Kişinin ulaşmaya çalışacağı standartları belirler. Fakat bu standartlara
tam olarak ulaşılabileceğinin nadiren mümkün olacağını da kabul eder. Farklı eylem
alternatiflerinin değerlendirilmesinde çok az yardımı olur.
3. Eğitsel kurallar: Kural ve düzenlemelerin faydasız hatta zararlı olduğunu öne sürer. İş ile ilgili
durumlarda kişisel bilincin önemini ön plana çıkartır.
Etik kuralların muhasebecilerin ahlaki gelişimlerine paralel olarak desteklenmesi gerekmektedir. Etik
teorilerin, eylemlere yönelik önerilerden ziyade karmaşık durumları anlamaya yönelik araçlar olarak
algılanması gerekmektedir.
2. Faydacılık Etiği (Utilitarian Ethics)
Hedonistik etik teori, insanın nihai amacının mutlu olmak olduğuna inanan bir öğretidir. Sonuca önem
veren, sonuççu (consequentialist) yaklaşımda, bir eylemin, etik açıdan doğruluğu veya yanlışlığı,
sonucuna göre değerlendirilir. Sonuççu teoriler içerisinde içinde en detaylı olan görüş faydacı
anlayışıdır. Faydacılık teorisi, her bir bireyi, en az diğer bir birey kadar dikkate aldığı (consideration)
için, son derece demokratik bir teoridir (Fox,1999).
Ancak, birey bazen davranışlarının olası tüm sonuçlarını hesaplamak için gerekli zamana sahip
olamayabilir, kendi sıkıntılarını abartabilir, veya başkalarının mutluluklarını olması gerekenden eksik
değerlendirebilir. Bunların neticesinde hatalı görüşler ortaya çıkabilmektedir. Bu tip eleştiriler,fayda
ilkesinin tekil eylemlerden ziyade (eylem-faydacılığı) eylem sınıflarına (kural faydacılığı)
uygulanmasıyla engellenebilir Kural faydacılığına göre, eğer bir iş geneli itibariyle acıdan çok
mutluluk getiren bir iş grubuna giren bir eylem sınıfına ait ise, faydacılık kuralına göre bu eylemi
gerçekleştirmek ahlaki açıdan bir zorunluluktur. Bu şekilde bir eylemin tüm sonuçlarını bilmeye gerek
kalmadığı gibi, elde bulunan geçmişe ait delillerle, bir eylemin muhtemel sonuçları hakkında yeterli
bilgiye de sahip olunabilir.
Ahlaki hesaplamanın zorluğu veya imkansızlığı da çözülemeyen bir başka sorundur. Faydacılık, bir
eylemin tüm sonuçlarının değerlendirilmesidir. Tüm sonuçlar kavramına henüz doğmamış nesiller
açısından sonucun olası etkileri kadar, kişinin etkin bir şekilde neden olmadığı yan etkileri de
girmektedir. Bu olası sonuçlar, istenilen sonuçların oluşumunu da gölgeleyebilmekte ve içgüdüsel
olarak kişinin suçlanmasını zorlaşmaktadır (Preuss, 1998: 501).
Faydacılık anlayışının firmalara uygulanmasının, diğer alternatif etik teorilere göre iki temel üstünlüğü
vardır. Birincisi, bu teori, çıkarları ahlaki davranışlarla birbirine bağladığından, firma bazında,
çıkarcıdır. İkincisi ise, fayda ve zararın tespit edilmesi aynen kar/zararın hesaplanması gibidir.
Dolayısıyla benzer etik teorilerle kıyaslandığında zaman firmalar arasında daha fazla kabul görecektir.
Çoğu ekonomik ve finansal kavram, açık veya gizli bir şekilde, kişilerin kısa dönemli çıkarlarının
maksimize edilmesine dayalıdır. Faydacılık anlayışının, muhasebe teori ve yöntemlerine ilişkin, teorik
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anlamda koruyuculuk yapması ,muhasebe bilgisinin tarafsızlığıyla ilgili tartışmalarda önemli bir unsur
olmaktadır. Tarafsızlık (neutralists) taraftarları, muhasebe mesleğinin toplumun değişiminde araç olma
gibi bir görevi olmadığını savunmakta ve muhasebecilerin sadece kişilerin karar amaçlı
kullanabileceği tarafsız bilgileri iletmesi gerektiğini söylemektedirler. (Solomons,1991:295).
3.Deontolojik Etik (Deontological Ethics)
Deontolojik etik teorisi, görev veya ahlaki yükümlülükler üzerinde duran bir teoridir. Deonto
Yunanca’da görev anlamına gelmektedir. Bu teori, birey veya grupların temel görev ve haklarına göre
davranışlarını belirlediğine dayanır. Birey, ahlaki prensip veya kurallardan oluşan bir rehbere göre
kararlarını vermeye çalışacaktır. Kısaca hareket biçimini belirleyen ahlaki zorunluluklar ve görevlerdir
(Deontological Theory)
Herhangi bir düstur veya rasyonel bir ilkenin, evrensel geçerliliğe sahip olabilmesi için iki kritere
uyması gerekmektedir. İlk kriter, rasyonel ilke veya düsturun çelişkiye düşülmeksizin
evrenselleştirilebileceğinin görülebilmesidir. İkinci kriter ise, rasyonel ilkenin insan hayatını mümkün
kılan şartlarla örtüşebilmesidir. Deontolojik yaklaşım, ceza hukukunun da en önemli kaynağıdır.
Muhasebe mesleğindeki öz-denetimin temelinde, genel, görev bilinci yaklaşımı yatar. Muhasebe
mesleğinde görev bilinci yaklaşımı, bir muhasebe denetçisinin firmanın faaliyetine devam
edebileceğine yönelik tereddüdünü diğer tüm kamu çıkarından üstün tutması sonucunu gerektirir. Bazı
istisnai durumlarda denetçi raporun sonuçlarını değerlendirdikten sonra firma kayıtlarını onaylamayı
tercih edebilir. Gerek görev bilinci, gerekse kural-faydacılığı yaklaşımları olsun, bu yaklaşımlara
dayalı olan meslek kurallarının belirli bir duruma bağlı olmaksızın takip edilmesi gerekmektedir.
Denetçiler, mesleğin tüm gerekleri açısından değerlendirmelerini yaptıklarından, eylemlerinin
sonuçlarını değerlendirmemelidir (Moizer, 1995: 430)
Güçlü bir görev bilinci yaklaşımı, kurallara uymanın ahlaki olarak algılanmasında zayıf kalmaktadır.
Gerekli olan asgari şartların hemen üzerinde çalışmaya yönelik bir konsensüs sağlanması, minimumun
kabul edilebilir olduğu bir ölçü olduğu ve standartları daha da düşürmeye yönelik baskıların oluştuğu
bir durumu ortaya çıkartabilir (Vyakarnam ve diğerleri, 1996: 159).
4. Fazilet Etiği (Virtue Ethics)
Fazilet teorisi, bireyde bulunan fazileti veya iyi karakter özelliklerindeki gelişme ve ilerlemeyi
ahlakiliğin kaynağı olarak görür. Eğer birey faziletli ve ahlaksızlığı gerektiren özelliklerden arınmış
ise iyidir. Genel olarak fazilet, mertlik, cesaret, serinkanlılık, adaletlilik, metanet, cömertlik,
dikkatlilik, dürüstlük gibi özellikleri içerir. Fazilet teorisi ahlaki özellikler çocukluk ve gençlik
dönemlerinde kazanıldığı için ahlak eğitimine çok önem vermektedir. Bu eğitimdeki aksaklıklar
bireyin ahlaki açıdan zayıf ve yetersiz gelişimine neden olarak, topluma zararlı bir birey haline
gelmesine neden olabilmektedir (Virtue Theory).
Fazilet etiği, faydacılık etiğinin yapamayacağı bir ayrım olan, içsel ve dışsal ödüller arasında ayrım
yapar. İçsel iyilikler belirli eylemlerin uzun süreli yapılmasından sonra ortaya çıkar ve tüm topluma
fayda sağlar. Dışsal iyilikler ise belirli bir aktivite ile ortaya çıkmazlar. Bireyin mülkü ve rekabete
konu olan nesnelerdir. Bir ressam, güzel bir resmini yüksek ücretle satabildiğinde şöhret ve gelir gibi
dışsal iyiliklerin yanı sıra meslek tatminini de elde ederek, içsel iyilik de elde etmiş olur.
Faydacılık etiği ve görev tabanlı etik yaklaşımlar, ya niyeti, ya da sonucu göz önünde bulundururken,
fazilet etiği, hem niyeti, hem de sonucu değerlendirir. Ayrıca ahlak ile öz-çıkarları da birbirine bağlar.
İlkelere dayanan etik anlayış, çoğunlukla muğlak önerilerde bulunur ve birbirinin zıttı olan örnekler
ortaya atar. Hatta bazen sonuçları açısından ahlaki güdülere ters bile gözükebilir. Buna karşın fazilet
etiği, kolay cevaplar olmadığını kabul ederek, ahlaki bir açmazla karşılaşıldığında pratik zekanın
önemini vurgular. Böylece profesyonel karar verme yeteneğini olumsuz olarak etkileyebilecek
baskılara karşı durabilmek için gereken karakter yeterliliği sağlamış olur.
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Fazilet etiği anlayışı, muhasebe mesleği için çok önemli olan iki temel fazilet üzerinde durmaktadır.
Bunlar, denetçinin rekabet baskısı altında objektifliğini koruyabilmesine olanak sağlayan sağlam bir
şahsiyete sahip olma ve sunulan hizmete güven duyulmasını sağlayan dürüstlük özelliğidir (Mintz,
1995: 247).
Muhasebe mesleğinin daha faziletli hale gelmesinin önünde üç engel yatmaktadır. Bunlar;
 İçsel ve dışsal ödüller arasındaki ilişkinin yönünün dışsal ödüller lehine değişmesidir.
Muhasebeci, müşterisini muhafaza edebilmek uğruna karakter sağlamlığı faziletini feda
edebilir.
 Muhasebe mesleğinin az sayıda büyük özel sektör firmaları şeklinde örgütlenmesi faziletli
meslek normlarının gelişmesini önleyebilecek bir olgudur.
 Fazilet, pratik zekanın kullanılmasını gerektirir. Bu durum, geliştirilen kuralların meslek
birlikleri tarafından rutin bir biçimde uygulanmasından çok farklıdır. Ayrıca, bilgisayar
destekli karar modellerinin kullanımı da faziletli davranışın gelişme olanağını ortadan
kaldırmaktadır.
Fazilet etiğinin temel eksiği göreceli olmasından kaynaklanmaktadır. Aslında Aristo’nun fazilet
anlayışı, iki uç arasındaki orta nokta, tüm toplumlar için anlamlı olmasına rağmen, bu anlamlılık
sadece biçimseldir. Çünkü uç noktaların ne olduğuna toplum karar verir. Dolayısıyla iyi bir toplumun
kötü bir toplumdan ayırt edilmesine olanak kılacak tarafsız ve objektif bir bakış açısı yoktur.
5.İlgi Etiği (Ethics of Care)
İlgi etiği haklar ve kurallara dayalı geleneksel ahlak felsefesine yönelik, feminist bir eleştirisel bakış
açısı olarak gelişmiştir. Geleneksel etik, diğer bireyleri potansiyel tehdit olarak görür Haklar
başkalarının iddialarına karşı korunma olarak aracı olarak görev yaparken, kurallar da çatışmaları
gidermek için vardır. Hak ve kurallardan doğan ahlaki sorumluluk ise evrenseldir ve herkes için eşit
derecede bağlayıcıdır. Bu yaklaşım yakın çevrede yer alan bireylerin ihtiyaç ve kaygılarına yönelik
yeterli tepkiler üzerine odaklanmıştır. İlgi etiği, diğer rasyonel varlıklarla pazarlık ve kural temelli
çatışmaları gidermekten çok, başkalarına saygı üzerine odaklanmıştır.
İlgi etiği, hem direkt olarak muhasebe mesleğine, hem de sorumlu örgüt kavramına uygulanmaktadır.
Sorumlu örgüt, kendi politikasıyla tutarlı davranışlar sergileyebilen örgüttür. Bu anlayışta firma, örgüt
üyelerinin birincil derecede ilgisine bağımlı olan ikincil bir kurum olarak görülür (Burton ve Dunn,
1996: 147)
İlgi etiği anlayışı, sorumluluk ve özenin, özellikle hizmet sektöründe çalışanların sahip olabileceği
değerli bir özellik olduğunu vurgular. Sorumlu firma güven ortamını oluşturarak, işlem maliyetlerini
aşağı çekebilir ve rekabetçi piyasalarda üstünlüğü sağlayabilir. İlgi etiği, denetçi bağımsızlığı gibi
temel muhasebe prensiplerinin daha iyi anlaşılmasını ve uygulanabilmesini sağlayacak ortamı
hazırlayabilmektedir. Bu bağımsızlık, denetçi ile müşteri arasındaki ilişkiyi tayin eden detaylı kurallar
aracılığıyla elde edilecektir. Ancak denetçinin müşteriden tamamen soyutlanması, tecrit edilmiş bir
ortamda çalışma anlamına geleceğinden, bu yaklaşımın keyfi olarak değerlendirilmesine neden
olabilir. Bu durum ilgi etiğinin, kavramsallığını öne çıkarmaktadır. Böylelikle, muhasebe bilgilerini
kullananlar açısından, daha yararlı olabilecek bir çıkar dengesi ortaya çıkar (Reiter, 1997: 234).
Bu sadece muhasebe bilgilerinin dış kullanıcılar için daha az anlaşılabilir olmasıyla ilgili olan bir
uygulama problemi değildir. İlgi etiğinin ekonomik hayata uygulanmasında önemli felsefi hatalar
meydana gelebilmektedir. Bu konuyla ilgili örnek bir olay şöyledir: Bir firma kurşun bazlı akülerini
elinden çıkarmak istemektedir. Ancak firma, sorumlu ve özenli bir firma olarak çevreyi koruduğunu
göstermek için, bu aküleri atmak yerine geri dönüşüme tabi tutmaya karar verir. Fakat bu işlemin
tehlikeli olması nedeniyle, işlem ABD deki çalışanlara yaptırılamaz. Daha sonra, bu işlemin
Taiwan’da yaptırılmasına karar verilir.
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Yukarıdaki olay, yapılmaya çalışılan dönüşüm işlemi ve bu işlemin Taiwan’da yaptırılmasının
ahlakiliği hakkında ciddi soru işaretleri barındırmaktadır. Çalışmanın başından beri belirtilen etik
teorilerin tek başlarına yetersiz kalmaları nedeniyle melez bir etik anlayış geliştirilmiştir. Yeni
geliştirilen bu etik anlayışa “firma’nın, ahlaki çevrenin en zayıf üyesine gösterdiği sorumluluk ve özel
ilgi yaklaşımı” denilmiştir. Aslında firma Taiwan’daki işçiler için ABD’de geçerli olan iş güvenliği
standartlarını uygulamak zorunda değildir. Fakat firma, geliştirilen bu anlayış ile, zincirin en zayıf
halkasını korumaya çalışarak etik açıdan doğru bir karar vermiştir. Ancak, ilginin en zayıf risk
ortağına odaklanması, yükü bir üst düzeye kaydıracağından, orta düzeyde yer alan gurubun en zayıf
grup hale gelmesine neden olur (Burton ve Dunn, 1996: 142).
6. Karma Etik Modeller
Ahlaki konuların karmaşık yapıları sonucu, geliştirilen etik teori ve yaklaşımların hiçbiri muhasebe
mesleğinde ortaya çıkan ahlaki ikilemlere veya sorunlara tatmin edici bir çözümler
sunamamaktadırlar. Etik ilkelerin, sistematik olmayan bir biçimde uygulanması ve kişinin kendi
amaçlarını gerçekleştirmesine olanak veren bir seçicilik sergileyebilmesini sağlayabilecek seçicilik
(eclecticism) yaklaşımı, karma etik teorinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Etik teori ve yaklaşımlardan geliştirilen karma modeller, yalın etik teorilerden daha güvenli teorik
temeller sunar. Geliştirilen karma etik teorilerden birisi, “Janus* Kafalı Etik Model” (Janus Headed
Model) isimli teoridir. Bu model faydacı etik ve deontolojik etik teorilerini birleştirmiştir. Yapılacak
herhangi bir eylemin, ancak her iki yaklaşımı da ihlal etmemesi durumunda yapılabileceğini öngörür.
Bu karma modelin en büyük avantajı deontolojik etik teorisi yardımıyla, olayın evrensel boyutunu
yakalarken, faydacı etik teori yardımıyla olayın kendi spesifik şartlarını dikkate alabilmesidir (Brady
ve Dunn, 1995:38).
Geliştirilen bir başka karma etik teori modeli ise, bir eylemin hukuk normlarına aykırılık göstermesi,
işletme çevresini oluşturan tüm çıkar gruplarının faydalarının optimize edilmemesi gibi durumlarda,
bu eylemi ahlak dışı olarak görür.
Karar vericinin etik kriterleri göz ardı etmeyi meşrulaştıracak olağandışı etkenleri göz önünde
bulundurmak kadar, ilkeler arasındaki çatışmaları da dikkate alması gerekmektedir. Bu modelin
üstünlüğü pratikliğinde yatmaktadır. Model, karar vericilerin soyut etik ilkeleri ile uğraşmalarını
gerektirmeyerek, somut durumlara uygulanabilecek tanınmış normlar haline dönüştürülmüştür.
Geliştirilen her iki karma model, işletme etiğine yönelik çalışmalarda önemli bir yer elde etmiş, vak’a
çalışmalarına ve iş etiği kitaplarına konu olmuştur. Ancak ana problem, seçime esas teşkil eden
olgunun meşrulaştırılmasında yatmaktadır. Rekabet halinde olan etik modellerin varlığı ve bunlardan
bir tanesinin büyütülerek geliştirilmesi, evrensel anlamda kabul edilebilir bir karma modelin elde
edilmesinde ciddi zorluklarla karşılaşılmasına neden olmaktadır.
Diğer taraftan, her iki model, “iş kararlarının verilmesindeki etik alanı” gayet iyi bir şekilde
kapsamaktadır. Karma modellerin seçimindeki seçicilik, diğer bireysel etik ilkelerin seçimindeki
seçiciliğin sağlayamayacağı kapsamlı etik ilkeler sağlar. Fayda-haklar-adalet ve özen modeli, sadece
bir kriterin göz ardı edilmesine olanak verdiği için, birden fazla kriter hakkında “mantıklı şüphe”
duyulmasına ait meşrutiyeti yok etmektedir.
7. Geçmişten Bugüne Enron
1985’de, Houston Natural Gas, InterNorth ile birleşerek, 5 milyar ABD dolar’lık bir doğal gaz şirketi
haline geldi ve Enron adını aldı. Enron’un temel amacı, eyalet içi ve eyaletler arası doğal gaz nakliydi.
1989’da doğal gaz ticaretine başladı ve 1994’de ise ilk hatasını yaparak, enerji ticaretine başladı
(Houston Chronicle, 2002). Esas uzmanlık alanı gaz dağıtımı olan Enron, enerji alım-satım ve
*

Janus, Eski Roma’da kapılar ilahı olup, başı iki yüzlüdür.
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teslimatı, e-ticaret, kağıt ürünleri, plastik, metal, fiber optik, kirlilik emisyon kontrolleri gibi pek çok
tanımadığı alana girdi. Böylece, Enron 32.000 millik uzunluğa sahip ve 21 eyaleti geçen, ABD’nin
%15’inin doğal gaz ihtiyacını karşılayan 65 milyar ABD doları varlığa sahip bir şirket oldu. Şirket
ayrıca ABD internet ağı içerisinde 18.000 millik fiber optik kablo bağlantısına sahip oldu. 51 tane
enerji santralını kontrol eder hale geldi. 4 kıtadaki 15 ayrı ülkede (Türkiye’de dahil olmak üzere) pek
çok enerji projesinin içerisinde yer aldı (Financial Times, 1998).
Owens-Illinois Inc. ve IBM gibi dev şirketlerin enerji yönetimi anlaşmalarından Enron 2000 yılında 16
milyar dolar kazandı. Bu rakam, 2000 yılı karının %45’inden fazlası ve gelirlerinin %93’üne denk
geliyordu. Bu tip, “enerjinin finansallaştırılması”, işlemlerinde öncü durumundaydı. 2000 yılı cirosu
101 milyar dolar, piyasa değeri ise yaklaşık 80 milyar ABD dolar’ına ulaşmıştı. 2000 yılında,
gelirlerinin %95’i ve karlarının %80’i toptan enerji operasyonlarından kaynaklanıyordu. Fortune
dergisi, Enron’u, 7. büyük şirket olarak gösterdi. 2001 yılı başlarında, yıllık 150 milyar ABD dolar’lık
gelire sahip, dev bir kurum oldu (Report Of Independent Public Accountants, 2001).
Analistler’in çoğu, Enron ve girişimleri hakkında oldukça pembe tablolar çizdiler. Enron’dan yapılan
açıklamalar da karın katlanarak artacağı, fiber-optik gibi sahalarda yüksek hızlı veri transferiyle,
filmlerin gösterim haklarını satın alarak, evlere video servisi gibi hizmetlere başlayacağını
duyuruyordu (Hamel, 2000). Sadece bir kaç tane analist durumun pek de böyle göründüğü kadar iyi
olmadığını söyledi. Analistler, “fiber optik, telekominikasyon ve iletişim sektörü oldukça riskli
işlerdir. Boru döşeyip 20 yıl bu hatlardan para kazanmaya benzemez. Altyapı devamlı değişir.”,
diyerek Enron’u uyardılar. Ancak bu sesler hiç bir zaman dikkate alınmadı. Enerji endüstrisinden
Enron’a yönelik uyarı sesleri geldi. Telekom işine girerek, esas faaliyet alanı dışına çıkıyor ve kendini
riske ediyor, denildi. Fiber gibi işlerde Enron’un cidden başarılı olup olmadığına dair sesler
yükselmeye başladı. Bütün bu yatırımlar, şirket hisse ve hisse opsiyonları ile fonlandı (O'Reilly,
2000).
Enron’un durumundan ilk şüphelenen New York’ta faaliyet gösteren bir yatırım şirketi olan Kynikos
Associates’in başkanı, James Chanos oldu ve derhal elindeki Enron hisselerini sattı. Chanos’un
dikkatini ilk çeken şey, şirketin düşük sermaye getirisi oldu. Çünkü şirketin hisse başına getirisi, 2000
yılı sonunda %30’ları gösteriyordu. Daha sonra şirketin kârlılığını ölçmek için toplam sermayesine
göz attı. Uzun vadeli borçları ve halka arz edilen toplam hisse miktarını da ilave ederek net borçlanma
pozisyonunu ortaya çıkardı. Faiz ve vergiden önceki kazancından, Enron’un getirisinin aslında %6
olduğunu tespit etti. Bu oran, risksiz yatırım aracı olan kamu kağıtlarının getirisinden bile daha
aşağıydı. Yani, kırmız bayrak sallanıyordu (Stevenson ve Gerth, 2002). Daha sonra, bazı problemlerin
habercisi olan bir gelişmeyi daha fark etti. Enron tepe yöneticileri, her nedense, ellerindeki Enron
hisselerinin büyük bir kısmını satmaya başlamışlardı. Enron'un son günlerinde 600'den fazla üst düzey
yöneticiye hisseye bağlı olarak 100 milyon dolara yakın ikramiye ödendi. Şirketin açıklamalarını
anlamak çok güçtü. Şirket, hala çok iyi bir noktada olduğunu iddia edip duruyordu. Andersen, bu
söylentiler nedeniyle ABD SPK’nun soruşturma başlatması üzerine, Enron’un son beş yıllık mali
tablolarını yeniden düzenlemek zorunda kaldı ve acı tablo ortaya çıktı. Enron tam bir borç batağı
içerisindeydi. Enron hisseleri, spekülatörler tarafından, yükseklerde uçuruluyordu. Fakat sonuçta hisse
fiyatları dibe vurdu. Geçen yıl itibariyle 83ABD Doları seviyesini gören hisse fiyatları, iflas süreciyle
birlikte, 1ABD dolarının bile altına düştü. 16.8 milyar dolarlık borç yükü, 2001 yılı Aralık ayında,
enerji devi Enron tarihin en büyük iflasına ev sahipliği yaptı (Chatterjee ve Fellow, 2002:6).
Enron’un son 12 yıl içinde yüzde 73’ü Cumhuriyetçilere olmak üzere seçim kampanyaları için 6
milyon dolar tutarında para harcadığı, 71 senatör ve 188 Temsilciler Meclisi üyesine para yardımı
yaptığı belirtildi. Dolayısıyla, Amerikan Kongresi’nin yüzde 40’ının, Temsilciler Meclisi’nin ise %
70’inin Enron’dan, şu veya bu şekilde, mali destek aldığı açıktır.
8. Enron Olayının Etiksel Boyutu: SPE’lerin Etik Dışı Kullanımı
Enron olayı, temelde, halka açık bir şirketin kendisini olduğundan daha kârlı göstermesi ve özellikle
bu gösterimde de bazı denetim şirketlerinden yardım almasıdır. Böylece, şirket, borçlarını bilançoya
yansıtmadan mali açıdan büyümeye devam etmiştir. Bilançolara geçirilmeyen, maliyeti 1 milyar dolar
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olan ve şirket sermayesinin 1. 2 milyar dolar azalmasına neden olan bazı işlemlerin ardından, şirket
çöküş sürecine girmiştir (McLean, 2001).
Sermaye Piyasası kuralları, halka açık şirketlerin bağımsız denetim kuruluşlarına denetletilmesini
zorunlu kıldığından, olumlu denetim raporları yatırımcıların yönlenmesine katkıda bulunmaktadır.
Kısaca, karlı olmayan bir şirket, karlı gösterilerek hisselerin değerliliği arttırılmaya çalışılmakta ve bu
işe denetim firmaları da alet edilmektedir. Şirketin, gelirlerini ve kârını şişirerek borçlarını gizlemesine
olanak tanıyan, çok karmaşık ve gizli bir mali yapılar zinciri oluşturulmuştur. Böylece, Enron son üç
yıl içerisinde karlarını yarım milyar dolar civarında şişirdi (Hill ve diğerleri, 2002) .
Özel amaçlı girişimler (Special Purpose Entities-SPEs), özel amaçların yaygınlığına bağlı olarak, yeni
fonların oluşumunu cazip hale getirmek, yeni yatırımcıları çekebilmek, yabancı faaliyetlerden oluşan
karları ayırmak gibi özel amaçlarla, şirketler tarafından sıkça kullanılan bir araçtır. Şirket elinde
bulundurduğu nakit, hisse senedi, türev ürün gibi varlıklarıyla, tröst, sınırlı sorumlu şirket veya diğer
şirket formlarında, bu ortaklıkları oluşturur. Geçtiğimiz on yıl içerisinde Wall Street piyasasında özel
amaçlı girişimler (ÖAG) kullanılarak, milyarlarca dolarlık şirket harcaması ve yatırımı yapılmıştır.
Ayrıca ÖAG’ler, şirketin kredi oranlarının koruması amacıyla, bilançoda kayıtlı bulunan borç
seviyesinin düşürülmesi için de kullanılmaktadır. ÖAG’ler ayrı hesaplarda incelenen, bağımsız
yatırımlardır (Special Purpose Entities: Understanding the Guidelines, 2002).
1993’de Enron ve Kaliforniya Çalışanları Emeklilik Sistemi (CalPERS), yarı yarıya ortaklıkla, kısa adı
JEDI olan, Joint Energy Development Investments Ltd. adıyla bir şirket kurdular. İki taraf 250’şer
milyon ABD Doları, nakit veya Enron hissesi şeklinde, koydular. Böylece, JEDI, doğal gaz işlerinden
kar elde etmek için yapılan bir yatırım oldu. 1997’de, Enron yeni finansal alanlara açıldı ve
CalPERS’e, katılıp katılmayacağını sordu. Bunun üzerine, CalPERS 383 milyon ABD Dolarına çıkan
JEDI’deki hissesini satmak istedi. Bu noktada Enron, diğer hisseyi satın almak için Chewco olarak
bilinen ÖAG’i kurdu.
Fakat, bu yükümlülüğünü bilanço dışı tutması gereği, Enron’u dış yatırıma itti. Enron’un denetçisi
olan Arthur Andersen’den baş idareci Joseph Berardino, yatırımcının Londra’daki Barclays Bank
olduğunu bildirdi. Ancak sonradan ÖAG’ de yer alan firma yatırımcılarının, Little River ve Big River
isimli, iki farklı girişim olduğu öğrenildi. İlginç olan, bu girişimlerde çalışanların tümünün Enron
çalışanları içerisinde bulunmasıydı. Enron, bu şekilde bildirdiği kârları, son beş yıl içerisinde, yaklaşık
400 milyon Dolar şişirdi. Enron yöneticileri tarafından oluşturulan bilanço dışı yatırımlar olan
ÖAG’lerin epey garip adları var. Örneğin Star Wars karakteri Chewbacca’dan esinlenilerek Chewco,
Chewco’nun finans departmanı şefi’nin karışı ve çocuklarının isimlerinin baş harflerinin kısaltması
olan LJM ve LJM2, güneybatıda yaşayan sürüngen ve vahşi kedi isimleri gibi. Bu yatırımlar, yatırımcı
ve ortaklara, sözde, büyük kârlar vaat ediyordu (Weil ve Liesman, 2001).
SPE’ler, Enron ve Andersen ile ilgili olarak yapılan kriminal araştırmaların temelinde yer aldıkları
için, önemlidir. Başlangıçta, Enron’a yeni fonlar sağladıkları için önemliydiler. Fakat şirketin
sendeleyen yapısını gizlediler. Ancak taktikleri açığa çıkınca, çabucak çözüldü. Andersen’in Kasım
ayında Enron’u yeniden değerlendirmeye almasıyla, geçen yılın 3. çeyreğinde 618 milyon ABD
Dolarlık zararı belgeleyen rapor ortaya çıktı. Bu durum, Chewco’nun da incelenmesini içeren, daha
detaylı bir incelemeye neden oldu. Üç hafta sonra 1996’dan bugüne kadar 586 milyon ABD Doları
abartılı gösterilmiş kar rakamı ortaya çıktı. Bu rapordan üç hafta sonra Enron iflasını açıkladı.
Enron olayı ünlü denetim şirketi Andersen’e oldukça pahalıya mal oldu. 9.3 milyar dolarlık cirosu ve
84 bin çalışanıyla dünyanın en büyük beşinci bağımsız denetim firması olan Andersen, parçalanma
veya satın alınma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Denetimini yaptığı Enron’la ilgili tonlarca
belgeyi imha ettiği ortaya çıkan Andersen, müşterilerini birer birer kaybetti (McRoberts ve diğerleri,
2002). Adalet Bakanlığı’nın şirkete yargı yolunu açacağı söylentileri ve şirket aleyhine açılan
milyarlarca dolarlık tazminat davaları, denetim şirketini yeni arayışlara götürdü. Andersen, kendisini
satın alması için önce Deloitte & Touche’la, daha sonra Ernst & Young ile görüşmeye başladı. Ancak
talipliler de sadece Avrupa bölümüyle ilgilendiklerinden, sıkıntılar devam ediyor. Bu arada federal
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yetkililer, suçunu kabul etmemesi halinde, Andersen’e yargı yolunu açabileceğini duyurdu (Pellegrini,
2002).
Enron’un denetlenmesini üstlenen Arthur Andersen’in işten çıkarılan üst düzey bir yöneticisi,
Enron’un bazı dosyalarını imha ettiğini söyleyerek, 89 yıllık denetleme şirketinin geleceğini iyice
tehlikeye attı. Bir güven mesleği olan bağımsız denetimde, Andersen’in yaşadığı prestij kaybı,
yıllardır birlikte çalıştığı birçok ünlü şirketin kendisini terk etmesine neden oldu. Arthur Andersen’in
Marriott gibi müşterileri şirkete olan bağlılıklarını sürdürürken, şirketin birçok müşterisi, Andersen’le
olan ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye karar verdi. Sun Trust, daha sonra ise 30 yıldır birlikte
çalıştığı Merck ve Freddie Mac gibi şirketler Andersen’i bıraktı. Ardından büyüklerin tepkileri geldi.
Önce Ford Motor Company, ardından dev havayolu şirketi Delta Airlines, Riggs National ve FedEx,
Andersen’i bırakma kararı aldı. açıkladı. Hatta Andersen’e yapılan iş müracaatları bile ciddi oranda
düştü.
Artık, Andersen başına aşağıdaki dört senaryodan birisinin gelmesi kaçınılmaz olmuştur.Bunlar;
Federal yetkililer tarafından firmanın çok sıkı disiplin altına alınması,
 Beş büyük denetleme şirketinden (Big Five) birisinin bünyesine katılması
 Faaliyetlerine göre bölünme, denetim biriminin kapatılarak, diğer alanlarda faaliyete, sadece
Avrupa kısmıyla devam edilmesi
 Şirket müşterilerinin, şirketten yüz çevirerek, şirketi iflasa sürüklemesi
Enron’un çöküşü, muhasebe ve denetim standartlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini net bir
şekilde ortaya koymuştur. Özellikle, ABD’de bilanço dışı faaliyetlerin, ciddi şekilde sorgulanması
gerekmektedir. Bilanço dışı işlemlerin mevcut muhasebe standartları ve diğer düzenlemeler yardımıyla
ortaya çıkarılabilmeleri çok zordur (Mc Lean, 2001). Çoğu zaman, Enron örneğinde olduğu gibi, iş
işten geçtikten sonra ortaya çıkmaktadırlar. Denetim şirketleri, aynı zamanda, birer muhasebe
firmasıdır. Yapılan denetim faaliyetlerinde amaç, şirketin dönem içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin
hesabını verebilmesi ve güvenilirliğinin onaylanmasıdır. Bunun için de, denetçi tarafsız olmalı ve
denetleyeceği şirketle ilgili hiç bir finansal ilişki içerisinde bulunmamalıdır. Ancak, Andersen Enron’un
hem danışman firması, hem de denetim firmasıydı. Bu durum net bir şekilde çıkar çatışmasına neden
olmaktadır. Çünkü denetçi, muhasebe problemleri olduğu şeklinde bir rapor hazırlarsa, bu durum
danışman şirketin gelirini azaltabilecekti (Foldvary, 2002). İşte bu noktada, devletin veya meslek
kuruluşlarının, denetim firmalarının denetledikleri şirketlere danışmanlık yapmasını yasaklayıcı
önemleler almaları gerekmektedir. Enron yönetim kurulunda eski denetçilerin, yetkisiz yönetici (nonexecutive manager) olarak çalışmaları da ayrı bir sıkıntıydı. Gerçi, başka şirketler de, yetkisiz
yöneticileri yönetim kurullarında bulunduruyordu. Ama, bu işin dozu kaçıran tek şirket Enron olmuştur.
Denetim de esas unsur, muhasebe standartları çerçevesinde kamu çıkarlarının korunup korunmadığının
tespitidir. Kamu, bu sorgulamayı denetçilerin yapacağını ummaktadır. Kamunun, denetçiden istediği
şeyler ile denetçinin kamuya verdiği şeyler arasında derin bir beklentiler uçurumu oluşmuştur. Bu
uçurum, denetim mesleğine olan güvenin yeniden tesis edilmesi ve denetim fonksiyonun, finansal
sistemin bir parçası olduğu belirtilerek giderilebilecektir ( Ward,2001).
SONUÇ
Muhasebe mesleğinde var olan yazılı etik kurallar önemlidir. Fakat ahlaki ikilemlerin ve çatışmaların
çözümünde yeterli olamamakta ve daha çok bireysel düzeydeki ahlaki gelişim üzerinde
durmaktadırlar. Etik teoriler ve ilkeleri tek tek ele alındığında, hiçbirisi ahlaki açmazlara yönelik en iyi
çözüm sunabilen model olamamaktadır. Ancak hiçbir öneride bulunmamak veya etik kuralları
uygulamak seçenekleri arasından, seçicilik modeli alternatifleri içerisinde karma modelin
uygulanabilir hale getirdiği güvenli bir yol takip edilebilir. Bu modeller bazı rakip ilkelerden
oluşmaktadır. Bunların karar verici bünyesinde bir araya getirilmesi kararın ahlaki olmasına olanak
verir. Deneme-yanılma yönteminin aksine karar verici en azından, bu modellerin sunduğu, iyi bir
başlangıç noktasından hareket etme şansına sahip olabilecektir.
Enron tarihteki en büyük iflastır. Şirket iflasları, beraberlerinde ağır toplumsal sorunlar meydana
getirirler. Şirket iflasları gelecekte de olmaya devam edecektir. Ancak, Enron olayını diğer iflaslardan
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ayıran özellik, sadece büyüklüğü değildir. Enron olayı, yargı süreci tam olarak tamamlanmamış olsa
bile, etik yanı ağır basan tam bir “Bizans Entrikası” görünümündedir. Enron’un üst düzey yöneticileri,
politikacılar, bürokratlar ve denetim şirketinden oluşan bir dörtlünün neden olduğu ağır bir yıkım
vardır.
Enron olayı kamusal otoritenin saygınlığına gölge düşmüştür. Kamu çıkarlarının yeterince korunduğu
hakkında ciddi soru işaretleri oluşmuştur. Denetim firmalarına ve onların denetçilerine olan “güven”
unsuru zedelenmiştir. Yakın gelecekte en çok sorgulanacak olan konu, muhtemelen, “güven” unsuru
olacaktır. Dolayısıyla yapılması gereken, kamusal otorite ve muhasebe meslek organizasyonlarının
ortaklaşa üretecekleri çözüm önerileri doğrultusunda, yatırımcının yitirdiği güven duygusunu yeniden
oluşturacak biçimde düzenlemelere gidilmesidir. ABD gibi, enformasyonun kuvvetli, bilgiye
ulaşmanın çok kolay ve ucuz olduğu bir ülkede bile, bu tip şaibeli işler olabildiğine göre, gelişmekte
olan ülkeler olarak, bu olayı her yönüyle araştırıp, çok iyi dersler çıkartmamız gerekmektedir.
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TÜRKİYE’ DEKİ DEVLET MUHASEBE SİSTEMİNİN ULUSLARARASI
STANDARTLARLA KARŞILAŞTIRILMASI VE KAMUYU AYDINLATMA İLKESİ
AÇISINDAN DEVLET MUHASEBE SİSTEMİ ÖNERİSİ
Yrd.Doç.Dr. Serap YANIK
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar
Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi.
ÖZET
Son dönemde devlet muhasebesinde tahakkuk esasının kullanılması gerekliliği giderek ön plana
çıkmıştır. Ancak mevcut devlet muhasebe sistemimiz nakit esasını uygulamaktadır.
Bu çalışmamızın amacı uluslararası düzenlemeler çerçevesinde devlet muhasebesi uygulamaları
incelemek, tahakkuk esasının kamuyu aydınlatma açısından önemi ortaya konularak çözüm önerisi
getirmektir.
Bu alanda IFAC-PSC’ nin devlet muhasebesiyle ilgili standartları ve taslakları incelenmiş ve
devlet muhasebe sisteminde nakit esasının yetersiz olduğu görülmüş ve kamuyu aydınlatma açısından
tahakkuk esasının uygulanması gerekliliği ortaya konulmuştur. Çalışma, tahakkuk esasının devlet
muhasebesinde nasıl uygulanacağının gerçekleştirilmesini ve hangi finansal tabloların düzenlenmesi
gerektiğini hedef almaktadır.

1. GİRİŞ
Kamuyu aydınlatmak amacıyla sunulan bilgilerin bir çoğu muhasebe bilgileridir. Muhasebe bilimi
tarafından üretilen bu bilgiler kamunun aydınlatılmasında önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Bu
bilgilerin “gerçeğe uygun ve güvenilir” bilgi olması kamunun aydınlatılmasında önemli bir yere sahiptir.
Devlet muhasebesi uygulamalarından alınan bilgilerin kamuyu aydınlatması açısından önemli bir faktör
olduğunu görmekteyiz. Özellikle vatandaşların kamu kaynaklarını kullanma yetkisini emanet ettiği
devletten bir hesap isteyeceği açıktır. Milletin devlete emanet ettiği varlıklar nelerdir, devlet milleti hangi
yükümlülükler altına sokmuştur. İşte çağdaş bir devlet muhasebesi bu soruların yanıtlarını sistemli bir
şekilde kamuoyunun gündemine getirecek ve siyasi sorumluluğunun sağlanmasına katkıda bulunacaktır.
Bu bildiride, devlet muhasebesi uygulamaları uluslararası düzenlemeler çerçevesinde incelenerek,
devlet finansal tablolarının kamuyu aydınlatma açısından önemi ortaya konulacaktır.
2. DEVLET MUHASEBESİ KAVRAMI
Devlet muhasebesinin iki öğesinden birini oluşturan devlet: insan topluluklarının toplumsal
gereksinimlerine cevap veren bir örgüttür1. Muhasebe ise bir örgütte meydana gelen hukuki, iktisadi ve
mali olaylara ilişkin bilgi ve belgelerin toplanması, sınıflandırılması, kayıtlanması, raporlanarak ilgililere
sunulmasına yönelik bir bilimdir. Devletin tanımına baktığımız zaman toplumsal gereksinmelerin
1

Adil GİRAY: Milli Muhasebe ve Devlet Muhasebesi, Gazi Kitabevi, (Ankara, 1998), s.135.
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karşılanmasını üstlenen bir örgütü görüyoruz. Bu gereksinmelerin karşılanması için bir gelir elde edilmesi
ve bu gelirinde öncelikle dikkate alınarak harcanması söz konusudur. Bu nedenle devletin bir tüzel kişilik
olduğu ve bu tüzel kişiliğin sahip olduğu varlıkların ve borçların izlemesi gerekli olduğu ön plana
çıkmıştır.
Bu görüşten hareketle devlet muhasebesinin amacını;2
i- Devletin varlık ve kaynaklarının izlenmesi,
ii- Yıllık faaliyet sonuçlarının bütçe hedefleri ile kontrolüne imkan verecek bir biçimde ve
mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenmesi,
iii- Dönem sonları itibariyle mali durumun, belirli dönemler itibariyle de faaliyet sonuçlarının
ilgililere ihtiyaçlarına uygun şekilde raporlanmasıdır,
şeklinde sıralayabiliriz.
Yukarıdaki amaçlara ulaşılmasını sağlayacak Devlet Muhasebesi, devletin yaptığı parasal
işlemleri kaydeden, bunların bütçe hedefleri ile kontrolünü sağlayan, belirli tarihler itibariyle mali durumu
ve belirli dönemleri itibariyle sonuçları rapor eden bir sistemdir, şeklinde tanımlanabilir.3
3. DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMALARINA YÖN VEREN ESASLAR
Devlet Muhasebesi uygulamalarına yön veren esaslar öncelikle muhasebenin temel kavramları ve
muhasebe ilkeleri içinde yer alan bilanço ve gelir tablosu ilkeleri ve uluslararası düzenlemeler açısından
ele alınmalıdır.
3.1 Devlet Muhasebesi Uygulamalarına Yön Veren Temel Esaslar
Devlet muhasebesi uygulamalarına yön veren esaslar, muhasebe sisteminde yer alan temel
kavramlar, bilanço ve gelir tablosu ilkeleri açısından da ele alınarak ortaya konulabilir. Tekdüzen
Muhasebe Sistemin’ de yer alan on iki temel kavramdan ihtiyatlılık, önemlilik ve özün önceliği kavramları
dışında yer alan dokuz temel kavramın devlet muhasebe sistemi açısından önem arz ettiğini
söyleyebiliriz.4 Bu dokuz temel kavram devlet muhasebesi açısından aşağıda incelenmiştir.
A-Muhasebenin Temel Kavramları
1. Sosyal Sorumluluk Kavramı: Devletin temel özelliklerinden birinin de sosyal devlet olması
ilkesi göz önüne alındığında devlet muhasebesinin her aşamasında bu ilke bir işletmeye göre
daha büyük bir önem arz etmektedir.
2. Kişilik kavramı: Muhasebe uygulamasının saymanlıklarda başlaması kişilik kavramı devlet
muhasebesinde ön plana çıkmaktadır. Devlet muhasebesi oluşturulurken füzyon bilanço ve
gelir tablosunu oluşturan her birimin bir “muhasebe kişiliği” bulunduğu göz önünde
tutulmalıdır.
3. Süreklilik Kavramı: Devlet hayatının sonsuz olacağı düşünüldüğünde bu kavram varsayım
olarak nitelendirilebilir.

Serap YANIK: Türkiye’deki Devlet Muhasebe Sisteminin Uluslararası Standartlarla Karşılaştırılması ve
Yeni Devlet Muhasebe Sisteminin Oluşturulması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, (Ankara, 2000), s.4.
3
Serap YANIK: a.g.yay., dok. tezi, s.4.
4
Serap YANIK, a.g.yayınlanmamış, dok. tezi., s.7.
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4. Dönemsellik Kavramı: Bu kavram tahakkuk esasında önem kazanmaktadır. Devlet muhasebesi
uygulamasında nakit esası göz önünde tutulduğunda dönemsellik kavramının uygulandığını
söyleyemeyiz. Bu nedenle tahakkuk esası dönemsellik kavramının bel kemiğidir.
5. Parayla Ölçülme Kavramı: Parayla ölçülme kavramı gereğince işlemler, yapıldıkları anda
yürürlükteki para birimi ile ifade edilirler.5Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
muhasebesinin Türk parasıyla ölçülüp kayıtlara alınacağı açıktır.
6. Maliyet Esası Kavramı: Devlet tarafından yerine getirilen hizmetler ile devletçe edinilen
varlıkların muhasebeleştirilmesinde elde etme maliyetlerinin esas alınmasını ifade etmektedir.
7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı: Bu kavram devlet muhasebe sisteminin esasını
oluşturmaktadır. Bu kavram gereğince tüm işlemler usulüne uygun belgelere dayandırılmalı ve
muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve önyargısız
davranılması gerektiğini ifade eder.
8. Tutarlılık Kavramı: Bu kavramda devlet muhasebe sisteminde yönetmeliklerle sağlanmıştır.
Her işlem yönetmeliklere uygun bir şekilde kayda alınmalıdır.
9. Tam Açıklama Kavramı: Bu kavram genel olarak mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak
kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır
olmasını anlatır.6 Örneğin bu kavram Türkiye Cumhuriyeti devlet muhasebe sisteminde sadece
muhasebe kayıtları söz konusu olduğunda uygulanmaktadır. Ancak finansal tablolar açısından
bu ilkenin uygulandığını söyleyemeyiz. Çünkü evrensel muhasebe açısından düzenlenmesi
gereken mali tablolarının düzenlenmediğini görmekteyiz.
Muhasebe Sisteminde yer alan üç temel kavramın ise devlet muhasebesi açısından
uygulanması, aşağıdaki nedenlerden dolayı söz konusu değildir.
a. İhtiyatlılık Kavramı: Bu kavram karın ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenmesine yöneliktir. Devlet
muhasebesinde kar kavramı olmadığından ihtiyatlılık kavramına uyulması söz konusu olamaz.
b. Önemlilik Kavramı: Devlet muhasebesinde her işlem, ayrıntılı olarak, yönetmelikler yardımı ile
belirlendiğinden bu kavrama gereksinme duyulmamaktadır.
c. Özün Önceliği Kavramı: Devlet muhasebesinde işlemlerinin biçiminin öze uygunluğu esas
olduğundan bu temel kavrama da gereksinme duyulmamaktadır.
B- Bilanço ve Gelir Tablosu İlkeleri
Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde ve TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı’ nda
bilanço ilkeleri varlıklar, yabancı kaynaklar ve özkaynaklar başlığı altında toplanmıştır. Bu ilkeler devlet
muhasebesi açısından aşağıda değerlendirilmiştir.
1-

Bilanço İlkeleri

a) Varlıklara İlişkin İlkeler

Orhan SEVİLENGÜL:Tek Düzen Muhasebe Sistemi İle Uyumlu Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi,(Ankara
2001), s.25.
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 Dönen/duran varlık ayrımında bir yılın ölçü alınması ilkesi: Bu ilke uyarınca devlet
muhasebesinde de bir yıl içinde paraya dönüşebilecek varlıklar dönen varlıklarda ve bir yıl
içinde paraya dönüşmeyen kıymetler ile bir hesap döneminden daha uzun süre yararlanılan
varlıklar duran varlıklar grubunda yer alır.
 Karşılık ayırma ilkesi: İhtiyatlılık söz konusu olmadığına göre; varlıkların bilanço gününde
gerçeğe uygun
değerle göstermek amacıyla uygun karşılıkların ayrılması devlet
muhasebesinde uygulama bulması söz konusu değildir.
 Dönem ayırıcı aktif karakterli işlemler bilançoda ayrıca gösterilmelidir.
 Vadeli alacakların bilanço günündeki değerine indirgenmesi ilkesi: Bu ilkede yer alan
reeskont uygulaması devlet muhasebesinde senetli alacak olmaması nedeniyle rastlanan bir
durum değildir. Ancak SPK şirketlerinde olduğu gibi senetsiz alacaklar için uygulanan
reeskont işlemleri devlet alacakları içinde uygulanabilir.
 Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için ayrılan amortismanların ayrı bir hesapta
izlenmesi devlet muhasebesinde de yer almalıdır.
 Alacakların özelliklerine göre ayrılması ilkesi: Devlet muhasebesinde de alacaklar vergiden
kaynaklanan ve diğerleri şeklinde de bölünüyorsa da bu ilkeye uyulduğu söylenemez.
 Kesin olmayan alacaklar için tahakkuk yapılmaması ilkesi: Devlet muhasebesinde alacaklar
tahakkuk ettikten sonra kaydedildiğinden bu ilkeye kendiliğinden uyulmuş olur.
b) Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler
 Kısa/ uzun vadeli borç ayrımında bir yılın ölçü alınması ilkesi devlet muhasebesinde de
geçerlidir.
 Devlet muhasebesinde tutarları kesin olarak bilinen borçlar ile tutarları kesinlikle bilinmeyen
ancak tahmin edilebildiği tutarları ile tüm borçlar bilançoda yer almalıdır.
 Dönem ayrıcı pasif işlemler bilançoda ayrıca gösterilmelidir.
 Borçların özelliklerine göre ayrılması ilkesi: Devlet borçlarının türlerine göre, kaynağına göre
veya sektörel bazda bölümlenerek izlenmesi bu ilkenin uygulanmasına olanak sağlar
c) Öz kaynaklara ilişkin ilkeler
Devletin niteliği göz önünde tutulduğunda öz kaynaklara ilişkin ilkelerin geçerliliği devlet
muhasebesinde söz konusu olmayacaktır. Ancak devletin varlıkları ile borçları arasındaki olumlu fark öz
kaynak grubunda izlenebilir.
2- Gelir tablosu ilkeleri
Gelir tablosu ilkelerinin amacı; satışların, gelirlerin, satışların maliyetinin, giderlerin, kar veya
zarara ait hesapları ve belli dönemlere ait işletme faaliyet sonuçlarının sınıflandırılmış şekilde ve gerçeğe
uygun olarak gösterilmesini sağlamak olarak tanımlanmıştır.7 Ancak devletin hedefi karlılık değil, kamu
hizmetlerinin sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesidir. Kamu sektöründe hedef karlılık olmadığı için
burada artık gelir tablosu yer almayacaktır. Gelir tablosuna ilişkin ilkelerinin de geçerliliği devlet
muhasebesinde söz konusu olmayacaktır.
Devlet muhasebesinin kendine özgü özellikleri nedeniyle yukarıda açıklanan muhasebenin temel
kavram ve ilkeleri yanında devlet muhasebesine özel ilkelerde geliştirilebilir.
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Devlet Muhasebesi uygulamalarına yön veren esaslar öncelikle muhasebenin temel kavramları ve
muhasebe ilkeleri içinde yer alan bilanço ve gelir tablosu ilkeleri ve uluslararası düzenlemeler açısından
ele alınmalıdır.
3.2- Devlet Muhasebesi Uygulamasına Yön Veren Uluslararası Düzenlemeler
Muhasebe alanındaki uluslararası düzenlemeler Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)
tarafından yapılmaktadır. Devlet muhasebesi ile ilgili uluslararası düzenlemeler bu federasyona bağlı
Kamu Sektörü Komitesi’ nce (PSC) sürdürülmektedir.
IFAC bünyesinde IFAC Meclisi, IFAC Konseyi, IFAC Sekreterliği ve Kamu Sektörü Komitesi
şeklinde alt birimler oluşturulmuştur.
Kamu Sektörü Komitesi (PSC), IFAC Konseyi’nin daimi komitelerinden biridir. Kamu Sektörü
Komitesi, kamu sektöründe finansal raporlama, muhasebeleştirme ve denetleme konularına yönelik olarak
dünya çapında bir koordinasyonu sağlamak üzere oluşturulmuştur. Buradan “kamu sektörü” terimi ulusal
ve bölgesel (federal, eyalet, vilayet gibi) hükümetleri, yerel yönetimleri ve ilgili hükümet kuruluşlarını
kapsamaktadır.
Kamu Sektörü Komitesi’nin (PSC) amacı; kamu sektörünün mali kaynaklarını daha iyi
yönetebilmesine ve daha uygun yöntemlerle muhasebeleştirilmesine yönelik programları geliştirmektir.
Kamu Sektörü Komitesi’nin muhasebe standartlarında kamu sektörü ile değişik tarihlerde
yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Bu standartlar, Uluslararası Muhasebe Standartları’na uygun
olarak ve kamu sektörü için gerekli düzenlemeler yapılarak hazırlanmaktadır. Tahakkuk esasına göre
hazırlanan IPSAS’ ların toplam sayısı 17’e ulaşmıştır. Nakit esasına dayalı standartlar için çalışmalar
devam etmektedir.8
Bu düzenlemeler bir çok ülke tarafından uygulamaya konulmuştur. Özellikle Yeni Zelanda 1993
yılında kendi finansal raporlama çerçevesini kurmuş ve 1993 yılında uluslararası devlet muhasebesi
ilkelerine uygun devlet bilançosunu yayınlamaya başlamıştır.9
1983 yılında ABD ve Kanada Sayıştaylarının birlikte yaptıkları bir çalışmada bilgi üretiminin
hangi finansal tabloları ile ifade edileceği her ülke için ayrı ayrı ortaya konulmuştur. Her iki ülkede 1990
yılından itibaren devlet bilançolarını kamuoyunun bilgisine sunmaya başlamıştır.
Avustralya’ da uluslararası devlet muhasebesi düzenlemelerine ve kendi Avustralya Uluslar
Topluluğu’ nun Finansal Tablolar Çalışmasına uygun olarak devlet finansal tablolarını düzenleyen öncü
ülkelerden birisidir.10
Ülkemizde ise devlet muhasebesi sadece bütçe uygulaması sürecine dahil nakit işlemlerini takip
etmektedir. Dolayısıyla devlet muhasebe sistemimizde raporlama ve yorumlama işlevlerinin yerine
getirildiğini söylemek mümkün değildir. Bu sistemde raporlama ve yorumlama görevlerinin temel
dayanağını oluşturan bilanço bile düzenlenememektedir. Son yıllarda Kamu Mali Yönetimi projesi
çerçevesinde Maliye Bakanlığı’ nın Muhasebat Genel Müdürlüğünde sürdürülen devlet muhasebesinin
güncelleştirilme çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışmalar, devlet muhasebesinin uluslararası genel
kabul görmüş devlet muhasebesi ilke ve standartlarına uygun hale getirilmesi amacına
yönlendirilebilir.111990 yılında yapılan düzenlemeyle sisteme tahakkuk unsurları ve mahsup dönemi
uygulaması dahil edilmiştir
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4. KAMUYU AYDINLATMA İLKESİ AÇISINDAN DEVLET
MUHASEBE SİSTEMİ ÖNERİSİ
Bilindiği üzere, muhasebe; “işletme dili”, bilgi sistemi olarak da nitelendirilmektedir.
Muhasebenin devlet açısından da devlet örgütlenmesinin finansal dili ve bütçe ve diğer mali kararları
içinde sağlıklı bir bilgi kaynağı olmasını temin edecek bir bilgi sistemi olmasını temin etmek hedef
alınarak bir devlet muhasebe sistemi önerilmeye çalışılmıştır.
Ülkemizde son yıllarda muhasebe mesleğinin örgütlenmesi ve tek düzen muhasebe sisteminin
oluşturulması, Uluslararası Muhasebe Standartları’ndan hareketle Türkiye Muhasebe Standartları’nın
yayımlamaya başlaması muhasebe konusunda önemli gelişmeler yaratmış, muhasebenin bilgi sistemi olma
özelliği giderek ön plana çıkmaya başlamıştır.
Bu gelişmeler devlet muhasebesinin ürettiği bilgilerin yetersizliğini daha çok hissettirmeye
başlamıştır. Özellikle Türkiye’de yeni kurulan hükümetlerin genellikle ilk açıklamaları geçmiş
hükümetlerden bir enkaz devraldığını söylemektir.12 Bu enkazın boyutları nedir, yeni hükümetin
politikaları yıldan yıla bu enkazı nasıl etkilemektedir. Çağdaş bir devlet muhasebe sistemi bu soruların
yanıtlarını sistemli bir şekilde kamuoyunun gündemine getirecek ve siyasi sorumluluğunun sağlamasında
katkıda bulunacaktır.
4.1.Devlet Muhasebe Sistemi’nin Amacı ve Kapsamı
Önerilen muhasebe sisteminde devlet muhasebesinin aşağıda yer alan amaçları göz önünde
bulundurulmuştur.13
iDevletin sahip olduğu varlıkları ile kaynaklarının izlenebilmesi,
iiBir hesap dönemi içinde ortaya çıkan sonuçlar ile bütçe hedeflerinin karşılaştırılmasına
olanak sağlanması,
iiiDönem sonları itibari ile finansal durumun, belirli dönemler itibariyle de faaliyet
sonuçlarının ilgililere, ihtiyaçlarına uygun şekilde rapor edilmesi,
Türkiye devleti de kendi finansal raporlama çerçevesine kurarak uluslararası muhasebe ilkelerine
uygun kendi devlet finansal tablolarını düzenlemelidir.
Devlet finansal tablolarının önermenin Türkiye’deki özgül durumu ilişkin bir nedeni vardır.14
Devletin kullandığı ihtiyari yetkilerin ve bu yola dağıtılan rantların toplumsal refah üzerindeki
etkisi, zaman içinde oluşmuş bulunan ve miktarı tam olarak bilinmeyen yükümlülüklerden
kaynaklanmaktadır. İşte devletin finansal tabloları, bu yükümlülüklerin gerçek miktarının ortaya
çıkmasını ve etkin bir biçimde takip edilmesini sağlayacaktır.15
Türkiye’deki “Finansal Tablolar” aşağıdaki tablolardan oluşabilir:
1. Devlet Bilançosu
2. Faaliyet sonuç tablosu
3. Nakit Akış Tablosu
Türkiye devletin finansal tabloları yayınlaması, Meclisin mali enformasyon gereksinimini de
büyük ölçüde karşılayacaktır. Devletin finansal tabloları, hükümetin Meclise sunacağı mali raporlama
çerçevesini düzenleyerek, denetimin finansal tablolar etrafında yapılandırılmasına olanak sağlayacaktır.
Konumuz gereği bildirimizde Tek Düzen Hesap Planı’na uyumlu ayrıntılı genel ve katma bütçeli
kuruluşların bilanço önerisi ek-1, faaliyet sonuç tablosu ek-2 ve nakit akış tablosu da ek-3’te verilmiştir.
İzak ATİYAS ve Şerif SAYIN: a.g.y., s.41.
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4.2.Devlet Muhasebesi İlkeleri
Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde yer alan temel kavramlardan dokuz kavramın devlet
muhasebesi için uygulanacağı buna karşılık üç kavramın devlet muhasebesi açısından uygulanmasının söz
konusu olmayacağı daha önce açıklanmıştı. Tekrardan kaçınmak üzere burada sadece anılmakla
yetinilmiştir.
Devlet muhasebesinin kendine özgü özellikleri nedeniyle muhasebenin temel kavram ve ilkeleri
yanında aşağıdaki özel ilkeleri de esas almak gerekmektedir.16
a) Devlet muhasebesinde Tekdüzen Hesap Planı’nın devlet muhasebesine uyarlanmış şekli
uygulanır. Hesapların bölümlenmesinde ondalık kod sistemi kullanılır.
b) Devlet muhasebesinde finansal işlemler yevmiye, defteri kebir ve yardımcı defterlere
kayıtlanır. Yevmiye ve defteri kebir belirlenecek esaslar çerçevesinde tasdike tabi tutulur.
c) Bu sisteme yıl sonlarında saymanlıkların varlıkları ile giderleri “ Saymanlık Cari Hesabı” na
alacak yazılarak, borçları ve gelirleri ise borç yazılmak suretiyle merkezde, füzyon edilir.
d) Yapılmakta olan yatırımlarla ilgili saymanlıklarda izlenir. Tamamlanan yatırımlar merkez
muhasebe birimince aktifleştirilir.
e) Yeniden değerleme ile amortisman ayırma işlemi merkez muhasebe birimince yapılır.
f) Bütçe gelir ve gider hesapları, yıllık bütçe kanunları ile diğer mevzuatla bütçe- gelir - gideri
olarak tanımlanan işlemleri kapsar.
g) Gelir ve giderler tahakkuk esasına göre belirlenir. Önceki yılların gelirlerinden doğan
alacaklara ilişkin tahsilat ile önceki dönem giderlerinden doğma borçlara ilişkin ödemeler ayrı
ayrı izlenir. Böylelikle gelir ve giderlerin bütçe hedefleri ve ödenekleri ile kontrolü sağlanır.
Aynı şekilde henüz tahsil edilmediği için bütçe geliri sayılmayan gelirler ile henüz
ödenmediği için bütçe gideri sayılmayan giderlerin ve amortismanların giderleri içinde
gösterilmesini sağlayacak gider hesapları oluşturulur.
h) Bütçe gelir ve gider hesaplarına kayıtlanan tutarların gerek gelir ve gider hesapları ile gerekse
bilanço hesapları ile ilişkilendirilmesinde yansıtma hesapları kullanılır.
i) gelir ve gider hesapları, bütçe ile ilgili olsun ya da olmasın tahakkuk ettirilen her .eşit gelir ve
giderleri kapsar.
j) Bütçe ile gelir ve gider hesaplarına kayıtlanan tutarlar, yıl sonunda Merkez Muhasebe Birimi
tarafından yansıtma hesapları karşılığında kapatılır. Kapatma işlemine esas olan tutarlar
faaliyet tablosu dipnotlarında ayrıca yer alır.
k) Merkez Muhasebe Birimi’nde füzyon edilen gelir ve giderlerin farkı “Dönem Faaliyet
Sonucu” hesabına aktarılır.
l) Varlık, kaynak, gelir ve gider hareketleri dışında kalan ve muhasebenin bilgi verme işlevine
ilişkin işlemler ile gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülüklere ilişkin işlemler
“Nazım Hesaplar”da izlenir. Nazım Hesapların kalanları bilanço dipnotlarında yer alır.
4.3.Devlet Muhasebe Sisteminde Özellik Arzeden Uygulama Esasları
Devlet muhasebesinin uygulamasına yön verecek aşağıdaki esaslarında
gerekmektedir.
1. Devlet Muhasebesi’nde Değerleme
2. Devlet Muhasebesi’nde Amortisman ve Yeniden Değerleme Uygulaması,
3. Devlet Muhasebesi’nde Gider akışı

belirlenmesi

4.3.1. Devlet Muhasebesi’nde Değerleme

16

Serap YANIK: a.g.yayınlanmamış dok.tezi, s.225

7

Özel sektör muhasebesinde varlıkların ve borçların değerlemesine ilişkin yöntemler arasında
seçim yapılması önemli bir muhasebe politikasıdır. Aynı şekilde çağdaş devlet anlayışının değişmesi ve
devletin toplumu ekonomik yönden düzenleyici bir rol alması ve milli ekonomiye kattığı değerler büyük
önem kazanmış, dolayısıyla devlet elinde bulundurduğu varlıkların değerini bilmek zorunda kalmıştır. İşte
bu nedenden dolayı devletin sahip olduğu varlıkları ve borçları değerleme işlemine tabi tutması gerekir.
Kamu varlıkları ve borçların bilançoda hangi değerlerle yer alacağı aşağıda sunulmuştur.
- Yabancı paralı varlık ve kaynaklar TL: cinsinden izlenir. Dönem sonlarından yabancı paralı
işlemlerin değerlenmesinde esas alınacak kurlar T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen
kurlardır.
- Alacak ve borçlar kayıtlı değeri ile yer alabilir.
- Devlet muhasebesinde ihtiyatlılık kavramı söz konusu olmadığından dolayı karşılık ayırma
işlemi uygulanacaktır.
- Satın alınan stoklarda edinme maliyeti geçerlidir.
- İlk düzenlenecek bilanço için sahip olunan tüm maddi duran varlıklar için cari maliyet bir
kerelik uygulanabilir. Daha sonra edinilen bu tür maddi duran varlıklar maliyet bedeli ile
değerlenip yeniden değerleme işlemine tabi tutulmalıdır.
- Kamu varlıkları içinde yer alan alt yapı varlıklarının değerlenmesinde cari maliyet yöntemi
uygulanabilir.
4.3.2. Devlet Muhasebesi’nde Amortisman ve Yeniden Değerleme Uygulaması
Devlet faaliyetlerinde kar/zarar söz konusu olmasa da devletin performansını ölçmenin yolu
hizmetlerin maliyetinin doğru olarak tespit edilmesinden geçer.
Bizce; devlet muhasebesinde maliyetlerin doğru bir biçimde tespit edilebilmesi için, maddi duran
varlıkların ve maddi olmayan duran varlıkların amortismana tabii tutulması gerekir.
Boş arsa ve araziler amortisman uygulaması dışında kalabilir.
Binalar, tesis, makine ve cihazlar, taşıtlar ve demirbaşlar için TMS-8 ve TMS-9’daki hükümleri
uygulayabiliriz.
Kamu sektöründe maddi duran varlıklar içinde yer alan alt yapı varlıkları için amortisman
ayrılması konusunda gider karşılığı ayırma yaklaşımı benimsenmektedir.
Sahip olunan maddi duran varlıklar için yeniden değerleme işlemi de yapılmalıdır. Oluşan yeniden
değerleme artışları öz varlık içinde ayrı bir başlıkta izlenmelidir.
4.3.3.Devlet Muhasebesi’nde Gider Akışı
Dönem içinde gerçekleşen giderler, Bütçe Giderleri hesabında izlenir. Böylelikle dönem içi
harcamaları ile bütçe ödeneklerinin karşılaştırılıp gider kontrolüne imkan sağlanır.
Dönem sonunda faaliyet dönem sonucunu ilgilendiren giderler “Gider Yansıtma Hesabı”
aracılığıyla giderler hesabına aktarılır. Buna karşılık bütçe giderleri içinde yer alan ancak dönem faaliyet
sonucu etkilemeyen “Yatırım Giderleri” , “Maddi Duran Varlıklar”, “Sermaye Transferleri “ ise ilgili
bilanço aktif hesaplarına aktarılır.
Faaliyet sonucu ile ilgili personel giderleri, cari giderler, faiz giderleri ve cari transfer harcamaları
içinde yer alıp sonraki dönemi ilgilendiren tutarlar “Gider Yansıtma” hesabı yardımı ile “Gelecek Dönem
Giderleri” ne aktarılır. Böylelikle devlet muhasebe sisteminde de dönemsellik ilkesine uyulmuş olunur.
5. SONUÇ
Devlet muhasebesinin amacı; devletin varlık ve kaynaklarının izlenmesi, yıllık faaliyet
sonuçlarının bütçe hedefleri ile kontrolünü imkan verecek bir biçimde belirlenmesi ve dönem sonları
itibariyle mali durumun ve dönem faaliyet sonuçlarının kamuya rapor edilmesidir.
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Devlet muhasebesi uygulamaları esas olarak iki temel esasın varyasyonları niteliğindedir.
Bunlardan geleneksel olarak uygulanan “Nakit Esası” yukarıda açıklanan hedeflere ulaşma yeteneğinden
yoksun bulunmaktadır. Bu nedenle bu esasın terk edilerek ”Tahakkuk Esası”na geçilmesi bir çok ülkenin
gündemine girmiştir.
Ülkemizde de devlet muhasebesinin ürettiği bilgilerin yetersizliği daha çok hissedilmeye başlamış
ve devlet muhasebesinin yeniden yapılanması düşüncesi güç kazanmıştır. Bunun sonucu olarak Maliye
Bakanlığı tarafından Kamu Mali Yönetimi Projesi çerçevesinde bir çalışma başlatılmıştır. Henüz bu
çalışmadan bir sonuç alınamamıştır.
Gerçekte yapılacak çalışmalar belirli olup bunlar şöylece sıralanabilir:
-

-

Çalışmalarda genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile uluslararası devlet muhasebe
standartlarından ve taslaklarından hareket edilmelidir.
Mali yönetimdeki hedef örgütlenme belirlenmelidir.
Hedef alınacak devlet bilançosu, faaliyet sonuç tablosu ve nakit akış tabloları belirlenmelidir.
Hedef alınan finansal tablolardaki bilgileri üretecek, aynı zamanda da bütçe uygulamasını
kontrol altında tutacak; bir kayıt düzeni kurulmalı ve bu düzenin esaslı öğelerinden biri olarak
hesap planı oluşturulmalıdır.
Halen muhasebe dışı izlenen varlıkların envanteri çıkarılarak başlangıç bilançosu
düzenlenmelidir.

Kanımızca maliye örgütü bu çalışmayı yürütüp gerçekleştirecek imkanlara sahiptir.
Sonuç olarak; devlet varlık ve kaynaklarını, bunlarda meydana gelen değişmeleri gösterecek,
devletin gelir ve gider yöntemindeki etkinliğini değerlendirmede gerekli bilgileri sunacak, ayrıca ekonomi
yönetiminin gereksinim duyduğu bilgileri üretecek bir devlet muhasebesi; düzenleyeceği raporlarla, bu
bilgileri kamuya sunacak, yönetimde şeffaflığı sağlayacaktır.
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EK 1: Devlet Muhasebe Sistemi Önerisinde Bilanço*

I

DÖNEN VARLIKLAR
A Hazır Değerler
B Menkul Kıymetler
C Kamusal Gelirlerden Alacaklar
D Hazine Alacakları
E Diğer Alacaklar
F Stoklar
G Değer Hareketleri
H Diğer Dönen Varlıklar

II DURAN VARLIKLAR
A Hazine Alacakları
B Mali Duran Varlıklar
C Maddi Duran Varlıklar
D Maddi Olmayan Duran Varlıklar
E Diğer Maddi Duran Varlıklar

III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A İç Mali Borçlar
B Dış Mali Borçlar
C Mal ve Hizmet Alımlarından
Kaynaklanan Borçlar
D Emanet Niteliğindeki Yabancı
Kaynaklar
E Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler
F Borç ve Gider Karşılıkları
G Değer Hareketleri
H Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A İç Mali Borçlar
B Dış Mali Borçlar
C Borç ve Gider Karşılıkları
V

ÖZ KAYNAKLAR
A Başlangıç Öz Varlığı
B Yeniden Değerleme Değer Artışları

Kaynak: Serap YANIK: “Türkiyedeki Devlet Muhasebe Sisteminin Uluslararası Standartlarla Karşılaştırılması ve
Yeni Devlet Muhasebe Sisteminin Oluşturulması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, (Ankara, 2000), s. 237
*

10

C
D

Bağış ve Hibeler
Dönem Faaliyet Sonucu

Ek 2: Devlet Muhasebe Sistemi Önerisinde Faaliyet sonuç tablosu
I- FAALİYET DÖNEMİ GELİRLERİ
A- VERGİ GELİRLERİ
1- Gelirden Alınan Vergiler
Gelir Vergisi
Kurumlar Vergisi
2- Servetten Alınan Vergiler
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Veraset ve İntikal Vergisi
3- Mal ve Hizmetlerden Alınan Vergiler
Katma Değer Vergisi
Ek Vergi
Taşıt Alım Vergisi
Akaryakıt Tüketim Vergisi
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
Damga Vergisi
4- Dış Ticaretten Alınan Vergiler
Gümrük Vergisi
İthalatta Alınan Katma Değer Vergisi
Diğer Dış Ticaret Gelirleri
VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI (1)
B- VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER
1- Devlet Payı, Kurumlar Hasılatı, Hizmet Gelirleri,
Cezalar ve Harçlar
Devletçe Yönetilen Kurumlar Hasılatı
Devlet Payları
Belli Giderler Karşılığı Gelirler
T.C. Merkez Bankası Safi Hasılatı
2- Patrimuvan Gelirlerinden Alacaklar
Taşınmaz Mallar Gelirleri
Taşınır Mallar Gelirleri
Hazine Portföyü ve İştirakleri Gelirleri
Döner Sermayelerden Gelirler
Kamu İktisadi Teşebbüsler ve IDT’lerden
Sağlanacak Gelirler
Faizler, Taviz ve İkrazlardan Geri Alınanlardan
Alacaklar
Cezalardan Alacaklar
Çeşitli Gelirler
Harçlardan Alacaklar
3- Fonlar
Fonlar
-

X
X

X
X
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VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER TOPLAMI (2)
GELİRLER TOPLAMI(1+2)

X
X

II- FAALİYET DÖNEMİ GİDERLERİ
1- Özel Ödenekler
2- Personel Giderleri
3- Diğer Cari Giderleri
4- Amortisman Giderleri
5- Faiz Giderleri
6- Cari Transferler
GİDERLER TOPLAMI (4)
III- OLUMLU / OLUMSUZ DÖNEM FAALİYET SONUCU (3-4)*
(Toplam Gelirler – Toplam Giderler)

X
X

Ek 3: Devlet Muhasebe Sistemi Önerisinde Nakit Akış Tablosu*
I- NAKİT GİRİŞLERİ
A- BÜTÇE GELİRLERİNDEN GİRİŞLER
1- Bütçe Gelirleri
2- Alacaklardaki Artışlar
3- Alacaklardaki Azalışlar
B- BORÇLANMA KAYNAKLARI
1- Yurtiçi Borçlanmalar

X
X
+
+
X

Serap YANIK: “Türkiyedeki Devlet Muhasebe Sisteminin Uluslararası Standartlarla Karşılaştırılması ve Yeni
Devlet Muhasebe Sisteminin Oluşturulması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, (Ankara, 2000), s.240
*
Kaynak: Serap YANIK: “Türkiyedeki Devlet Muhasebe Sisteminin Uluslararası Standartlarla Karşılaştırılması ve
Yeni Devlet Muhasebe Sisteminin Oluşturulması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, (Ankara, 2000), s.241
*
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2- Yurtdışı Borçlanmalar
C- DİĞER GİRİŞLER

X
Toplam Nakit Girişleri

II- NAKİT ÇIKIŞLARI
A- BÜTÇE GİDERLERİNDEN ÇIKIŞLAR
1- Bütçe Giderleri
+
2- Borçlardaki Artış
3- Borçlardaki Azalış
+
B- KREDİ ÖDEMELERİ
1- Yurtiçi Kredi Ödemeleri
2- Yurtdışı Kredi Ödemeleri
C- DİĞER ÇIKIŞLAR
Toplam Nakit Çıkışları
Fark
ÖNCEKİ YILDAN DEVİR
GELECEK YILA DEVİR

X

X

X

X
X
+
+
=
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ŞİRKETLERİN ASGARİ SERMAYELERİNİN YÜKSELTİLMESİ,
ŞİRKET GAYRİMENKULUNUN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANCIN
SERMAYEYE İLAVE EDİLMESİ UYGULAMASI
Dursun Ali Turanlı
Yeminli Mali Müşavir
1. Genel Açıklama
Şirketlerin asgari sermayelerinin yükseltilmesi zorunluluğu getirildi. Sermayelerini yeni asgari miktara
yükseltme zorunluluğunu yerine getirmek için 31.12.2002 tarihine kadar Sanayi ve Ticaret
Bakanlığına başvurmaları gerekmektedir. Gayrimenkul satışından doğan kazancın sermayeye ilave
edilmesi istisnasından yararlanma süresi yeni bir düzenleme ile uzatılmaz ise 31.12.2002 tarihinde
sona erecektir. Bu istisnadan yararlanmak ve asgari sermaye yükseltilmesi için son müracaat tarihi
31.12.2002 dır.
Ülkemizde sermaye birikiminin ve yapısının çok güçlü olmadığı bilinmektedir. Şirket
gayrimenkulunun satışından doğan kazancın sermayeye ilave edilmesi uygulamasıyla Sermaye
birikimini ve yapısını güçlendirmek için bazen var olan istisnalar uzatılarak, bazen de yeni istisnalarla
şirketlerin sermaye yapılarını güçlendirmek amaçlanmaktadır.
2. Şirketlerin Asgari Sermayelerinin Yükseltilmesi
Bakanlar kurulunun 09.01.2002 tarih, 24645 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2001/3500 sayılı kararı
gereğince öngörülen sermaye miktarları yükseltilmiştir. Bu karara göre Anonim şirketler için asgari
sermaye 50 Milyar, Limited şirketler için 5 Milyar TL. olarak belirlenmiştir. Konuya ilişkin olarak
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 23.03.2002 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 2002/2 nolu tebliğinde
sermayeleri bu miktarların altında olan şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktara yükseltmeleri
gerekmektedir. Bu amaçla en geç 31.12.2002 tarihine kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
başvurmaları gerekmektedir. Başvuruyu yapan şirketlerin sermaye artırımlarına ilişkin izin ve tescil
işlemleri 30.06.2003 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir. Sermaye artırımında
bulunmayan şirketler hakkında T.T.K. ‘nun 274. üncü maddesine göre işlem yapılacaktır. (1)
Şirketler sermaye artırım işlemlerini yaparlarken nakit artırımda bulunabilecekleri gibi ortaklarına
kısmen ya da tamamen dağıtmadıkları geçmiş yıl karlarını de sermayelerine ilave edebilirler. Yine
şirkete ait Gayrimenkul satışından doğan kazançlarını sermayelerine ilave edebilirler. Bu şekilde
sermaye artırım işlemlerini gerçekleştirebilirler. (2)
3. Gayrimenkul Satışından Doğan Kazancın Sermayeye İlavesi ve Uygulama Süresi
Şirket iştirak hisseleri veya gayrimenkullerin satışından doğan kazançlara ilişkin istisna da 1984
yılında 2970 sayılı kanunla kurumlar vergisi kanunumuza eklenen geçici 10. Madde ile girmiştir.
Uzatılarak son şekliyle de 14.8.1999 tarihinde geçerli olarak 4444 sayılı kanunla eklenmiştir.

TTK 274. Maddesi, anonim şirketlerin muameleleri, bir nizamname ile tayin olunacak şekilde ilgili vekalet tarafından
murakabe edilir. Şirketin maksat ve mevzuuna aykırı veya amme kanunları gereğince şirketin fesini icap ettiren hal ve
muameleleri tahakkuk eden şirket aleyhine, ilgili vekalet tarafından fesih davası açılabilir. (TTK 137, 270, 271, 279/2, 434,
435, 489)
2 20.12.2001 tarih 24616 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği 243/5. Bölümünde Danıştay 4.
Dairesi 4.12.2000 tarih ve Esas no 2000/1307, Karar no 2000 5053 sayılı kararı ile 193 sayılı GVK’nın 94/6/b-i numaralı
bendinde karın sermayeye ilavesinin kar dağıtımı sayılmayacağından bahisle ortaklar açısından da elde edilmiş bir kar
payından da söz edilemeyeceği belirtilerek bu gelirlerin beyanına ilişkin 231 seri nolu tebliğin iptaline karar vermiş olup, bu
karar Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 8.06.2001 tarih ve Esas no 2001/180, Karar no 2001/224 sayılı kararı ile
kesinleşmiş bulunmaktadır.
Bu durumda gerçek kişi ortaklar tarafından karın sermayeye ilavesi suretiyle elde edilen kar paylarının beyan edilmemesi
gerekmektedir.
1

1

İstisnanın yürürlülük süresi Kurumlar Vergisi Kanununa ilave edilen geçici 28/a maddesi gereği
1.1.1999-31.12.2002 tarihleri arasında uygulanacaktır. (3)
Sermaye artırım işlemlerini yapan şirketlerin bu istisnadan yararlanabilmek için 31.12.2002 tarihine
kadar işlemlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
4. İstisnadan Yararlanmanın Koşulları
Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle 14.08.1999 tarih ve 4444 sayılı yasanın geçici 28/a
maddesi ile 1.1.1999-31.12.2002 tarihleri arasında geçerli kılınmıştır. (4) Yine istisna 6.7.1995 tarih
22335 sayılı resmi gazetede yayınlanan 51 nolu KVGT de gerekli açıklamalar yapılmıştır. (5) Her ne
kadar bu tebliğ açıklamaları Kurumlar Vergisi Kanunu geçici 23. maddesinin yürürlükte bulunduğu
dönemde yapılmışsa da yeni madde ile de önemli bir değişikliğin olmadığı görülmektedir.
Geçici 28 md. de yapılan son değişiklik 4503 sayılı kanunla olmuştur. Buna göre kurumların turizm
yatırım veya işletme belgesine sahip turizm tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin
tamamını veya birleşmenin, teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak bir sermaye şirketine veya
yeni kurulacak yabancı ortaklı bir anonim şirkete aynı sermaye olarak konulması hali de istisna
kapsamına alınmıştır. Diğer bir değişiklik, istisna kazancın sermayeye ilavesi nedeniyle ortaklara
verilecek bedelsiz hisse senetlerinin ortaklarca elde edilmiş menkul sermaye iradı sayılacak olmasına
rağmen, elde etmiş oldukları menkul sermaye iradı için beyanname vermeyeceklerine ilişkin
düzenlemedir. (6)
İstisnadan yararlanabilmek için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gereklidir.
4.1. Tam mükellefiyete tabi kurumlar iştirak hisselerini veya gayrimenkullerini iki tam yıl süre ile
aktifte bulundurmaları gerekir.
4.2.
Tam mükellefiyete tabi kurumlar gayrimenkul veya menkul kıymet ticareti ile uğraşmaması
gerekir.
4.3. Tam mükellefiyete tabi kurumlar gayrimenkul veya iştirak hisseleri satışından doğan kazancı,
satışın yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilen kısmı kurumlar vergisinden istisna olacaktır.
Vadeli satış halinde satışın yapıldığı dönemi takip eden ikinci dönemin sonuna kadar tahsil edilen
kazançların tutarı, ilgili yıl kurum kazancından indirilir. Bu tarihten sonra yapılacak tahsilatlar
istisnadan yararlanamaz. İlk yapılan tahsilatın gayrimenkulun maliyet bedeline ilişkin olduğu kabul
edilir.
4.4. Sermaye eklenen bu kazançların beş yıl içinde işletmeden çekilmemesi gerekir. Bu süre içinde
işletmelerin tasfiyesi halinde bu kazançlar o yılın kazancı sayılarak vergiye tabi tutulur.
4.5. 1.1.1999-31.12.2002 tarihleri arasında sermayeye ilave edilen karın karşılığında verilen bedelsiz
hisse senetleri, ortaklar tarafından temettü geliri elde edilmiş sayılmaz ve gelir vergisi ödenmez. Yani
kar dağıtımı sayılmaz.
4.6. Gayrimenkullerin satışından doğan satış kazancının sermayeye ilave edilme işleminin ön izninin
satışın yapıldığı yılı takip eden yılın nisan ayı sonuna kadar alınması gerekir. Diğer işlemlerin bahsi
geçen yıl sonuna kadar tamamlanması istisnanın geçerliliği için zorunludur.
4.7. Satış vaadi sözleşmeleriyle yapılan satışlar bu istisnadan yararlanamaz.
Yukarıda sayılan şartların yerine getirilmesi halinde bu istisnadan yararlanılması gerekir. Şirket
aktifine kayıtlı gayrimenkulun üçüncü kişilere satılması halinde sorun yoktur. Ancak satışın aynı
gruba dahil bir şirkete satılması ya da patronlardan herhangi birisine satış yapılması durumunda
yukarıda sayılan şartların yerine getirilmesi halinde istisnadan yararlanılıp yararlanılamayacağı konusu
tartışılmaktadır. İstisnadan yararlanır görüşünde olanların yanında istisnadan yararlanamayacağı
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Kurumlar Vergisi Kanunu
4444 Sayılı Kanun
6.7.1995 tarih ve 22335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Şükrü Kızılot , Kurumlar Vergisi Kanunu ve Uygulaması Yaklaşım Yayınları, Ankara 2000 s 2458
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görüşünde bulunanlar da vardır. Grup şirketlerin yukarıdaki sayılan şartları taşıması halinde istisnadan
yararlanamayacağını ileri süren görüş sahiplerine göre, sermaye şirketlerinin yapılarının
güçlendirilmesi ve bu şirketlerin finansman sıkıntılarının giderilebilmesini sağlamak için
getirildiğinden aynı gruba dahil şirketlere yapılan satışlarda bu amacın gerçekleşmeyeceği sebebi ile
örtülü kazanç aktarımı olabileceği ileri sürülmektedir.
Grup şirketlerinin de bu istisnadan yararlanabileceği görüşünü savunanlar, düzenlemenin amacı
şirketlere ek bir külfete (KDV, harç, enflasyondan kaynaklanan izafi gelir nedeniyle çıkabilecek vergi)
karşılaşmadan bağlı değerlerinden yararlanabilme imkanı sağlamasıdır. Muvazaa olmaması koşuluyla
grup şirketlerine yapılan satışlar da istisnadan yararlanır. Ayrıca istisnayı düzenleyen değişik
kanunlarda aksine bir hüküm de bulunmamaktadır.
Konuyla ilgili Danıştay’ in görüşü ise aşağıdaki gibidir.
KVK Geç 23 ,KDV ,.10 Kurumların Aktifinde Kayıtlı Gayri Menkullerin Satışında KDV Aynı gruba
dahil sermaye şirketlerinin kendi aralarında yaptıkları iştirakler veya gayrimenkulun satışında gerçek
anlamda bir kaynak sağlanması, dolayısıyla finansman sıkıntısının giderilmesi söz konusu
olmayacağından, bu şekilde gerçekleşen satışlar bakımından istisna hükmünün uygulanmasının
mümkün olmayıp, söz konusu satış işleminin KDV'ye tabi olduğu. (7)
5. İstisnadan Yararlanarak Ödenmeyecek Vergi ve Harçlar
5.1. Yukarıda sayılan şartları taşıyan kurumlar vergisi mükellefleri yaptıkları bu tür satışlardan dolayı
elde etmiş oldukları kazançlarından ötürü Kurumlar Vergisi ve Kurumlar Vergisi Fon Payı
ödemeyeceklerdir. (KVK Geç. md. 28) Ancak satış % 10 stopaja tabidir. Ayrıca stopaj fon %10
olarak ödenecektir. %11 stopaj ve fon payı ödenmesi gerekir.(GVK md. 94/6(b-ii) 2001/34 s.BKK ile
1,11,2001 tarihinden itibaren)
Yukarıdaki şartları taşıyan tam mükellefiyete tabi kurumlar Katma Değer Vergisi Kanunu gereği bu
satışlardan dolayı Katma Değer Vergisi ödemezler. (KDV geç. md. 10)
5.2. Satışın yapıldığı anda alınan karar ve 51 nolu KVGT’de şekli belirtilen dilekçelerle tapuya
müracaat edildiği takdirde tapu harcı ödenmeyecektir.
İstisnadan yararlanacak mükelleflerin yukarıda sayılan koşulları yerine getirmeleri gerekecektir.
İstisnadan yararlanacak mükelleflerin istisnanın bir bölümünden yararlanmaması diğer bölümünden de
yararlanmamasını gerektirmeyecektir. Harç istisnasından yararlanmayan bir mükellef katma değer
vergisi ve kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilecektir.
İstisna ayrı ayrı kanunlarda düzenlendiği için birinden yararlanmaması diğerinden
de
yararlanmamasını gerektirmemesi gerekir. Yeter ki istenen koşullar yerine getirilebilsin.
6.

İstisnanın Uygulaması ve Yevmiye Kayıtları

6.1 Mükellefin istenen koşulları taşıması halinde bu istisnadan yararlanabileceğini
belirtmiştik.
İstisnadan yararlanacak tam mükellef kurumun önce tapu ve harç istisnasından yararlanmak için
kurumun karar defterine alacağı bir kararla KVGT 51’deki dilekçe örneklerine uygun dilekçeler
hazırlanarak harç ödenmeden satış gerçekleştirilir.
Satışın gerçekleşmesinden sonra Sermaye Artırımı işlemleri için ön izin alınmalıdır. Eski
sermayenin ödendiğinin ve satış kazancının sermayeye ilavesi için Yeminli Mali Müşavirlik
tesbıt raporunun ön izin dilekçesine ilavesi gerekir.
Ön izin alındıktan sonra Sermaye artırımı tescil ve ilan ettirilir. Burada satış kazancının
tamamının sermayeye ilave edilebileceği gibi, bir kısmının da ilave edilmesi mümkündür. Ayrıca
satış kazancına ilaveten nakit artırımında da bulunulabilir
6.2. İstisnadan yararlanan mükellefin yevmiye kayıtları,
------------------------------- / -------------------------100 KASA HS
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Danıştay 11.Daire13.06.2000 tarih ve E:2000/1339 K :2000/2749 sayılı karar.
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...pafta ...ada ...parsel . . .
252 BİNALAR
...pafta ...ada ...parsel . . .
679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
00 Duran varlık satışları
... Satışları
...pafta ...ada ...parsel gayrimenkulun satışı
------------------------------- / -------------------------679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
00 Duran varlık satış karı
529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
00 Sermaye eklenecek gayrimenkul satış karları
Gayrimenkullerin satışlarından elde edilen karın KV Geç.28. md.
gereği sermaye ilave edilmek üzere yedek hesabına aktarılması
----------------------------- / -------------------------Mükellef sermaye artırım işlemlerini tamamlayarak sermaye artırımının tescil ve ilanından sonra şirket
defterlerine aşağıdaki kaydı düşecektir. Ayrıca Yeminli Mali Müşavirlik Kurumlar Vergisi istisna
raporu düzenlenerek yasal suresi içinde vergi dairesine verilecektir.
----------------------------- / -------------------------529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
500 SERMAYE
Gayrimenkul satış kazancının sermayeye ilavesi
----------------------------- / ----------------------7.

Sonuç

Şirket gayrimenkul satış kazancının sermayeye ilave edilmesi uygulaması ile ilgili bu çalışmada
önemli birkaç noktanın öne çıkarılmasında yarar vardır.
Bunlardan bir tanesi mükelleflerin, değişik kanunlarda belirtilen bu istisnadan yararlanılırken herhangi
birinden yararlanmamaları halinde istisnanın diğer kısımlarından da yararlanıp yararlanamayacağı,
yani harç istisnasından yararlanmayan bir mükellefin, yine katma değer vergisi istisnasından
yararlanmayan bir mükellefin kurumlar vergisi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı konusu ile
ilgili olarak istisnanın değişik kanunlarda ayrı ayrı maddelerde düzenlendiği için dolayısıyla bir
yasadaki istisnanın bir bölümünden yararlanmayan mükellefin istisnanın diğer kısımlarını
etkilememesi gerekir.
İkinci önemli nokta; grup şirketlerde yapılan satışlarda grup içi şirkete ya da ortaklardan birine
satılması durumunda, koşulları taşıması hali muvazaalı ve abartılı işlem olmaması koşuluyla bu
satışların da istisnadan yararlanması gerekir görüşündeyiz.
Sermayesini yükseltecek yada gayrimenkulunun satışından doğan kazancını sermayesine ilave edecek
şirketlerin yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
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YENİLEME FONU UYGULAMASI VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLARIN
İRDELENMESİ
Halil SÖYLER
Denetçi
I. GİRİŞ
Vergi mevzuatımızda yer alan çeşitli düzenlemeler ile, işletmelerin bilançolarının aktif
tarafında maliyet bedeli ile yer alan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, özellikle elden çıkarılması
esnasında oluşan fiktif kârların vergilenmesinin önlenmesine, ertelenmesine ve işletmelerin
bilançolarına dahil amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yenilenmesine çalışılmaktadır. Bu
düzenlemelerden biri de Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 328-329.maddelerinde düzenlenen ve
amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışı veya yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler
yüzünden kısmen veya tamamen değer kaybına uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için
alınan sigorta tazminatlarından elde edilen kârların madde de yer alan şartlar dahilinde belirli bir süre
vergilenmesinin ertelenmesine imkan sağlayan ( nihai bir vergi avantajı sağlamayan) “Yenileme
Fonu” uygulamasıdır.
Vergi Mevzuatımızda yer alan birçok düzenleme de olduğu gibi, yenileme fonuna ilişkin
VUK’nun 328 ve 329. Maddelerinde de, tereddüt yaratan, ihtilafa açık, farklı yorum ve düşüncelere
yol açan hükümler bulunmaktadır. Bu çalışmada yenileme fonuna ilişkin genel bilgiler, önemlilik arz
eden hususlar ile farklı görüşler aktarılmaya çalışılmıştır.
II. YENİLEME FONUNUN İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Yenileme fonu bir vergi erteleme müessesesidir. İktisadi kıymetin satıldığı veya kısmen veya
tamamen ziyaa uğrayıp sigorta tazminatı alındığı anda doğan ve beyan edilip üzerinden vergi
hesaplanması gereken kâr pasifte 3 yıl süre ile bekletilmektedir. Ancak yenileme fonu bazen oldukça
etkin iken bazen bu etkinlikten uzak olabilmektedir. Şöyle ki o yıl için satılan veya ziyaa uğrayan
iktisadi kıymetin yenilenmesi zaruri ise ve iktisap edilen iktisadi kıymetin o yıl için ayrılan
amortismanı yenileme fonuna eşit veya yenileme fonundan fazla ise yenileme fonunun teşvik yönü
yok demektir. Ancak yine iktisadi kıymetin yenilenmesi zaruri değil ise ve 3 yıl içinde bu yenileme
yapılamamış ise bu takdirde enflasyonist bir ortamda ödenecek vergi 3 yıl ertelenmiş olur ki bu
durumun da mükellefleri enflasyonist bir ortamda koruduğu açıktır.
Zaten yeniden değerleme yapılmadığı veya yeniden değerleme yapılsa bile değer artış
fonunun sermayeye eklenmediği durumlarda bir kaç yıl önce alınmış bir iktisadi kıymet nedeniyle bu
iktisadi kıymetin satılması veya ziyaa uğraması ve sigorta tazminatı alınması halinde ortaya çıkan kâr
büyük oranda enflasyonist bir ortamdan kaynaklanır. Şöyle ki böyle bir durumda reel olarak, bir kaç
yıl önce iktisap anında oluşan maliyetler ile iktisaptan bir kaç yıl sonra satış veya ziyaa uğrama anında
enflasyonist etkiyle nominal olarak büyüyen hasılat ve tazminat karşılaştırılmakta ve aslında büyük
oranda reel olmayan fiktif karlar oluşmaktadır. Bu anlamda yenileme fonu enflasyon nedeniyle oluşan
fiktif kârlar üzerinden ödenecek vergileri geciktirmek suretiyle mükellefleri bu ortamda mali yapı
itibariyle korumaktadır. 1
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Kemal Uzun, Yenileme Fonu Uygulaması, Vergi Dünyası, Şubat 99, Sayı:210, s. 6-7

III. YENİLEME FONU AYIRMANIN ŞARTLARI
Anılan maddelere göre yenileme fonu ayırmanın şartları aşağıda açıklanmıştır.
A - Bilanço Esasında Defter Tutulmalıdır
Yenileme fonu ayrılabilmesi için, bilanço esasında defter tutulması gerekir. Çünkü yukarıda
anılan maddelerde söz konusu kârın pasifte geçici bir hesapta tutulacağı açık bir şekilde
belirtilmiştir. Pasif kelimesi ile kastedilen ise bilanço denkleminin pasifidir. Bu nedenle işletme
hesabı esasına göre defter tutanlar yenileme fonu ayıramazlar. 2 Nitekim Danıştay 4. Dairesi’nin
6.4.1972 gün ve E.1971/5306, K.1972/2287 sayılı Kararı da bu doğrultudadır. 3
Kazancı basit usulde tespit edilen ticari kazanç sahipleri, zirai işletme hesabı esasına göre
kazançları tespit edilen zirai kazanç sahipleri ile serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek
erbabının yenileme fonu uygulamasından faydalanması söz konusu değildir. İşletme hesabı esasında
defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerinde hasılat
veya gider kayıt edeceklerdir.
B - Satılan veya Afetler Yüzünden Elden Çıkan İktisadi Kıymetin Yenilenmesinin Zaruri
Bulunması veya Bu Hususta İşletmeyi İdare Edenlerce Karar Verilip Teşebbüse Geçilmiş
Olunması Gerekir
Elden çıkarılan iktisadi kıymetin yenilenmesinin zaruri bulunduğu açıksa bu yenileme fonu
ayrılması için yeterlidir. Örneğin, fotoğrafçılıkla uğraşan bir mükellefin laboratuarındaki tek printeri
satması halinde ya faaliyetini sona erdirecektir ya da yeni bir printer satın alacaktır.
Ancak, işin mahiyetinden bu durum açıkça anlaşılmıyorsa, yani satılan iktisadi kıymetin
yenilenmesi işletmenin faaliyetini sürdürebilmesi için zorunlu değilse işletmeyi idare edenlerce ilgili
sabit kıymetin yenilenmesi konusunda karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olması gerekir.
Uygulamada kârın yenileme fonuna alınmış olması, işletmeyi idare edenlerin, yenileme kararı
verip, teşebbüse geçtiklerinin dayanağı kabul edilmektedir. Oysa yenileme fonunun, yenilemenin
yapılmayacağı hallerde, bir vergi erteleme rejimi olmadığı hususu bilinmelidir. Yenileme işin
niteliğine göre, zorunlu olmadığı hallerde, en azından yenileme kararının ciddiliği ispat edilecek
durumda olmalıdır. 4
Yöneticilerce karar verildiği, yönetim kurulu kararının karar defterine geçirilmesi ile
ispatlanır. Yönetim kurulunun karar vermesi için kesin bir zaman sınırlaması yoktur. Satıştan önce de
karar verilebileceği gibi işletme bilançosunun oluşturulması aşamasında da karar verilebilir. Hatta
karar bilançoda karşılık hesabının açılması ve bu bilançonun yönetim kurulunca kabul edilmesiyle de
verilmiş sayılır. 5
Maliye Bakanlığı’nın bir özelgesinde, “.....328. maddenin uygulanabilmesi yeni iktisadi
değerin, satışın yapıldığı yılı takip eden yıllarda iktisap edilmesine bağlı bulunduğundan, aynı yıl
içerisinde yenileme yapılan hallerde, satıştan elde edilen kâr dikkate alınarak pasifte karşılık ayrılması
Zülküf Kanat, Defter Tutma, 14. Baskı, Yaklaşım Yayınları, 1996, s. 501
Hızır Tarakçı, Vergi Mevzuatında Amortismanlar ve Enflasyona Karşı Oluşturulan Müesseseler, Kılavuz
Yayınları, İstanbul 1997, s. 52
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Yılmaz Özbalcı, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Ankara 1998, s. 778
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M.Ali Özyer, Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, 2001, s. 531
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mümkün değildir.” Görüşüne yer verilmiştir. 6 Bu özelge ile, yenileme fonunun, yeni iktisadi
kıymetin ancak satışın yapıldığı yılı takip eden yılda alınması koşuluyla, ayrılabileceği görüş olarak
sunulmaktadır. Yani, satışın yapıldığı yılda, yeni iktisadi kıymet alımı da yapılmışsa, yenileme fonu
uygulamasından yararlanamayacaktır. Bu görüşe katılmak mümkün değildir. Ne maddenin lafzında ne
de maddenin ruhunda bu görüşü kabule olanak verecek bir ibare bulunmamaktadır. Açıkça ifade
etmek gerekirse, satışın yapıldığı yılda yeni iktisadi kıymet alınması durumunda, yenileme fonu
uygulamasından yararlanmak mümkündür. 7
C - Alınacak İktisadi Kıymet Yenilenen İktisadi Kıymetle Aynı Neviden Olmalıdır
Bazı önemsiz teknik özellikler hariç olmak üzere, satın alınan iktisadi kıymetin yenilenen
iktisadi kıymetle aynı neviden olması gerekir. Örneğin; satılan iktisadi kıymet kamyonet ise, ve bunun
yerine binek otomobil alınmışsa yenileme değil yeni bir iktisadi kıymetin satın alınması söz
konusudur.
Burada vurgulanması gereken husus satılan iktisadi kıymetin gördüğü fonksiyonun niteliğidir.
Yukarıda bahis konusu olan kamyonet yerine kamyon ,hatta bir trayler alınması bir sakınca
oluşturmayacaktır. Ancak, yeni iktisadi kıymetin tahsis edileceği hizmet aynı olmadığı takdirde eski
iktisadi kıymetin yenilenmesi veya hasara uğraması nedeniyle oluşan kârın yenileme fonuna alınması
mümkün değildir. 8
Yeni alınacak iktisadi kıymetle satılan iktisadi kıymetin
Mesela 2 araç satan kişi oluşan fonu 3 yeni araç almak için
mümkündür. Çünkü yeni alınan iktisadi kıymetin nicelik olarak
iktisadi kıymetlerin yapabileceği işi yapması mümkündür. Bu
kıymetlerin aynı sayıda olmaları şartını aramak yersizdir. 9

aynı sayıda olmaları da gerekmez.
kullanabilir. Keza bunun tersi de
daha fazla ancak daha az gelişmiş
nedenle satılan ve alınan iktisadi

D - Yenileme Fonu Olarak Kayıt Edilen Kâr Üç Yıl İçinde Kullanılmalıdır. Bu Süre İçinde
Kullanılmayan Kârlar Üçüncü Yılın Vergi Matrahına Eklenir
Yenileme fonunda alınan kârların “her ne sebeple olursa olsun” madde de belirtilen süre
içerisinde kullanılmaması halinde, üçüncü yılın vergi matrahına ekleneceği belirtilmiştir. Üç yıllık
sürenin mücbir sebeplerle dahi uzatılması mümkün görünmemektedir.
E - Satılan veya Afetler Nedeniyle Ziyaa Uğrayan Kıymet Amortisman Tabi Olmalıdır
Yenileme fonu, ancak amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışından doğan kârlar için
ayrılabilir. Amortismana tabi olmayan iktisadi kıymetlerin satışından doğan kârlar için yenileme fonu
ayrılamaz. VUK’nun 314. maddesi uyarınca boş arsaların amortismana tabi tutulması sebebiyle, boş
arsa ve arazi satışından doğan kâr yenileme fonuna alınamaz. Aynı şekilde, ticari işletmedeki ortaklık
payının devri nedeniyle sağlanan kârın, yenileme fonu olarak, pasifte geçici bir hesapta tutulmasına
olanak yoktur. 10
Satın alınan yeni duran varlığın amortismanı, yenileme fonundan mahsup edilecektir.
IV. YENİLEME FONU UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR
4.1 Yenileme Fonunun Kullanım Süresi

Maliye Bakanlığı’nın, 10.06.1983 tarih ve VUK / 24459-328-72/80327 sayılı özelgesi
Mesut Koyuncu, Yenileme Fonu, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı: 164, Aralık 2001, s.26
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Mehmet Tahir Ufuk, Yenileme Fonu, Türmob Yayınları 105, Ankara 2000, s. 31
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VUK’nun 328. madde hükmünde, yenileme fonunun pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl
süre ile tutulabileceği ve her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde kullanılmamış olan kârların
üçüncü yılın vergi matrahına ekleneceği öngörülmüştür. Bununla birlikte, üç yıldan önce işin terki,
devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu kârların o yılın vergi matrahına ekleneceği öngörülmüştür.
Burada bir hususun iyice açıklığa kavuşturulması gerekir. Yenileme Fonuna alınan kârın üç
yıl bekletilip, bu süre içinde kullanılmaması halinde üçüncü yılın vergi matrahına ilave edileceği
ifadesi uygulamada süre yönünden bazı tereddütler yaratmaktadır. Bu konuda iki ayrı görüş
mevcuttur.
Bunlardan birincisine göre (Maliye İdaresinin), yenileme fonu ayrılma tarihi ne olursa olsun,
iki dönem bilançosunda matraha ilave edilmeyecek, üçüncü dönemin sonuna kadar kullanılmamışsa,
bu dönemin vergi matrahına dahil edilecektir. 11
Örneğin; Maliyet bedeli 20 milyar lira, birikmiş amortismanı 13 milyar lira olan bir makine
30.12.2000 tarihinde 10 milyar liraya satılmıştır. Buna göre, satıştan doğan 3 milyar liralık kar 2000
ve 2001 bilançolarında
549- Özel Fonlar Hesabında (Yenileme Fonu) tutulacak, beyan
edilmeyecektir. Yenileme Fonu 31.12.2002 tarihine kadar kullanılmazsa, 2002 yılı matrahına dahil
edilecektir.
Bu konuda Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na yansıyan bir olayda Bakanlıkça; “.... sözü edilen
maddedeki yıl deyimi vergilendirme dönemini ifade etmekte olduğundan satıştan doğan kârın yenileme fonuna- alındığı yılı da, keza aynı madde de geçen üç yıllık sürenin başlangıç yılı saymak
gerekmektedir.” Şeklinde görüş belirtmiştir. 12
Vergi İdaresinin konuya ilişkin yorumunu destekleyenlerin gerekçesi; yenileme fonuna ilişkin
sürenin satışın yapıldığı yılı izleyen yıldan başladığını kabul etmek, satışın yapıldığı veya iktisadi
kıymetin afete maruz kaldığı yılda yenileme fonu uygulamasından yararlanılamayacağı, dolayısıyla
aynı yılda iktisadi kıymetin yenilenmesi durumunda, ayrılacak amortismanların yenileme fonundan
mahsup edilemeyeceği sonucunu ortaya çıkaracak olmasidir. 13
İkinci görüş ise (Danıştay’ın Görüşü), üç yıllık sürenin iktisadi kıymetin satış tarihinden
değil değerleme gününden itibaren hesaplanması gerektiği şeklindedir. Bu görüşe göre üç yıllık süre,
bilançonun düzenlenme tarihinden sonraki üç yıllık dönemdir. Danıştay’ın da bu görüşü benimsediği
4. Dairesi’nin 20.2.1974 gün ve E.1973/4073, K.1974/555 sayılı kararından anlaşılmaktadır. 14
Danıştay Dördüncü Daire, daha sonraki tarihlerde verdiği kararlarla da anlayışını devam
ettirmiştir. 10.11.1991 tarih ve E.1998/4562, K.1991/3074 sayılı kararda; 1982 yılında yapılan satıştan
doğan ve yenileme fonuna alınan karın 1985 yılı matrahına dahil edileceği, 17.1.1994 tarih ve
E.1992/3956, K.1994/159 sayılı kararında da, 1987 yılındaki satışa bağlı yenileme fonunun 1990 yılı
matrahına dahil edilmesi gerektiği şeklinde hüküm vermiştir. Pasifte 3 yıl süre ile tutulabilir hükmünü
muhasebe tekniğine, sistematik yorum yöntemine uygun olarak Danıştay’ın görüşü ağırlık
kazanmaktadır. 15
Maliye İdaresinin ve vergi inceleme elemanlarının görüş ve uygulamaları yukarıda açıklanan
görüşlerden birincisi doğrultusundadır. Konuya ilişkin ağırlık kazanan görüş de birinci görüşün daha
doğru olduğu yönündedir. 16
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Dolayısıyla, yasa da belirtilen 3 yıllık sürenin hesabında, vergi idaresi satışın yapıldığı yılı ilk
yıl olarak kabul etmekte, Danıştay’ın görüşü ve bu yönde verdiği kararlarda ise 3 yıllık sürenin takip
eden yıldan başlayacağı öngörülmektedir.
Konuya ilişkin olarak tereddüt yaratan diğer bir husus da; madde metnin de geçen “her ne
sebeple olursa olsun bu süre içerisinde kullanılmamış olan kârlar” (VUK 328. madde) metninden ne
anlaşılması gerektiğidir. Bu lafız ile, üç yıl içerisinde, yeni iktisadi kıymetin satın alınmış olması
gerektiği mi kastedilmektedir, yoksa bu üç yıllık süre içerisinde, iktisadi kıymet satın alınmış
olmasına rağmen , bu süre içerisinde ayrılmış olan amortismanlarla yok edilemeyen bakiye kısım mı
kastedildiği hususu tereddüt yaratmaktadır. Konuya ilişkin farklı yorumların varlığı bilinmekle
beraber, yenileme fonu uygulamasında, üç yıllık süre içerisinde iktisadi kıymetin satın alınmasının
yeterli olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. Fonun amortismanlardan mahsup edilmek suretiyle
kullanılmasında dikkate alınacak mahsup süresi, yeni iktisadi kıymetin amortisman süresidir. Bir
başka ifade ile ayrılan fon, yeni iktisadi kıymet için ayrılacak amortisman miktarının üzerinde olması
halinde artan kısım amortisman süresinin sonuna kadar bekletilir. 17
Bu bağlamda, yenileme fonu uygulamasında, üç yıllık süre içerisinde amortismana tabi
iktisadi kıymetin yenilenmiş olması yeterlidir. Bu süre içerisinde yenilenmekle birlikte, ayrılan
amortismanlarla tüketilmeyen yenileme fonu tutarının, üçüncü yılın sonunda vergi matrahına
eklenmesi gerekmemektedir.
Ancak 328. madde metninde geçen “her ne suretle olursa olsun” ifadesi amortismana tabi
malların sigorta tazminatlarının yenileme fonuna alınmasını düzenleyen VUK’nun 329. maddesinde
yer almamaktadır. VUK’nun 329. maddesinde “bu süre içerisinde kullanılmamış olan tazminat
farkları kâra ilave olunur” ifadesi yer almaktadır. Bu madde lafzından, amortismana tabi iktisadi
kıymetlerin satışından doğan kârın üç yıl içerisinde kullanılmaması durumunda, üçüncü yılın vergi
matrahına eklenmesi safhasında mücbir sebeplerin dikkate alınıp alınamayacağı sorusunu gündeme
getirmektedir. Kanaatimizce 328. madde de yer alan zorunluluğun 329. madde de yer almamasından
dolayı, bu madde kapsamında kalmak kaydıyla mücbir sebeplerin bir ayrıcalığının olması gerektiği
görüşündeyiz.
4.2 Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Döviz Cinsinden Satılması Durumunda Doğan Kur
Farkının Yenileme Fonuna Alınıp Alınmayacağı
Kur farklarının tabi tutulacakları işlem, bağlı olarak doğdukları olayların tabi tutuldukları
işlemdir. Bu bakımdan, döviz cinsinden yapılan bir satışa ilişkin kur farkının da satış hesabı ile
ilişkilendirilmesi gerekir. Bu mantık Maliye Bakanlığı’nca da benimsenmiş olup, 2 seri nolu
MSUGT’nde 646 Kambiyo Kârları ile ilgili yapılan açıklamada, ihracat ile ilgili olarak dönem içinde
ortaya çıkan kur farklarının bu hesaba değil, 601 Yurt Dışı Satışlar hesabına kaydedileceği
belirtilmiştir. Aynı şey amortismana tabi iktisadi kıymetlerin döviz cinsinden belirlenen bedelle
satılması durumunda geçerli olmalıdır. Diğer yönüyle de alıcı açısından, 163 sayılı GVKGT ile
iktisadi kıymetin alındığı dönemin sonuna kadar doğan kur farklarının maliyete eklenmesi zorunludur.
18

Alıcı açısından, dönem sonuna kadar doğan kur farklarının maliyetle ilişkilendirilmesi
zorunlu olduğundan, bu bağlamda satıcı açısından dönem sonuna kadar doğan kur farklarının satış
hesabı ile ilişkilendirilmesi gerektiği açıktır. Yukarıda sayılan gerekçeler nedeniyle de; döviz
cinsinden satılan sabit kıymetler dolayısıyla yenileme fonuna alınan tutarla ilgili olarak dönem sonuna
kadar oluşacak kur farklarının yenileme fonuna alınması gerektiği görüşündeyiz.
4.3 İşin Terk, İşletmenin Devri veya Tasfiye Durumunda Yenileme Fonu
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Gerek VUK’nun 328 gerekse VUK’nun 329 .maddelerinde; üç yıldan önce işin terki, devri
veya, işletmenin tasfiyesi halinde bu kârlar veya tazminat fazlası bakiyelerin, o yılın matrahına
ekleneceği hüküm altına alınmıştır.
İşin terk edilmesi durumunda, daha önce ayrılmış olan yenileme fonunun üç yıllık süre
dolmamış olsa dahi, terk tarihinde kâra eklenmesi gerekir. İşletmenin devri durumunda da üç yıl
dolmasa bile, yenileme fonunun işin devri veya faaliyetin durdurulduğu tarihte kâra eklenmesi
gerekmektedir. 19
Tasfiye halindeki kurumların sattıkları veya hasara uğrayan amortismana tabi iktisadi
kıymetlerin yenilenmesi söz konusu olmayacağından, yenileme fonu ayrılması mümkün değildir. Bu
şekilde yapılacak bir uygulama hiçbir gerekçe olmadan vergi ertelemesi anlamına gelir ki, yenileme
fonunun amacı bu değildir. Aksine, daha önce ayrılmış olan yenileme fonu varsa, satılan veya hasara
uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yerine sözgelimi, tasfiyeye giriş tarihine kadar yenisi
alınmamışsa, yenileme fonunun tasfiyeye girildiği tarihte kâra eklenmesi gerekir. Çünkü bu tarihten
sonra, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yenilenmeyeceği kesinlik kazanmaktadır. Ancak, satılan
iktisadi kıymetin yerine tasfiyeye giriş tarihinden önce yeni iktisadi kıymet alınmışsa, yenileme fonu
pasifte kalır ve genel hükümler çerçevesinde amortismanlara mahsup edilmesine devam edilir. 20
4.4 Ölüm Halinde
Mükellefin ölmesi halinde, mirasçıların faaliyete devam edip, etmemelerine göre iki ayrı
durum söz konusu olmaktadır. Bunlardan birincisi, mirasçıların işletmenin faaliyetine, GVK’nun 81.
maddesine uygun olarak devam etmeleridir. Diğer bir durum ise GVK’nun 81. maddelerinde ki
koşulların bulunmamasıdır. 21
A - İşletmenin Faaliyetine Gelir Vergisi Kanunu’nun 81’inci Maddesine Uygun Olarak Devam
Edilmesi
“Ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçılar tarafından işletmenin
faaliyetine devam olunması ve mirasçılar tarafından işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin kayıtlı
değerleriyle (Bilanço esasına göre defter tutuluyorsa bilançonun aktif ve pasifiyle bütün halinde)
aynen devir alınması halinde vergilendirme yapılmayacağı öngörülmüştür.
Bu durumda, işletmenin tüm aktif ve pasifi ile devralınması söz konusu olduğundan, yenileme
fonunun kâra ilavesi gerekmez. Mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetine devam olunurken
yenileme fonu ilgili amortismana tabi iktisadi kıymetin yenilenmesinde kullanılır. 22
B - İşletmenin Faaliyetine Gelir Vergisi Kanunu’nun 81’ inci Maddesindeki Koşullar Dahilinde
Devam Edilmemesi
Ölüm durumunda işletmenin faaliyetine GVK’nun 81. maddesindeki koşullar dahilinde
devam edilmemesi durumunda, ölüm tarihinden önce ayrılmış olan yenileme fonu ister hiç
kullanılmamış olsun, isterse kısmen kullanılmış olsun ölüm tarihi itibariyle tespit edilen kâra eklenir.
Ayrılmamış veya ayrılma aşamasında olan yenileme fonu da artık ayrılamaz. 23
4.5 Birleşme, Devir ve Nev’i Değiştirme Durumlarında Yenileme Fonu
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KVK’nun 36. maddesi çerçevesinde yapılan birleşme işleminde birleşmenin tasfiye
hükmünde olması, birleşen kurum açısından iktisadi kıymetin zaruriliğinin ve pasifte yer alan
yenileme fonu hesabının yasal dayanağının ortadan kalkması nedenleriyle birleşen kuruma ait
yenileme fonunun birleşme öncesi kıst dönem kurum kazancına ilave edilmesi gerekir. 24
KVK’nun 37 ve 38. maddeleri hükümleri çerçevesinde gerçekleşen devir hükmündeki
birleşmelerde, devir olan bir kuruma ait bir iktisadi kıymetin satışından doğan kârın, devir alan
kurumda sabit kıymet yenileme fonu hesabında tutulabilmesi mümkündür. Birleşen iki kurumun
yenileme fonları, aynı neviden bir veya birden çok iktisadi kıymet alımında kullanılabilir. Ancak, her
iki şirkete ait yenileme fonlarının, devir hükmünde birleşmeden sonra, yeni şirketin bilançosunda ayrı
ayrı yer alması ve fonların kâr zarar hesabına intikali için gereken kanuni sürelerin de ayrı ayrı
dikkate alınması gerekir. 25
Fakat, devir veya nevi değiştirme tarihinden önce satılmakla birlikte bu tarihten önce
yenileme fonuna ayrılmamış olan iktisadi kıymetin satışından doğan kâr açısından değişik durumlar
söz konusu olabilir. Bu kıymetlerin yenilenmeleri faaliyet için zorunlu ise devir veya nevi değiştirme
tarihinde işletmenin devamlılığının dikkate alınarak yenileme fonu ayrılabilmesi gerekir. Bu tarihe
kadar yenileme fonu ayrılmamakla birlikte bu yönde karar alınmış ve girişime başlanmış ise yine
yenileme fonunun ayrılabilmesi gerekir. Bu iki durumda yoksa sonradan ayrılacak kararlara
dayanılarak yenileme fonu ayrılamaz. Çünkü bu tarihte münfesih kurumun beyanname verilmesi
dışındaki bütün vergisel işlemleri son bulur. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37 ve 38’ inci maddeleri
kapsamı dışında meydana gelen birleşmeler ise, münfesih kurum bakımından tasfiye hükmündedir.
Bu nedenle bu kurumların ayırmış oldukları yenileme fonu tasfiye durumunda olduğu gibi birleşme
tarihi itibariyle çıkarılan gelir tablosunda kara eklenir. 26
4.6 Yenileme Fonuna Alınan Satış veya Tazminat Fazlası Tutarında Vergi İncelemesi İle Fark
Bulunması
Vergi incelemelerinde alınan satış veya tazminat fazlası tutarının düşük kaydedildiği tespit
edilirse, aradaki farkın satışın yapıldığı veya sigorta tazminatının alındığı yılın kârına ilave edilmesi
gerekir. Yenileme Fonunun ayrılması ihtiyari olduğuna göre, mükellef satış tutarını noksan beyan
etmek suretiyle, fonun olması gerekenden daha az bir tutarda oluşmasına kendi iradesi ile karar
vermiştir. Kanımızca, iyi niyet kurallarının ihlali de, farkın yenileme fonuna eklenmemesi hususunda
ayrı bir gerekçe teşkil etmektedir. 27
V. SONUÇ
Yenileme fonu uygulamasının temelinde, işletmelere dahil amortismana tabi iktisadi
kıymetlerin yenilenmesini teşvik edilmesi vardır. Bununla birlikte yenileme fonu, ülkemizdeki gibi
yüksek enflasyona sahip ülkelerde meydana gelen fiktif kârların önlenmesine yönelik, vergi
kanunlarına dayanılarak kullanılan bir vergi erteleme müessesesidir.
Yenileme fonu uygulaması ihtiyari olup, işletmeler yapmış oldukları kâr planlaması dahilinde,
vergi kanunlarınca kendilerine tanınan bu hakkı kullanacak ya da kullanmayacaklardır. Örneğin;
halka açık anonim ortaklıklar genelde hesap dönemlerini kâr ile kapatarak kredibilitelerini artırmak
istediklerinden bu uygulamadan yararlanmayabilirler. Ancak yüksek kâr elde ederek yüksek vergi
ödemek istemeyen işletmeler ise bu uygulamadan yararlanmak suretiyle kâr matrahlarını düşürmek
yoluyla az vergi ödeme yolunu seçebilir.
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s. 1587
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Ayrıca yenileme fonu uygulamasında madde hükmünden hareketle ortaya çıkan tereddütler,
bir an önce çözüm bulunarak ortadan kaldırılmalıdır. İşletmeler; konuya ilişkin tereddüt yaratan ve
farklı uygulamalara konu olan durumlarda, ileride ortaya çıkması muhtemel sonuçları göz önüne
alarak hareket etmelidir.
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PEŞİN İTHALAT VE İHRACATLAR İLE İLGİLİ KUR FARKLARI
SABRİ ODAK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
1.GİRİŞ
Kur Farkları (Exchange rate differantials): Döviz kurlarındaki değişme dolayısıyla ulusal para cinsinden
yapılacak ödemelerde ortaya çıkan farklardır. Örneğin yurt dışından sağlanan kredilerde kredinin
alındığı tarihteki kurlarla, faiz ve ana paranın ödendiği tarihteki kurlar aynı olmayacaktır. Çoğu kez kur
farklarından doğan ek ödemeler, dış ticaret işlemi yapanlar için önemli bir yük oluşturmaktadır.
2.İTHALATTA KUR FARKLARI
2.1- Peşin İthalatlarda Kur farkları:
Bedeli fiili ithalden önce ödenen ithalatlarda, mal bedeline ait transfer tutarı, nakliye, pazarlama satış ve
sigorta giderleri , 159-Verilen Sipariş Avansları hesabının borcuna kaydedilir. Fiili ithalat
gerçekleştirilinceye kadar bu hesapta tutulur. Fiili ithalat gerçekleştirildikten sonra transferin yapıldığı
tarihteki kur ile (transferin yapıldığı tarihteki banka döviz satış kuru) fiili ithalatın yapıldığı tarihteki
T.C.Merkez Bankası döviz satış kuru (Gümrük Beyannamesindeki kur) arasındaki doğan kur farkı,
malın maliyetine intikal edilir. Malın maliyeti bu hesapta tutularak fiili ithalin bitiminde 159 nolu
hesaba alacak ve 150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı’na da borç verilerek 159 nolu hesap kapatılır.
2.2-Peşin transferi Yapılan İthalatın Gerçekleşmemesi :
Bedeli fiili ithalden önce ödenen veya ödeneceği taahhüt edilen ithalata ilişkin hesapların ödeme tarihini
izleyen 180 gün içinde kapatılması zorunludur.
(1567 s.TPKKK’nun 91-32/5 No’lu Teb.Md.29)
Transfer yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri veya herhangi bir neden ile ithalatın 180 içinde
gerçekleşmemesi halinde , ithalatçı firma transferi yaptığı bankaya müracaat ederek (180 gün dolmadan
önce) Kambiyo Müdürlüğünden 90 günlük bir ek süre ister. Aracı banka, ithalatçı firmanın talebi
üzerine ilgili Kambiyo Müdürlüğü’ne başvurarak firma adına ek bir süre müracaatında bulunur.
Firmanın ek süre talebinde bulunmaması halinde banka veya özel finans kurumu 10 işgünü içinde ilgili
Kambiyo Müdürlüğü’ne 180 gün içinde ithalatın yapılmadığına ve transfer edilen paranın bu süre
zarfında geri getirilmediğine dair ihbarda bulunur.
Kambiyo Müdürlüğü, ithalatçı firmaya 90 günlük ihtar süresi verir ve bu süre içinde ithalat hesabının
kapatılmasını ister.
Mücbir sebeplerin varlığı halinde, mücbir sebebin devamı müddetince 3 er aylık dönemler itibariyle
ilgili Kambiyo Müdürlüğünce ithalatçıya ek süre verilir. Ancak, mücbir sebeplerin belgelenmesi
gerekmektedir.
Her ne suretle olursa olsun, süresi içinde ithal edilmeyen malların ödenmiş bulunan bedellerinin fiili
ithal için tayin edilen sürelerin (ek süre veya imal süresi dahil) bitiminden itibaren en geç 90 gün içinde
yurda getirilerek bir bankaya veya özel finans kurumuna satılması, döviz alışlarının bankalar veya özel
finans kurumlarınca cari alış kurlarından yapılması ve bu miktarlar üzerinden ilgililere ödenmesi gerekir
(1567 Sayılı Kanunun 91-32/5 Teb.Md.33).
ÖRNEK:
X firması anlaşma gereğince, Lübnan’da yerleşik A firmasından ithal edeceği küçükbaş hayvan
bağırsağı için peşin 100.000.-USD. E bankasından transfer yapıyor. Ancak, daha sonra o ülkede
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meydana gelen şap hastalığı nedeniyle T.C.Tarım Bakanlığı yasak getirerek kontrole tabi olan bu mal
için izin vermiyor.
Bu durumda X ithalatçı firma, transferin yapıldığı tarihten sonra 180 gün içinde 100.000.-USD’nı
bankaya geri getirmesi gerekmektedir. 180 gün içinde paranın tahsil edilme olanağı bulunmuyorsa, 180
gün tam dolmadan önce ilgili bankaya müracaat ederek Kambiyo Müdürlüğü’nden 90 günlük ek bir
süre isteyecektir. Bu sürenin dolmasına rağmen paranın tahsil edilmesi mümkün olmamışsa, bize göre
91-32/5 tebliğin 33. Maddesine göre ek bir 90 günlük süre daha bulunmaktadır. Bu süre zarfında
paranın tahsil edilmesi halinde taahhüdünü kapatmış olur.
2.3-İthalat Bedelinin Vadeli Poliçe ile Ödenmesi (Aval):
Aval müessesesi, Türk Ticaret Kanununun 612-614 maddelerinde düzenlenmiştir. Aval poliçeye bağlı
bulunan bir kefalettir.
Poliçenin düzenlenmesi için ihracatçı firma ile ithalatçı firma arasında ithalat bedelinin poliçe ile
ödeneceğine dair bir anlaşmanın yapılması gerekmektedir.
İthalatçı firma, bu anlaşma koşullarını bankaya bildirerek bir poliçenin düzenlemesi ve aval verilmesini
ister.
ÖRNEK:
POLİÇE BİLGİLERİ:
İhracatçı Firma

: İzmir Serbest Bölgesinde yerleşik
X Firması
Poliçeyi Düzenleyen (Kefil olan-Keşideci)
: A Bankası /İstanbul
Borçlu Firma (İthalatçı Firma-Muhatap) : B firması/İstanbul
Alacaklı Olan Firma (İhracatçı Firma-Lehdar) : C Firması (İzmir Serbest
Bölgesi’nde yerleşik)
Poliçe Tutarı (Fatura tutarı)
: 100.000.- USD
Poliçe Düzenleme Tarihi
: 26.04.2002
Poliçe Vadesi
: 01.06.2002
Poliçe Düzenleme Tarihindeki
: 1.356.400.TCMB Satış Kuru
Poliçenin Ödendiği Tarihteki Kur
: 1.465.400.İTHAL EDİLEN MALA AİT BİLGİLER:
Malın İthal edildiği Tarih
Fiili İthal Tarihindeki
TCMB Satış Kuru
KDV Oranı
Gümrük Vergisi Oranı
DİİB Tarih ve No
DİİB’deki Vergi ve Fon oranı
(Teminat mektupları için)
TGTC Pozisyon No
Malın Cinsi
Nakliye Ücreti
KDV (%18)

: 13.05.2002
: 1.380.700.-TL.
: %1
: %10
: 02.07.2001/D1-2133
: %10
: 05040000 90 11
: Orjinal Küçükbaş Hayvan Bağırsakları
: 400.000.000.: 72.000.000.-
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YEVMİYE KAYITLARI:
__________________________ 26.04.2002 _________________________
320-SATICILAR
135.640.000.000.320 10-X Firması
321-BORÇ SENETLERİ
135.640.000.000.321 10-Verilen Poliçeler
01.06.2002 vadeli poliçenin kaydı (100.000 USDX 1.356.400)
_________________________ / ____________________________________
_____________________________ 13.05.2002 _______________________
150-İLK MADDE VE MALZEME
150 10-Küçükbaş Hayvan Bağırsakları

138.070.000.000.-

320-SATICILAR
320 10-X Firması

135.640.000.000.-

646-KAMBİYO KARLARI
646 10-Kur Farkları

2.430.000.000.-

13.05.2002 tarih ve 2250 sayılı GB ile ithal edilen mal.
(100.000.-USD.X 1.380.700.-)
___________________________ 13.05.2002 ___________________________
150-İLK MADDE VE MALZEME
150 10-Küçükbaş Hayvan Bağırsakları
191-İNDİRİLECEK KDV HSB.

400.000.000.72.000.000.-

102-BANKALAR HSB.
102 10- A Bankası 110 No’lu Hsb.

472.000.000.-

Nakliye bedelinin banka havalesi ile ödenmesi
___________________________ 01.06.2002 ___________________________
321-BORÇ SENETLERİ
321 10-Verilen Poliçeler
780-FİNANSMAN GİDERLERİ
780 10-Kur Farkları

135.640.000.000.-

10.900.000.000.-

102-BANKALAR HESABI
102 10-A Bankası 110 No’lu Hsb.

146.540.000.000.-

01.06.2002 vadeli poliçenin ödenmesi (100.000.-USD.X1.465.400)
________________________________ /________________________________
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TEMİNAT MEKTUP TUTARININ HESAPLANMASI:
Mal Bedeli (FOB)
Navlun Bedeli (Nakliye)

: 138.070.000.000.:
400.000.000.- Fatura bedeli.

CF TUTARI
Sigorta
(138.470.000.000.-X%3)

:
:

138.470.000.000.4.154.100.000.- Emsal bedeli.

CIF TUTARI
Gümrük Vergisi (%10)
(142.624.100.000.-X%10)

:
:

142.624.100.000.14.262.410.000.-

Özel İşlem Vergisi
Eğitime Katkı Payı

:
:

10.000.000.4.000.000.-

KDV MATRAHI

: 156.900.510.000.-

KDV (%1)

:

1.569.005.100.-

Gümrük Vergisi

:

14.262.410.000.-

GÜMRÜK VERGİSİ VE
KDV TOPLAMI

:

15.831.415.100.-

:

1.583.141.510.-

TEMİNAT MEKTUBU
TUTARI
(15.831.415.100.-X %10)
YEVMİYE KAYITLARI:

______________________________ 13 05 2002 ______________________
900-BORÇLU NAZIM HESAPLAR
900 10 - Teminat Mektubu Verilenler
900 10 001 – ..... Gümrük Müdürlüğü

1.583.141.510.-

901-ALACAKLI NAZIM HESAPLARI
901 10 - Alınan Teminat Mektupları
901 10 001 -K Bankası 2 no’lu tem.mektubu

1.583.141.510.-

Alınan teminat mektubunun kaydı
___________________________ / ___________________________________
Dahilde İşleme İzin Belgesinin olmaması halinde ; poliçe bedeli üzerinden %07,5 Damga vergisi ve
damga vergisi tutarının da %5 oranında Banka Sigorta Muameleleri Vergisi kesilmektedir.
3-PEŞİN İHRACAT
İhracat yapılmadan mal bedelinin bir banka veya özel finans kurumuna getirilmesidir. Peşin ödemeler
havale, efektif (yurda girişte beyan edilmesi şartıyla) ve çek (travellers çek hariç) olarak Merkez
Bankasınca alım ve satımı yapılan konvertibl bir döviz cinsi veya Türk Parası üzerinden yapılabilir.
Bankalar, genellikle bu ihracatın ne zaman yapılacağına dair ihracatçı firmadan bir taahhütname isterler.
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Ayrıca gelen bu paranın banka veya özel finans kurumu, firmanın talebi üzerine dövizi Türk Lirası’na
çevirerek Döviz Alım Belgesi tanzim ederler. Peşin ihracat bedelleri prefinansman niteliğinde olduğu
için ilgili banka veya finans kurumları tutar üzerinden %3 oranında Kaynak Kullanım Destekleme
Primi keserek ihracat yapılıncaya kadar blokede tutarlar. İhracat yapıldıktan sonra blokede tutulan para
serbest bırakılır.
Fiili ihracatının yapılması halinde Gümrük Beyannamesindeki ihracat şekli bölümüne “Peşin” yazılır ve
Döviz Alım Belgesi Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilerek onaylatılır.
Peşin döviz karşılığında ihracatın 18 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Ancak gemi inşa ve ihraç
(hazır gemi hariç) bedeli olan peşin dövizlerde bu süre 24 aydır. Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi,
Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı
hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak sağlanan peşin dövizlerin kullanım süresi belge süresi (ek süreler
dahil) kadardır.
İade edilen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilemeyen peşin dövizler prefinansman hükümlerine
tabi olur. Prefinansman hükümlerine tabi hale gelen peşin dövizlerin, ihracat taahhüt sürelerinin ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde uzatılması halinde, alıcının muvafakat etmesi kaydıyla kullanım
süreleri de verilen ek süre kadar uzatılmış sayılır (Teb.91-32/5 Md.17).
ÖRNEK:
Peşin Tahsil Edilen İhracat Bedelinin Tarih ve Kuru: 01.08.2001/ 1.322.000.“
“
“
“ Bedeli
: 150.000.-USD.
31.12.2001 Tarihli Sene Sonu Kuru
: 1.439.500.İhracatın Yapıldığı Tarih ve Kur
: 01.06.2002/ 1.438.000
YEVMİYE KAYITLARI:
_______________________ 01.08.2001

_________________________

102-BANKALAR HESABI
198.300.000.000.102 10- A Bankası 500 No’lu Hsb.
340-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 198.300.000.000.340 10-Alınan Yurt Dışı Sipariş Avansları
340 10 001- E Şirketi
Alınan ihracat sipariş avansı (150.0000.-USD X 1.322.000.-)
_____________________ 31.12.2001 _____________________________
180-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 17.625.000.000.180 10- İhracat Kur Farkları
340-ALINAN SİPARİŞ AVANSLAR
17.625.000.000.340 10-Alınan Yurt Dışı Sipariş Avansları
340 10 001-E Şirketi
Yıl sonu döviz değerlendirilmesi (150.000.-X 117.500.-).
_________________________ 01.06.2002 ____________________________
340-ALINAN SİPARİŞ AVANSLAR 215.925.000.000.340 10- Alınan Yurt Dışı Sipariş Avansları
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340 10 001- E Şirketi
601-YURTDIŞI SATIŞLAR
215.925.000.000.601 10-Küçükbaş Hayvan Bağırsakları 215.700.000.000.601 15-İhracat Kur Farkları
225.000.000.01.06.2002 tarih ve 2000 no’lu GB ile yapılan ihracat bedelinin kaydı.
________________________ / __________________________________

____________________________ 01.06.2002 _______________________
601-YURTDIŞI SATIŞLAR
601.15-İhracat Kur Farkları

17.625.000.000.-

180-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 17.625.000.000.180 10- İhracat Kur Farkları
180 hesabının 601 no’lu hesaba devri
_______________________ / ______________________________________

YARLANILAN KAYNAKLAR
1.Prof.Dr.Halil Seyidoğlu, Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük Sayfa 353. Güzem Can
Yayınları:16, 1999 İstanbul.
2.Prof.Dr.Ali Bozer, Bankacılar İçin Kıymetli Evrak Hukuku Bilgisi.Banka ve Ticaret Hukuku
Araştırma Enstitüsü , Türkiye İş Bankası Tesisi-Hukuk Fakültesi, Cebeci-Ankara.
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SÜRESİ DOLAN (MİADİ GEÇMİŞ) İLAÇLARIN DEĞERLEMESİ, GİDERLEŞTİRİLMESİ
VE MUHASEBE KAYITLARI
İsmail Hakkı Güneş
İKÜ. İkt. İda. Bil. Fak. Öğr. Gör.
1. GİRİŞ
Bu çalışmamızın amacı; serbest eczacıların (Eczanelerin) kanayan yarası miadi geçmiş ilaçların
değerlemesi, muhasebe kayıtları ve giderleştirilmesi ile stoktan düşülerek vergi matrahından
indirilmesi konusunda bilgi vermektir.
2. DEĞERLEME
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 258. maddesinde “Değerleme, Vergi matrahlarının
hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tesbitidir.” Şeklinde düzenlenmiştir.
Değerlemede amaç; zaman geçmesi, teknoloji değişmesi, ekonomik olaylar, bozulma ve benzeri
nedenlerle iktisadi kıymetlerin değerinde meydana gelen değişiklikleri dikkate almak suretiyle
bunların belli bir tarihteki (değerleme günündeki) gerçek bedellerini vergilemede esas almaktır.
Değerlemede esas; iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda haiz oldukları
kıymetler esas alınır. (VUK Md. 259) 1).
Çalışmamız iktisadi kıymetlerin tamamının değerlemesi hususlarını incelemek değil giriş bölümünde
de belirttiğimiz üzere kıymeti düşen mallar üzerinde bilgi vermektir. Kıymeti Düşen Mallar Vergi
Usul Kanunu’nun 278. maddesinde düzenlenmiştir. “Yangın, deprem ve su basması gibi afetler
yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi
kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia............................................. emsal bedeli ile
değerlenir.”
3. MUHASEBE KAYITLARI
26.12.1992 tarihli Resmi Gazete’nin 21447 sayısında yayımlanarak 1994 tarihinden itibaren yürürlüğe
giren Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planında belirtildiği üzere
158- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
Bu hesap, yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak,
paslanmak, teknolojik gelişmeler ve moda değişiklikleri nedeniyle stokların fiziki ve ekonomik
değerlerine önemli azalışların ortaya çıkması veya bunların dışında diğer nedenlerle stokların piyasa
fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere karşılıkların izlendiği
hesaptır.
ÖRNEK UYGULAMA:
Güneş eczanesinin miadı geçmiş ilaçlarının toplamının 28.02.2002’de 5.000.000.000.-TL olduğunu
varsayalım Güneş eczanesinin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde oluşacaktır.

.................................................................28/02/2002.................................................................
157 DİĞER STOKLAR
157.01 Miadı Geçmiş Mallar
153 TİCARİ MALLAR
153.01 İlaçlar

5.000.000.000.5.000.000.000.-

Bu safhadan sonra ilaçların dökümü ve listesi yapılarak Vergi İdareleri nezdinde bulanan takdir
komisyonlarına başvurulur. Takdir komisyonu kararından sonra ise aşağıdaki kayıt yapılarak
giderleştirilir.

.................................................................10/02/2002.................................................................
654- KARŞILIK GİDERLERİ
5.000.000.000.654.01 Miadi Geçmiş İlaçlar
157- DİĞER STOKLAR
.
157.01- Miadi Geçmiş İlaçlar
5.000.000.000.............. tarih ve ............ sayılı takdir komisyonu kararıyla miadı geçmiş ilaçların karşılık giderleri
4. SONUÇ
Miadı dolmuş ilaçlar konusu eczanelerin kanayan yarasıdır. Bu konunun titizlikle takip edilmesi
eczanelerin bu tutarları giderleştirmeleri ve vergi matrahlarından indirmeleri için önemlidir. Diğer bir
konu ise miadı geçmiş ilaçların rastgele imha edilmelerin önlenmesine yönelik uygulamaların
sağlanması olmalıdır ki hem çevre hem de ekonomiye geri kazandırılabilirlik açısından kaynakların
gereksiz yere kullanımları ve başka kaynakların yok olması ortadan kaldırılmalıdır. Bu konuda Sağlık
Bakanlığı, meslek odaları ve yerel yönetimlerin yapacağı işbirliği ve koordinasyon son derece
önemlidir. Bununla beraber ilaçların gelişigüzel imha edilmesi önlenmiş, gereksiz ve bilinçsiz atıkla
çevre kirletilmemiş ve ekonomik kaynakların tüketilmesi önlenmiş olacaktır.

NOT:
Örneğimiz Bilanço esasına göre defter tutan eczaneler için verilmiştir. İşletme defterine tabi
eczanelerin ise takdir komisyonu kararıyla tutarı direkt gider olarak kayıt altına alacaklardır.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
Mehmet Altındağ; “Vergi ve Revizyon Rehberi”, Yaklaşım Yayınları, Eylül 2002
İsmail Hakkı Güneş; “Anonim Şirketlerde Tasfiye ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulaması”^
Tesmer yayınları Yayın No:21 Ankara, 1999
Vergi Usul Kanunu
Muhasebe uygulama Genel Tebliğleri

HİSSE SENEDİ DEĞERLENDİRME MODELLERİ VE MALİ TABLOLARIN ÖNEMİ
Dr. Kahraman Arslan
T.C. Haliç Üniversitesi İşletme
Fakültesi Öğretim Üyesi
1. GİRİŞ
Ekonomik kalkınma ve büyümenin ön koşulu, ekonomide üretken yatırımların artırılmasıdır. Bunun da
temeli, yeterli doğal kaynak ve uygun teknolojinin yanı sıra yeterli finansal kaynağa sahip olmaktır.
Bir ülkede kaynaklar, yabancı kaynakların ekonomiye enjekte edilmesi ile çoğaltılabilirse de sürekli
borçlanmanın yaratacağı dezavantajlar, kalkınmayı engelleyici unsur olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca, her
ülkenin kendi kaynakları ile kalkınmasında çeşitli yönlerden zorunluluklar da bulunmaktadır.
Bu nedenle, ekonomik kalkınmayı hedefleyen her ülkenin özellikle ve öncelikle ülke içindeki “tasarruflarını
artırması” gerekmektedir. Ancak yapılan tasarruflarla yaratılan kaynaklar üretken olmayan nakit, değerli
madenler veya çeşitli eşyalar şeklinde tutuluyorsa, bu kaynakların ülke kalkınmasına pek fazla katkısı
olmayacaktır.
Diğer yandan tasarruf sahipleri de tasarruflarını, likiditesi zayıf taşınmazlara, hiç gelir getirmeyen veya çok
düşük oranlarda getirisi olan araçlara bağlamak yerine, istedikleri zaman kolaylıkla ve değerinden
kaybetmeksizin paraya dönüştürebilecekleri uzun vadeli yatırımlara bağlamayı tercih ederler. 1
İşte sermaye piyasasının ekonomik kalkınmaya katkısı bu noktada başlamakta ve yaratılan orta ve uzun
vadeli fonların, çeşitli araçlarla fon talep edenlere aktarılmasını sağlayan önemli bir işlevi üstlenmektedir.
Sermaye piyasasında fon arz ve talepleri genel olarak “menkul kıymetler” diye adlandırılan yatırım ve
finansman araçları ile karşılanmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik derecelerine ve ekonomik yapılarına göre,
sermaye piyasasında yer alan finansman araçları da çeşitlilik göstermektedir.
Ülkemizde de sermaye piyasasının kuruluşu ve gelişmesine bağlı olarak, yatırım ve finansman araçlarının
sayısı artmıştır.
Ancak, ekonomik yapımız gelişmiş-çağdaş ülkeler seviyesine erişmek için gerekli bünye değişikliğini henüz
tamamlayamamıştır. Eksikliğini çektiğimiz sermaye ve teknolojinin yurtdışından kolayca sağlanabileceği,
dış yardım ve borçlanma yollarının, yurtiçinde tasarrufların artırılması ve teknoloji üretilmesinden daha
kolay olduğu uzun yıllardan beri Türk halkına telkin edilmiş ve sağlanan bazı kolaylıklarla doğrulanmak
istenmiştir. 2
Son yıllarda yaşadığımız ekonomik kriz, dıştan gelecek yardım ve desteklerin sorunlarımızı çözmeye yeterli
olamayacağını göstermiştir. Bu nedenle, Cumhuriyet tarihimizin bu en büyük krizinden çıkış yolu “ulusal
tasarruf” ve tasarrufların verimli şekilde değerlendirilmesinden geçmektedir.
Bunun için sermaye piyasasında işlem gören yatırım ve finansman araçlarının objektif ve gerçekçi kriterler
ışığında değerlendirilmesi ve tasarruf sahiplerine uygun yatırım imkanlarının sunulması, hem sermaye
piyasamızın hem de ulusal ekonomimizin gelişmesine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.
Bu yazıda, menkul kıymetler arasında en yaygın kullanım alanı bulan hisse senetlerinin değerleme ölçütleri
üzerinde durulmuş ve değerlendirme çalışmalarına esas teşkil eden muhasebe kayıtlarının ve mali tabloların
hazırlanması sırasında özen gösterilmesi gereken bazı hususlara dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
2. HİSSE SENEDİ TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
1
2

Aksoy, Ahmet; Menkul Kıymet Yatırımlarının Analizi, Ankara 1988, s.81
Arslan, Kahraman; Yeni Krizlerle Karşılaşmamak İçin, TÜGİAD Elegans, s.94
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Hisse ( pay ) senetleri, sahiplerine ortaklık hakkı veren ve dolaysıyla kardan pay alma olanağı sağlayan
finansal varlıklardır.
Hisse senetleri için belirli bir “gelir” garantisi veya tasfiye halinde bir öncelik söz konusu değildir. Ortaklık
kar ettiği ve karın belirli bir bölümünün dağıtımına karar verildiği takdirde, hisse senedi sahiplerine kar payı
dağıtılır.
Hisse senetleri nama yazılı veya hamiline yazılı olabilir. Sahiplerine sağladıkları haklar açısından ise adi
(normal) veya ayrıcalıklı (imtiyazlı) hisse senetleri şeklinde sınıflandırılır.Adi hisse senedi sahiplerine genel
kurulda her pay için eşit oy hakkı, eşit kar payı dağıtımı ve tasfiye durumunda eşit pay alma hakkı verir. 3
Ayrıcalıklı hisse senetleri ise sahiplerine yönetim, kar payı ve tasfiye varlığı üzerinde, normal hisse
senetlerinden daha ayrıcalıklı olanaklar sağlayan hisse senetleridir.
Hisse senetlerinin değeri, çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır.
a)

.
Nominal değer; hisse senedinin yazılı olan değeridir. Toplam sermayenin miktarını
belirleyebilmek ve bununla ilgili muhasebe kayıtlarını yapabilmek için hisse senedinin ilk
çıkarılışı sırasında ortaklık yönetimi tarafından verilen değerdir.

b)

Defter değeri; bir işletmenin öz sermaye toplamının hisse senetleri sayısına bölünmesiyle
bulunur. Bulunan değer hisse senedinin gerçek değeri olup çoğu kez nominal değerden farklıdır.

c)

Tasfiye değeri; bir işletmenin varlıklarının teker teker satılması halinde bulabileceği değer
şeklinde tanımlanmaktadır.

d)

Piyasa (borsa) değeri; bir hisse senedinin sermaye piyasasında alınıp satıldığı fiyat, o senedin
piyasa (borsa) değeri olarak tanımlanır. Piyasa değeri, piyasa koşullarında arz ve talebe göre
oluşan bir fiyat olup hisse senedinin üzerinde yazılı fiyatı yansıtmayabilir.Ayrıca, piyasa koşulları
da hisse senedinin Pazar değerini gerçek değerinin üzerine çıkarabilir veya altına düşürebilir.

HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sermaye piyasasında işlem gören hisse senetlerinden en uygun olanının seçilebilmesi için çeşitli analizlerin
yapılması gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan analizler içinde en geniş ve kapsamlı olanı “Temel Analiz
Yaklaşımı” dır.
Firma yönetiminde söz sahibi olmayı sağlayacak blok alımlar hariç tutulursa, hisse senedi almakta asıl amaç,
gelecekte temettü ve sermaye kazancı elde etme beklentisidir. Eğer bir yatırımcı dönemler boyunca hisse
senedi fiyatlarını ve dağıtılacak temettü miktarını iyi tahmin edebilirse neyi, ne zaman alması ya da satması
gerektiğini bilecektir. İşte, yatırımların performansını etkileyen politik, ekonomik, sosyal ve diğer güçleri
sistematik olarak dikkate alan “temel analiz yaklaşımı”, hisse senedi değerlemesine kapsamlı bir yaklaşım
getirmektedir. 4
Hisse senedi değerlendirilmesinde ekonomi-endüstri-firma analizi olarak da bilinen bu yaklaşım; hisse
senedinin fiyatını etkileyen kârlılık, likidite, finansal yapı, dağıtım kanalları, yönetim becerisi, rekabet,
ekonomik tahminler gibi temel olguların ve bunların o hisse senedinin fiyatını nasıl etkilediğinin analiz
edilmesiyle hisse senedinin yatırım değerinin ya da gerçek değerinin belirlenmesi esasına dayanmaktadır.

2.1. Ekonominin Analizi:
3
4
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Firmaların başarısı, içinde bulundukları ekonomiye sıkı sıkıya bağlıdır. Ulusal ekonominin yanı sıra bugün
globalleşme sürecinin bir sonucu olarak birçok firma, dünya konjonktüründen de etkilenmektedir.
Ekonomik gelişme veya daralma; işletmenin stok, finanslama, fiyatlandırma ve yatırım politikalarını, borç ve
alacaklarını önemli ölçüde etkileyebilir. Örneğin ekonomik durgunluk, para ve kredi darlığı, kronik
enflasyon, hammadde ve işçi ücretlerindeki devamlı artışlar menkul kıymetlerin değerini olumsuz yönde
etkiler. Buna karşılık, şiddetli enflasyona varmayan ılımlı bir konjonktür yükselmesi, menkul kıymetlere
yapılacak yatırımlar için elverişli bir ortam yaratır. Altın, döviz ve para piyasalarındaki canlılık ve durgunluk
da, bu piyasaların hisse senedi piyasalarına alternatif teşkil etmesi dolaysıyla hisse senedi piyasasını etkiler. 5
Kısaca işaret edilen bu nedenlerden dolayı, genel ekonominin durumu ile ilgili göstergelerin incelenmesi,
değişme yönlerinin tahmin edilmesi ve firma faaliyetleri üzerinde yapacağı etkilerin araştırılması, yatırımcı
açısından büyük önem taşımaktadır.
2.2. Endüstri Dalının Analizi
Genel ekonomik konjonktür kadar, firmaların faaliyette bulunduğu sektörün konjonktüre karşı duyarlılığı da
önemlidir. Bazı endüstriler GSMH ile aynı hızda, bazıları daha hızlı, bazıları ise yavaş büyürler. Bir firmanın
büyümesi ise genellikle faaliyet gösterdiği endüstri dalındaki gelişmeye paraleldir.
Bu nedenle, temel analiz yaklaşımında ekonominin genel durumu ile ilgili göstergeler incelendikten sonra,
analiz edilmek istenen firmanın içinde bulunduğu endüstri dalının analizine geçilir.
Bu amaçla endüstriler konjonktürel dalgalanmalara göre;
- Büyüyen endüstriler
- Dönemsellik gösteren endüstriler
- Kendini koruyan (savunmacı) endüstriler
şeklinde sınıflandırılmaktadır. 6
Ekonomik konjonktürden etkilenmeyen ya da çok az etkilenen endüstriler savunmacı endüstriler olurken,
ekonomik dalgalanmaya paralel olarak dalgalanma gösterenler dönemsel özellik gösteren endüstriler
olmaktadır. Özellikle teknolojik gelişme ve yeniliklerin yoğun olduğu endüstriler olan büyüyen endüstriler
ise ekonomik konjonktürden etkilenmeden büyümesini sürdüren endüstrilerdir.
Hisse senedi veya menkul kıymet seçiminde büyüyen ve gelişen endüstrilerin seçimine çalışılmaktadır.
Hayat seyrini doldurmuş endüstrilerden kaçınılırken yeni endüstriler, özellikle ekonomik konjonktürden
bağımsız biçimde büyüyen endüstrilerde faaliyet gösteren firmaların hisse senetleri arzu edilir.
2.3. Firma Analizi:
Hisse senetlerinin değerlemesi amacıyla yapılan teknik analiz yaklaşımı kapsamında genel ekonomi ve
sektör analizlerinden sonra sıra firma analizine gelir.
Firma analizinde firmanın unvanı, geçmişi, şöhreti, sermayesi, ihtiyatları, yöneticilerin yeterlik ve
yetenekleri, kredi imkanları, yeni yatırım projeleri, üretim konusu, kapasitesi, cirosu, ihracat imkanları, satış
ve ihracattaki yıllık artışlar, rakiplerine göre piyasadaki durumu, karlılık ve kar dağıtma politikası vs. gibi
hususlar üzerinde yapılacak incelemelerin yanı sıra firmanın mali tabloları kullanılarak aşağıdaki
hesaplamalar yapılır. 7
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a)

b)

c)

d)

-

Muhasebe kârı ve ekonomik kâr: Hisse senedi satın alan bir yatırımcının o hisse senedini
elinde tuttuğu sürece sağlayabileceği nakit girişleri, sadece temettülerdir. Bu nedenle menkul
kıymet analizcileri ilk olarak firmanın faaliyet sonuçları, yani kâr ve temettülerle ilgilenirler.
Bilanço hesapları: Bazı olayların ya da muamelelerin farklı şekilde muhasebeleştirilmesi, yani
muhasebenin yasal düzenlemeler çerçevesinde uygulayıcıya birden fazla seçenek hakkı vermesi,
bilanço ve mali tabloların karşılaştırılabilir olma özelliğini zedeleyebilmektedir. Bu nedenle
Sermaye Piyasası Kanunu’na göre tespit edilen tip bilanço ve gelir tablosunun esas alınması
önemlidir.
Faaliyet raporları: Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olan anonim ortaklıkların yıllık faaliyet
raporlarında bulunması zorunlu bilgiler de, firma analizinde önemli bir kaynak olarak ortaya
çıkmaktadır.
Teknik faktörler: Hisse senetlerinin değerinin belirlenmesinde, bir şirketin mali ve ekonomik
bünyesinin analizine yarayan faktörler, sonucu tayin eder. Söz konusu faktörler, oranlar ve
katsayılar aşağıda verilmiştir. 8
Sabit Sermaye İçinde Öz Kaynak-Yabancı Kaynak Oranı:

Sabit sermaye, öz kaynaklarla uzun vadeli yabancı kaynakların toplamıdır. Sabit sermaye içinde öz sermaye
ile yabancı kaynak oranının ne olması gerektiği konusunda farklı görüşler vardır. Ancak, uygulamada her
şirket faiz oranları (dış kaynak maliyeti), temettü yüzdeleri (öz kaynak maliyeti), enflasyon oranı,
konjonktürel durum gibi hususları göz önünde bulundurarak uzun vadeli borçları ile öz kaynakları arasında
uygun bir oran gözetmek zorundadır.
Örneğin öz sermayesinin toplam sabit sermaye içindeki payı %100’e ne kadar yakın ise, şirket o derecede
mali bağımsızlığa sahip demektir. Ama bu her zaman en yüksek verimliliğe sahip olduğunu göstermez.
Bünyesinde yabancı kaynak oranı yüksek olan firmalarda ise kârların yüksek olduğu dönemlerde hisse
senedi sahipleri avantajlı, kârların tahvil faizlerinden düşük olduğu devrelerde dezavantajlıdır.
-

Finansal Kaldıraç Faktörü:

İşletmelerin toplam dağıtılabilir temettü miktarından bazı hissedarlara (imtiyazlı hisselere) öncelikle ve
belirli bir oranın altında olmaksızın temettü dağıtılması, özellikle durgunluk devrelerinde diğer hissedarlar
(adi hisseler) için bir kâr riski yaratır. Buna finansal kaldıraç faktörü denir. Sabit sermaye/öz sermaye>=1
formülü, kaldıraç faktörünün katsayısını verir. Bu katsayı 1’den ne kadar büyük olursa şirketin finansal
yapısında bu faktörün etkisi de o kadar fazla olur.
Sabit yük getiren kaynakların yatırıldığı iktisadi varlıklar, firmaya finansman giderinin üzerinde bir gelir
sağladığı takdirde, finansman kaldıracının öz sermaye kârlılığı üzerindeki etkisi olumlu ve gelir artırıcı
yöndedir. Buna karşılık, söz konusu kaynakların yatırıldığı iktisadi kaynakların sağladığı gelir, bu
kaynakların getirdiği sabit yükleri karşılayamıyorsa finansman kaldıracının firmanın öz sermaye kârlılığı
üzerindeki etkisi olumsuz ve azaltıcı yöndedir.
-

Hisse Senetleri Piyasa Devir Hızı:

Bir şirketin halka açıklık derecesi yüksek bile olsa, hisse senetleri pay sahiplerinin elinde donuk vaziyette
duruyorsa, o şirketin hisse senetleri yüksek likiditeye sahip sayılmaz. Yani, paraya çevirmek isteyince hemen
çeviremezsiniz.
Yıl içinde işlem gören hisse sayısı x 100
Hisse Devir Sürati (%) = -----------------------------------------------------Yıl sonunda mevcut hisse sayısı

8
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-

Hisse Başına Kazanç:

Şirket gelirleri önemli miktarlara ulaşmış olabilir fakat önemli olan bu gelirin hisse başına ne ifade ettiğidir.
Hisse başına kazanç = Vergiden sonraki net kâr/Hisse sayısı ile ölçülür.
-

Fiyat/Kazanç Katsayısı:

Şirket gelirleri yıldan yıla artabilir veya azalabilir. Hisse fiyatları ise borsada devamlı değişir. Değişen hisse
fiyatlarına göre hisse başına gelirin izlenmesi, belirli bir zamanda şirket hisse senetlerinin ucuz veya pahalı
oluşu konusunda hüküm vermemize yardımcı olur ve dolaysıyla gerçek fiyat kavramının oluşmasına yardım
eden en önemli karşılaştırma aracıdır. Bu katsayı ile piyasadaki değişik hisse senetleri yatırım bakımından
karşılaştırılabilir. Fiyat/kazanç katsayısı ne kadar yüksek ise hisseler o kadar pahalı demektir.
Fiyat/Kazanç Katsayısı=Bir hissenin yıl sonu kapanış fiyatı/hisse başına kazanç formülü ile belirlenir.
-

Aktif Verimliliği:

Bir şirketin kazanç gücünü toplam aktiflerine göre değerlendirmeye yarayan aktif verimlilik oranı, hizmet
sektöründe sanayi sektöründen daha yüksektir. Hisse senedi seçiminde, aktif verimliliği yüksek olan
firmaları seçmek gerekir.
Aktif Verimliliği(%)=Vergi sonrası net kazanç x100/Aktif toplamı şeklinde ifade edilir.

-

Öz varlık Verimliliği:

Bir firmanın aktif toplamı çok büyük olduğu için aktif verimliliği düşük gözükebilir. Fakat aktifin daha az bir
bölümünü öz varlıkla finanse etmişse, öz varlığa göre verimlilik daha yüksek olabilir.
Öz varlık Verimliliği(%)=Vergi sonrası net kazanç x100/Öz varlıktır.
-

İhtiyatların ve Yeniden Değerleme Fonunun Ödenmiş Sermayeye Oranı:

Bu iki oran, bir şirketin ihtiyatlarından veya yeniden değerleme fonundan bedelsiz hisse dağıtma gücünü
gösterir. Mevzuatımıza göre, halka açık bir şirketin bedelli sermaye artırımı yapabilmesi için birikmiş
yeniden değerleme fonunun tamamını sermayeye katması zorunludur.
-Cari oran
Bu oran, şirketin kısa vadeli borçlarını karşılama gücünü gösterir ve (l) den büyük olması istenir.
Cari oran = Cari aktif/cari pasif şeklinde tanımlanır.
3.4.Hisse Senedi Değerleme Modelleri
Hisse senedi değerlemesinde yaygın olarak kullanılan temel analiz yaklaşımında genel ekonomi, endüstri ve
firma ile ilgili belirlemeler yapıldıktan sonra belirli bir elde tutma dönemi boyunca gelirleri, giderleri ve
karları tahmine yönelen finansal planlama modellerinden, zaman serisi ve yatay kesit regresyon analizlerine,
matematiksel trend eğrilerinden hisse senedinin muhasebe değerine kadar pek çok değerleme modeli
geliştirilmiştir. 9
a) Muhasebe Değeri Ya da Tasfiye Değeri Yaklaşımı: Bir hissenin muhasebe değeri Öz
kaynaklar/hisse sayısı, tasfiye değeri ise varlıkların cari(tasfiye) değerinden borçların cari değerinin
çıkarılması ile elde edilen öz kaynak değerinin hisse sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir.
9
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Hisse senedinin muhasebe değeri ya da tasfiye değeri, beklenen nakit girişlerini dikkate almaması
nedeniyle yalnızca iflas ve tasfiye halindeki ortaklıklarda önem taşır.
b) Fiyat/Hisse Başına Net Kâr Oranı: Hisse senedi değerlemesinde, belki de basitliği nedeni ile en
çok kullanılan yöntem fiyat/hisse başına net kâr oranıdır. Bu yöntemde önce hisse başına net kâr
tahmin edilir, daha sonra bu değer hisse senetleri piyasasında gerçekleşmiş fiyat/hisse başına net kâr
oranıyla çarpılır ve hisse senedinin olması gereken fiyatı(gerçek değeri) hesaplanır.
Gerçek Değer=Hisse başına net kâr X (Ortalama Fiyat/hisse başına net kâr)
c) Temettü Modeli: Bu model, bir hisse senedinin bugünkü değerinin, beklenen nakit
temettülerin
bugünkü değerine eşit olacağını varsaymaktadır. Temettü modeli, sonsuza kadar elde tutulan bir
hisse senedinin sağlayacağı nakit girişlerinin yalnızca temettüler olduğunu varsayar ve hisse başına
ödenecek temettülerin tahmin edilmesinin yanı sıra hisse senedi için uygun bir indirgeme oranının
belirlenmesi sorununu da beraberinde getirir.
d)

Regresyon Modelleri: Temel analiz yaklaşımı içinde istatistiksel tahmin teknikleri, özellikle
geçmişin kârlarına, temettülerine ve hisse senedi fiyatlarına zaman serisi regresyon analizleri
uygulaması yaygın olarak yapılmakta; hisse senedi fiyatı ya da fiyat/hisse başına net kâr oranı
bağımlı değişken, bu fiyatı etkileyen kârlar, temettüler, bir önceki dönem fiyatları, piyasa faiz oranı,
para arzı gibi değişkenler bağımsız değişken olarak alınıp, bağımsız değişkenlerin beklenen değerleri
karşısında hisse senedi fiyatının alacağı değer (gerçek değer) belirlenmeye çalışılır.

e) Defter Değeri/Piyasa Değeri Oranı: Defter değeri/piyasa değeri oranı, sermaye piyasası gelişmiş
ülkelerde piyasada alınıp satılmayan bir hisse senedinin olması gereken fiyatını tahmin etmek
amacıyla kullanılır.
5. HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE MALİ TABLOLARIN ÖNEMİ
Finansal pazarlar, mal ve hizmet pazarlarına benzetilebilir. Mal ve hizmet pazarlarında, ellerinde fon
bulunanlar mal ve hizmet satın almakta ya da kiralayabilmektedirler. Finansal pazarlarda da fon sunucuları
fonlarını bir belge karşılığında fon talebinde bulunanlara verebilir ve aldıkları menkul kıymetleri daha sonra
paraya çevirerek aynı şekilde veya değişik biçimlerde yeniden kullanabilirler. Böylece menkul kıymetler,
mal ve hizmet pazarlarında olduğu gibi bir bedel karşılığında alınıp satılabilen varlıklar haline gelir. 10
Bu nedenlerden dolayı finansal pazarlarda fon sunanların, devrettikleri tasarruflarına karşılık aldıkları
ortaklık veya alacaklılık sağlayarak belirli bir meblağı temsil eden hisse senetlerinin yatırım değerinin ya da
gerçek değerinin sağlıklı şekilde belirlenmesi büyük önem arzetmektedir.
Hisse senedi değerlemesinde, yatırımların performansını etkileyen politik, ekonomik, sosyal ve diğer güçleri
sistematik olarak dikkate alan ve önceki bölümde ayrıntılı şekilde açıklanmaya çalışılan Temel Analiz
Yaklaşımı, bu konudaki en kapsamlı yöntem olarak ortaya çıkmaktadır.
Temel analiz yaklaşımı ile yapılan ekonomi-endüstri-firma analizlerinde, genel ekonomik durum ve içinde
faaliyet gösterilen endüstri ile ilgili çalışmalar daha çok makro verilere, birtakım tahmin ve projeksiyonlara
dayandırılmaktadır. Bu yüzden firma analizi ile ilgili veriler ve yapılan değerlendirme çalışmaları çok daha
büyük önem arzetmektedir.
Firma analizinde ise, firmanın muhasebe kayıtları ve mali tabloları esas teşkil etmektedir. İşte bu noktada
muhasebe tekniği ve muhasebecinin rolü ve önemi ortaya çıkmaktadır. Zira, bazı olayların ya da
muamelelerin farklı şekillerde muhasebeleştirilebilmesi, yani muhasebenin yasal düzenlemeler çerçevesinde
muhasebeciye birden fazla seçme hakkı vermesi, mali tabloların karşılaştırılabilir olma özelliğini
zedelemekte ve farklı şekillerde yorumlanmalarına yol açmaktadır.

10
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Aynı şirketin farklı amaçlarla farklı uygulamalar yapması sonucu farklı kâr rakamlarının açıklanması
mümkün olabilmektedir. Örneğin olağandışı satış gelirlerinin (hisse senedi satış primleri, sabit kıymet satış
gelirleri gibi) satış hasılatı olarak gösterilmesi; stokların basit ortalama, ağırlıklı ortalama, ilk giren ilk çıkar,
son giren son çıkar gibi farklı yöntemlerle değerlenmesi sonucu farklı stok değerlerine ulaşılması; farklı
yorumlara sebebiyet vermektedir.
Aynı şekilde amortismanlarla ilgili düzenlemeler çerçevesinde doğrusal amortisman yöntemini uygulayan bir
firma amortisman ayırmaya başladığı ilk yıllarda, azalan bakiyeler yönteminin uygulanması halinde ise
amortisman ayırdığı son yıllarda daha kârlı görülecek, eksik amortisman ayrılması durumunda ise ekonomik
kâr kavramından uzaklaşılacaktır.
Amortismanlarla ilgili bir diğer konu, kuruluş dönemi giderlerinin istenirse aktifleştirilmesi, istenirse gider
yazılabilmesidir. Aktifleştirilen kuruluş dönemi giderleri eşit miktarlarda ve beş yıl içinde itfa olunur,
aktifleştirilmeyen kuruluş dönemi giderleri ise kuruluş dönemi zararlarını oluşturur ve gelecek beş yıl içinde
safi kurum kazancının belirlenmesinde dönem kârından indirilebilir.
Karşılık ayrılması ya da ayrılmaması, finansman giderlerinin yatırım maliyetine eklenmesi ve kurumlar
vergisi istisnaları da, mali tabloların farklı şekillerde ortaya çıkmasına sebebiyet verebilmektedir.
Karşılık ayrılması halinde dönem kârı düşük görülmekte, karşılık ayrılmaması ya da az karşılık ayrılması
halinde ise yine ekonomik kâr kavramından uzaklaşılmaktadır.
Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerin ödenen ya da tahakkuk eden finansman giderlerinin yatırım
maliyetine eklenerek amortismana tabi tutulması gerekir. Ancak, işletme dönemine ait finansman giderleri
ile ilgili olduğu yılda doğrudan gider yazılabileceği gibi istenilirse amortismana tabi tutulmak üzere
aktifleştirilebilir. Dolaysıyla, faaliyet sonuçlarını kârlı ya da zararlı göstermek isteyen işletmelerin finansman
giderlerini kısmen ya da tamamen aktifleştirmesi mümkündür.
Kurumlar vergisinden müstesna kurum kazançları, kurumlar vergisi matrahının belirlenmesinde dönem
kârından indirilebilir nitelikte olduğundan, firmanın dağıtacağı temettü miktarını artırıcı yönde etki
yapmaktadır.
Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere, hisse senetlerinin piyasa değerinin gerçekçi biçimde belirlenmesine
esas teşkil eden mali tabloların objektif ve gerçekçi bir şekilde hazırlanması büyük önem taşımaktadır.
Bu husus, muhasebe mesleğinin ve muhasebecinin bu konudaki rolünü ve önemini de ortaya çıkarmakta ve
aynı zamanda muhasebecilere büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğun sınırları, sermaye
piyasasında fon arz ve talep edenlerin çıkarlarının korunmasından, sermaye piyasasının gelişmesine katkı
sağlamaya kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.
Bu sorumluluğun noksansız biçimde yerine getirilmesine paralel olarak, “ekonominin unsurlarını toplum
adına denetleyen Türk muhasebe mesleğinin üyelerini, ülkemizde ve uluslar arası düzeyde saygın bir
konuma getirmek” şeklinde tanımlanan misyon ve vizyonumuzun gerçekleştirilmesine de önemli ölçüde
hizmet etmiş olacağız.
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MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ KARININ KISA VADEDE ÖZ SERMAYE NİTELİĞİ VE
MALİYET MUHASEBESİNE ETKİSİ
Şevket Çetinkaya

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
1.GİRİŞ
Maddi duran varlık hareketleri vergilendirmede önemli bir yer teşkil etmektedir. Türkiye
Muhasebe Standardı 8 2.maddeye göre maddi duran varlıklar; “Bir işletmenin mal ve hizmet üretmek
ya da elde etmek, diğer işletmelere kiralamak için veya idari amaçlarla elinde tuttuğu varlıklardır.”
İşletmenin vergi durumunu; amortismanlar, maddi duran varlıklarda yeniden değerleme,
yenileme fonu, maliyet artış fonu, maddi duran varlık satış kârının sermayeye ilave edilmesi gibi
vergisel avantaj ve korumalar etki altına almışlardır.
Yenileme fonu işletmenin kısa vadede, eğer sabit kıymet satış kârı varsa ve yerine ayni
esvapta bir sabit kıymet koyup koymaması yeter koşul olduğu bir kısa vadeli vergisel avantaj ve
koruma olup, vergi ertelemesidir.
2.MADDİ DURAN VARLIKLARDA YENİLEME FONU
VUK’nun 328.maddesine göre, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması durumunda
envanter bedeli ile satış bedeli arasındaki farkın kar zarar hesabına intikal ettirilmesi
gerekmektedir.Ancak, bu iktisadi kıymetin yenilenmesi işin özelliğine göre gerek duyulduğu işletmeyi
temsil ve ilzam edenlerce (yönetim kurulu,ortaklar kurulu) karara bağlanırsa, bu iktisadi kıymettin
satışı sırasında ortaya çıkan kar, yeni iktisadi kıymet yenileme maliyetlerini karşılamak üzere, pasifte
geçici bir hesapta üç yıl süreyle tutulabilir ve bu üç yıl içinde kullanılmayan fon üçüncü yılın vergi
matrahına kar olarak eklenerek beyan edilir. Ayrıca ,bu yenileme fonundaki tutar, daha önceki iktisadi
kıymetin işlevini yerine getiren yeni bir iktisadi kıymet satın alınması durumunda, yeni satın alınan
iktisadi kıymet için ayrılan amortisman tutarlarından tenzil edilir ve yeni satın alınan iktisadi kıymet
için hesaplanan amortisman tutarları yenileme fonundaki tutar sıfırlanıncaya kadar, maliyet unsuru
veya gider olarak dikkate alınmamaktadır.
Ancak maliyet muhasebesi açısından, yenileme fonundan mahsup edilecek yeni iktisadi
kıymetin amortismanları, üretilen mamul maliyetine intikal ettirilip, yenileme fonundan tenzil
edilecek bedel de Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar Hesabında gelir olarak gösterilip, üretilen
mamûlun fiyatlama aşamasında, yönetim muhasebesi açısında amortisman maliyetinin fiyata
yansıtılmasını içermelidir.
2.1.Yenileme Fonu Ayırmanın Koşulları:
2.1.1.Bilanço esasına göre defter tutmak:
Bilanço esasına göre defter tutan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar sattıkları maddi duran
varlıklara ilişkin karlarını pasifte üç vergilendirme dönemi süresince yenileme fonu hesabında
tutabilirler. İşletme esasına göre defter tutanlarla serbest meslek kazanç defteri tutanlar yenileme fonu
ayıramazlar.
2.1.2.Satılan Kıymetin Amortismana Tabi Maddi Duran Varlık Olması:
Satılan kıymetten yenileme fonu ayrılabilmesi için satılan kıymetin arsa, arazi ve maddi
olmayan duran varlık haricinde, maddi duran varlık olması gerekmektedir.

2.1.3.İşletmeyi İdare Edenlerin Karar Vermiş Olması Gerekir:
Yenileme fonu ayırabilmenin diğer bir koşulu ise, işletmeyi yönetenlerin, satılan sabit
kıymetin yerine aynı işlevi görecek bir sabit kıymetin alınması gerekliliği kararını vermiş olmaları
gerekmektedir. Şöyle ki; anonim şirketlerde yönetim kurulu kararı, limited şirketlerde ortaklar kurulu
kararı ile gerçekleştirilir.VUK’nun 62 no.lu G.Tebliğ çerçevesinde işletmeyi idare edenlerce karar
verilmiş olması hükmü yer almaktadır. Ancak Bilanço usulüne göre defter tutan ikinci sınıf tüccarlar
bu kararı nasıl verebileceklerine dair bir hüküm tebliğde yer almamaktadır. Kanımca bilanço usulüne
göre defter tutan ikinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı yenileme fonu ayırma kararını noter
aracılığıyla tevzi etmeleri yerinde olacaktır.
2.1.4.Alınan İktisadi Kıymetin Satılanla Aynı Nitelikte Olması:
Satın alınan iktisadi kıymetin yenileme fonu ayrılmış olan iktisadi kıymetle aynı amaç ve
işlevsellik içinde kullanılması gerekmektedir.10 tonluk bir kamyon satış karının yenileme fonu olarak
ayrılması durumunda aynı esvapta, aynı amaç ve işlevsellik için 20 tonluk bir kamyonet alınması
durumunda yenileme fonu uygulamasının yerinde yapıldığının göstergesidir.
2.2.Yenileme Fonu Hesabında Özellik Arzeden Durumlar:
-Yerine satın alınan iktisadi kıymetin amortismanı yenileme fonundan tenzil edilir ve hesaplanan
amortisman tutarı maliyet muhasebesi açısından maliyet unsuru olarak dikkate alınır.
-Yenileme fonu üç vergilendirme yılı içinde kullanılmalıdır. Kullanılmadığı takdirde üçüncü
vergilendirme döneminde kar/zarar hesabına intikal ettirilir. Örneğin; 1996 yılında satılmış bir
enjeksiyon makinesi satış karını 1996 yılı bilançosunun pasifinde 549-Özel fonlar hesabı altında
yenileme fonu olarak hesaba alıp, üç vergilendirme döneminde ayrılan bu fonun kullanılmaması
durumunda 1998 yılının kar/zarar hesabına intikal ettirerek 1998 hesap dönemi beyannamesinde
dikkate alınması gerekmektedir.
-İşi terk, devir ve tasfiyesi durumunda yenileme fonunun terk, devir ve tasfiyenin meydana geldiği
yılın kârına eklenmesi gerekmektedir. Ancak, VUK’nun 328.maddesi hükmünde yer almasına rağmen
,bana göre devir eden kurumun pasifinde kayıtlı olan yenileme fonunun, devralan kurumun yetkili
organınca kararı üzerine yenileme fonunun idamesi gerekmektedir. 5422 no.lu Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 37.maddesine göre devir eden kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerini devralan
kurum kül halinde devralacak ve aynen bilançosuna geçirecektir. Hükmü yer almaktadır. Devir eden
kurumun devir tarihine kadar olan kazancının vergilendirilmesinin bir sonucu olarak yenileme
fonunun kâra ilave edilmemesi gerekmektedir.Yenileme fonu işletmenin faaliyeti ile doğrudan
ilişkilendirilmeli tasfiye durumunda bu hüküm uygulanmalıdır.
KVK.’nun 37.ve 38.maddeleri kapsamında meydana gelen devirlerle aynı maddelerde yazılı
koşullarda meydana gelen nev’i değiştirmelerde devir veya nev’i değiştirme tarihinden önce ayrılmış
yenileme fonu için mükellefiyette hiçbir değişiklik olmamış gibi işlem yapılmaya devam edilmelidir.1
2.3.Yenileme Fonu Muhasebe Kayıtları:
İktisadi Kıymet Satışı,
------------------------------------------ / -----------------------------------------------------100 KASA
xxx
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
xxx
254 TAŞITLAR
xxx
679 DİĞER OLAPAN DIŞI GELİR VE KARLAR
xxx
(Taşıt Satış Kârı)
------------------------------------------ / ------------------------------------------------------1

Kazım Yılmaz, VUK,GVK,KVK ve KDVK Açısından Değerleme,İstanbul 1997,I.Bölüm,S.429

679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
xxx
(Taşıt Satış Kârı)
549 ÖZEL FONLAR
xxx
( x plakalı taşıt Yenileme Fonu)
--------------------------------------------- / -------------------------------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
xxx
( Yeni Taşıt amortisman maliyeti)
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
xxx
(Yeni taşıt birikmiş amortisman)
--------------------------------------------- / -------------------------------------------------549 ÖZEL FONLAR
xxx
(Yeni Taşıt amortisman maliyeti yenileme fonu tenzili)
679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
xxx
(Yeni taşıt amortisman maliyetinin gelir hesabına intikali)

3.GENEL DEĞERLENDİRME-SONUÇ
İktisadi Kıymetlerin yenileme fonu açısında özellik arzeden durumları irdelemeye çalıştım.
İktisadi kıymetler açısından getirilen çoğu yasal düzenlemeler uygulamada çelişkileri de beraberinde
getirmiştir. Bu nedenle, iktisadi kıymetlerin muhasebe işlemleri ve vergisel sorunları için yargı
kararları da dikkate alınarak hazırlanacak ve uygulamaya ışık tutacak yeni idari açıklamalara
gereksinim vardır.
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SATIŞTAN SONRAKİ HESAP DÖNEMLERİNDE GERÇEKLEŞEN MAL İADELERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
EMRAH AYGÜL
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
LEVENT POL
İstanbul Kültür Üniv.
İİBF İşletme Bölümü Ar.Gör.
1.GİRİŞ
Bilindiği üzere işletmelerin yapmış olduğu satışların tamamı ya da bir kısmı, daha sonradan alıcının isteği,
satıcının da oluru ile iptal olabilmektedir. Satıştan iade olarak adlandırdığımız bu işlem çok çeşitli
nedenlerle meydana gelebilmektedir.
Satıştan iade işlemlerinin değerlendirilmesi konusunda satışın ve iadenin aynı hesap döneminde yapılması
halinde uygulamada sorun çıkmadığı, ancak dönemlerin farklı olması halinde uygulamada farklı
değerlendirmelerin yapıldığı ve farklı sonuçların doğduğu gözlenmektedir.
Satışın ve iadenin farklı olduğu dönemlerde sorun, mal iade faturasında belirtilen KDV hariç tutarın
tamamının stok olarak mı kabul edileceği ya da bir kısmının stok bir kısmının da gider (satışın karlı
yapıldığı varsayılırsa) olarak mı kabul edileceği konusunda görüş ayrılıklarının mevcut olmasıdır. Sonraki
hesap döneminde meydana gelen iade ile ilgili faturanın alış belgesi gibi mi yoksa önceki dönemde
yapılan kayıtların düzeltilmesine imkan sağlayacak tevsik edici bir belge gibi mi değerlendirilmesi
gerektiği, farklı uygulamaya yol açan yaklaşım tarzlarıdır.
Yukarıda belirtilen farklı görüşler ile ilgili açıklamalara, muhasebe kayıtlarına, görüşlerin vergilendirmede
meydana getirdiği farklılıklara, bu konudaki kişisel görüşümüz, Maliye Bakanlığı ve yargı organlarının
görüşlerine aşağıda yer verilmeye çalışılmıştır. 1
2. UYGULAMAYA YANSIYAN MEVCUT GÖRÜŞLER
2.1. SONRAKİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN MAL İADESİNE İLİŞKİN TUTARIN TAMAMI
STOK OLARAK KAYIT EDİLMELİDİR
Bu görüşe göre sonraki dönemde gerçekleşen iadelere ilişkin KDV hariç bedelin tamamı stok olarak
muhasebeleştirilmelidir. Yani izleyen yılda yapılan iadeler, iade yapan firma için satış, iadeyi kabul eden
satıcı firma için mal alışı olarak kabul edilir.2
Görüş örnek yardımı ile değerlendirilecek olursa;
Örnek: X A.Ş. 1999 yılında kurulmuş, makine alım ve satımı ile uğraşan bir işletmedir. 1999 yılında 20
milyar liraya A makinesinden 1 adet, 25 milyar liraya B makinesinden 1 adet satın alınmıştır.
Diğer veriler:
- 25.12.1999 tarihinde A makinesi 30 milyar liraya satılmıştır.
- İlgili dönemde (1999 yılı) satılan makine maliyetinden başka gider mevcut değildir.
- 26.05.2000 tarihinde A makinesi alıcının isteği üzerine iade olunmuştur.
- 06.06.2000 tarihinde B makinesi 35 milyar liraya satılmıştır.
- 2000 yılında başka gider yoktur.
- KDV oranı %18 olarak dikkate alınmıştır.
Yazımızda satışların, maliyet değerinden daha fazla bir fiyatla (kârlı) gerçekleştiği koşulu göz önüne alınmıştır.
Benzer görüş için bk. DEMİR , A.; “Tekdüzen Muhasebe Sistemi” Çağdaş Yayınları, İstanbul-1997,Sayfa:670,
MAÇ, M.; “KDV Uygulaması” 4.B., Denet Yayıncılık, İstanbul-1998, Sayfa 35.6
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Yukarıda yer alan verilere göre şirket, 1999 yılını (30-20=) 10 milyar lira kâr ile sonuçlandırmıştır. Yine
aynı dönemin vergi matrahı da 10 milyar liradır.
2000 yılında iade edilen makineye ilişkin muhasebe kaydının bu görüşe göre aşağıdaki şekilde olması
gerekir.
153 TİCARİ MALLAR
30.000.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV
5.400.000.000
120 ALICILAR
35.400.000.000
26.05.2000 tarihli iade işleminin kaydı.
Yukarıdaki muhasebe kaydından anlaşılacağı üzere iade faturası, mal alışı gibi değerlendirilmiş. KDV
hariç tutarın tamamı stok olarak kaydedilmiştir.
2000 yılında B makinesinin satılması sonucu bu satıştan toplam 10 milyar lira kâr elde edilmiştir. 2000
yılında başka işlem olmadığından dolayı 10 milyar liralık kârın vergisi verilecektir. Dolayısıyla bu görüşe
göre 1999 ve 2000 yıllarında toplam 20 milyar liralık kârın vergisi verilmiştir. Gerçekte ilgili hesap
dönemlerinde oluşan toplam kâr tutarı 10 miyar liradır.
2.2. SONRAKİ DÖNEMDE YAPILAN İADE İLE İLGİLİ ÖNCEKİ DÖNEMDE
YAZILAN TUTARIN GİDER YAZILABİLECEĞİ

KÂR

Bu görüşe göre sonraki yılda (dönemde) yapılan mal iadeleri, mal alışı gibi değerlendirilemez. Bu işlemler
düzeltme mahiyetinde işlemler olup, önceki dönemde yapılan kayıtların tersi işlemi doğuracak kayıtların
yapılması gerekir. Yukarıda belirtilen örneği bu görüşe göre yeniden düzenleyecek olursak aşağıdaki
sonuçlar çıkmaktadır.
-

1999 yılındaki kâr değişmemektedir. Yani 10 milyar liralık kazancın vergisi verilecektir.
26.05.2000 tarihindeki A makinesinin iadesine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdaki gibi
olacaktır.3

153 TİCARİ MALLAR
20.000.000.000
681 ÖNC. DÖN.GİD. VE ZARARLARI 10.000.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV.
5.400.000.000
120 ALICILAR
35.400.000.000
- 2000 yılında A makinesinin iadesinden dolayı 10 milyar lira gider oluşmuş olup, bu tutar
kazancın tespitinde indirim olarak dikkate alınabilecektir. Aynı dönemde B makinesinin de
satışından dolayı 10 milyar lira gelir oluşmuş dolayısıyla bu dönemde kâr/zarar çıkmamıştır.
- 1999 yılı ve 2000 yılında vergilendirilen kârlar toplamı 10 milyar lira olup, gerçekte de
şirketin ilgili dönemlerde toplam kârı 10 milyar lira olarak gerçekleşmiştir.
3. KİŞİSEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİMİZ
Yazımızın 2.1. bölümünde yer alan, sonraki hesap dönemlerinde iade edilen malların KDV hariç tutarının
tamamının stok olarak kabul edilmesi görüşünün dayanağı, muhasebe ve vergisel açıdan dönemsellik
kavramıdır.
3.1. Vergisel Açıdan Değerlendirme
Benzer kayıt için bk. ÇALDAĞ, Y. VE KARAPINAR, A.; “Örnek Çözümlerle Muhasebe Problemleri”, Gözlem
Yayıncılık, Ankara-1999, s.126
3

Vergi Kanunlarımızda dönemsellik kavramının direkt tanımı yapılmış değildir. Ancak dolaylı ifadeler
mevcuttur.4 Ticari kazançtan indirilebilecek giderler, dönem açısından belirlenirken, Vergi Usul Kanunun
3. Maddesinde yer alan “Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek
mahiyeti esastır.” hükmü uyarınca, olayların kendi şartları içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Örneğin, hesap dönemi kapandıktan ve hesaplar da mükelleflerce kapatıldıktan sonra geçmiş yılın son
aylarında kullanılan elektrik, su ve benzeri sarflara ilişkin faturalar mükelleflere (faturanın sonraki
dönemde düzenlenmesi , postada meydana gelen gecikme vb. nedenlerle) ulaşabilir. Bunların
mükelleflerin eline ulaştığı dönemde gider yazılması Danıştay ve Vergi İdaresince kabul edilmektedir.5
Uygulama da bu şekilde yapılmaktadır. Dönemselliğin düz bir mantıkla algılandığı ve uygulandığında ise
bu harcamaların ait olduğu dönemde kayıtlarının yapılamaması nedeniyle, sonraki dönemde (mali karın
tespitinde) gider yazılamayacağı söylenebilir.
Elektrik, su ve telefon faturalarında belirtilen harcamalara ait gelirler önceki dönemde meydana gelmiştir.
Fakat gider, faturanın geldiği döneme kayıt edilmektedir. Bunun nedeni, giderin mükellefçe, ilgili olduğu
dönem hesapları kapatılmadan önce bilinmemesi ve öngörülememesidir. Yani giderin tahakkuk etmemiş
olmasıdır.
Bize göre elektrik, su, telefon faturalarının sonraki dönemde gider yazılabilmesine ilişkin gerekçeler iade
edilen mallar için de geçerlidir. Çünkü malın iadesi satıcı tarafından bilinmemektedir. Eğer satıcı malın
iade edileceğini bilse zaten iade ile ilgili işlemleri hesap dönemi kapanmadan yapacak ve gerçekte olmayan
bir karın vergisini vermek istemeyecektir. Dolayısıyla satışla ilgili olarak kar yazılan tutarın, iadenin
gerçekleştiği hesap döneminde gider kaydedilmesinde sakınca yoktur.
Vergi Usul Kanunun 274. maddesinde satın alınan veya imal edilen emtianın maliyet bedeliyle
değerleneceği hükmedilmiştir. Yine aynı Kanunun 262. Maddesinde maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin
iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetleriyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri
bilumum giderlerin toplamı şeklinde tanımlanmıştır.
Vergi usul Kanunun 275. Maddesinde imal edilen emtianın (Tam ve yarı mamul mallar) maliyet bedelinin
aşağıda yazılı unsurları ihtiva etmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.
1. Mamulün vücuda getirilmesinde sarf olunan iptidai ve ham maddelerin bedeli;
2. Mamule isabet eden işçilik;
3. Genel imal giderlerinden mamule düşen hisse;
4. Genel idare giderlerinden mamule düşen hisse; (Bu hissenin mamulün maliyetine katılması
ihtiyaridir.);
5. Ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin bedeli.
Maddenin sonunda mükelleflerin, imal ettikleri emtianın maliyet bedellerini yukarıdaki unsurları ihtiva
etmek şartıyla diledikleri usulde tayin edebilecekleri belirtilmiştir.
Kanunda satıştan sonraki hesap dönemlerinde meydana gelen iadelerin nasıl değerleneceği ile ilgili
herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Ancak iade edilen malların da maliyet bedeli ile değerleneceği
açıktır. Ayrıca maliyete eklenmesi zorunlu harcamalar açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla iade tutarının
önceki hesap döneminde kar yazılan kısmının iade nedeniyle sonraki hesap döneminde gider olarak kaydını
engelleyici bir yasa hükmü mevcut değildir. Yani bu tutarın stok olarak kaydını şart koşmak yasal olmayan
bir zorlamadan başka bir şey değildir.
Kayıtlara stok olarak alınacak tutar önceki dönemde satışın maliyeti olarak hesaplanan tutar olacaktır.
Değerleme ölçüsü fazlası tutar (alıcının satıcıya ödediği maliyet değeri fazlası tutar=önceki dönemde satış
4

Bkz. KVK 13., VUK. 283.ve 287., GVK. 37. ve 38. maddeler
18.04.2000 Tarih ve B.07.0.gel.0.40/4041-47 Sayılı Maliye Bakanlığı Özelgesi- DANIŞTAY 4.D. -24.2.1982E.No:1981/1436- K.No. 1982/242, DANIŞTAY 4.D. -19.12.1979- E.No:1978/3109- K.No. 1979/3541
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karı kaydedilen tutar) ise alış bedeli ile değerlenen menkul kıymetlerin iktisabı için ödenen faiz ve kur
farklarında olduğu gibi gider yazılmalıdır.
Yazımızın 2.1. ve 2.2. bölümlerinde belirtilen örneklerde 1999-2000 yıllarında (2 yıl tek bir dönemmiş
gibi düşünüldüğünde) mükellefin öz varlığındaki artışın aynı olmasına rağmen farklı vergi tutarlarının
ödendiği görülmektedir. Öz varlıklarda meydana gelen artışların değerlendirilmesinde 2.2. bölümde
belirtilen görüş, yıllar kümülatif olarak dikkate alındığında, doğru sonuç doğurmakta, 2.1. bölümde
belirtilen görüş gerçekçi olmayan vergilendirilme yapılmasına neden olmaktadır.
3.2.Muhasebe Uygulaması Açısından
1 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde6 cari dönemden önceki dönemlere ait olan ve
sonradan ortaya çıkan tutarların 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI” hesabında
gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yani sonraki dönemde yapılan iadeye ilişkin iade dolayısıyla gider
yazılacak tutarın da bu hükme göre cari dönemde 681 No.lu hesaba kaydı gerekmektedir. Dolayısıyla bu
tutarın stok olarak kaydı Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.
Aynı zamanda muhasebenin temel kavramlarından maliyet esası kavramı, yani para mevcudu, alacaklar ve
maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan diğer kalemler hariç, işletme tarafından edinilen
varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde, bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınması gereğini
ifade eden bu temel kavram açısından bakıldığında stoklara giren malın, maliyet bedeliyle değerlenmesi
gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Yukarıda yer alan nedenlerden dolayı yazımızın 2.1. bölümünde belirtilen görüşe katılmamaktayız.
4. YARGI SONRAKİ DÖNEMDE YAPILAN İADE İLE İLGİLİ ÖNCEKİ DÖNEMDE
KÂR
YAZILAN TUTARIN (MALİ KARIN TESPİTİNDE) GİDER YAZILABİLECEĞİ GÖRÜŞÜNÜ
KABUL ETMEKTEDİR.
Konu ile ilgili olarak yargıya intikal eden bir olay aşağıda açıklanmıştır.
Bir Anonim Şirketin 1993 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu, 31.12.1992 günü satılan emtianın,
30.01.1993 tarihinde iade edilmesi sonucu faturanın bir kısmının maliyete, bir kısmının da zarara intikal
ettirilmesi yerinde olmadığı ileri sürülerek cezalı tarhiyat yapılmıştır. Mükellef yapılan işlemi hukuka
aykırı görerek Vergi Mahkemesine tarhiyatın kaldırılması için başvuruda bulunmuştur. İstanbul 8. Vergi
Mahkemesi konu ile ilgili olarak verdiği kararda7 “davacı kurumun 1992 ve 1993 yılı defter ve
belgelerinin incelenmesi sonucu, 1992 yılında satışı yapılan emtianın hasılat olarak kaydedildiği, 1993
yılında iadesi sonucu ise bir kısım bedelin maliyet bedeli olarak kaydedilip, kalan kısmın kâr-zarar
hesabına borç yazıldığının anlaşıldığı, söz konusu emtianın bir ay sonra iadesi nedeniyle bedelin
tamamının yeni maliyet bedeli olarak kabulüne olanak bulunmadığı, iade edilen mala ilişkin işlemlerin
satış işleminin ters kaydı yapılarak defterlere işlenmesinde kanuna aykırılık bulunmadığı” gerekçesiyle
cezalı tarhiyat işlemini kaldırmıştır.
Vergi İdaresi daha sonra Danıştay’a,Vergi Mahkemesi kararının bozulması için başvuruda bulunmuş ancak
Danıştay Dördüncü Dairesi, Vergi Mahkemesi kararını bozmamış, yani kararın doğru olduğunu onamıştır.8
5. MALİYE İDARESİNİN GÖRÜŞÜ
Vergi Mahkemesi ve Danıştay’ın yukarıda yer alan kararlarından da anlaşılacağı üzere Maliye Bakanlığının
görüşü sonraki hesap döneminde yapılan iadelerin, mal alımı gibi değerlendirilmesi gerektiği yönündedir.
26.12.1992 Tarih ve 21447 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
23.12.1996 Tarih ve ESAS NO:1996/193, KARAR NO: 1996/2894 Sayılı Kararı
8
25.05.1998 Tarih ve ESAS NO:1997/2388, KARAR NO: 1998/2209 Sayılı Kararı
6
7

Ancak Bakanlığın KDV Kanunun 35. Maddesi ile ilgili olarak mal iadeleri için verdiği müktezalarda, mal
iadelerini alış gibi değerlendirmediği bu işlemlerin düzeltme mahiyetli işlemler olarak nitelendiği sonucuna
varılmaktadır. Şöyle ki bir müktezasında9 “15 Ekim 1990 tarihinden önce teslim edilen malın bu tarihten
sonra iade edilmesi işleminde ilk verginin düzeltilmesi söz konusudur. Bu düzeltmenin ilk teslim
sırasında hesaplanan vergi itibariyle gerçekleştirileceği tabiidir.” şeklinde görüş bildirmiştir. Eğer
Bakanlık bu iadeyi alış gibi değerlendirseydi iade tarihindeki KDV oranının hesaplamada kullanılmasını
isteyecekti. Ancak Bakanlık iadeyi düzeltme işlemi gibi değerlendirerek satış tarihinde uygulanan
KDV’nin, iade içinde geçerli olacağını belirtmiştir.
Görüleceği üzere Bakanlığın konu hakkındaki görüşleri birbiriyle çelişir durumdadır.
6 .SONUÇ
Yukarıda yer alan açıklamalardan anlaşılacağı üzere satıştan sonraki dönemlerde yapılan mal iadelerinin
düzeltme işlemi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Yani iade ile ilgili muhasebe kaydı önceki
dönemde yapılan satışla ilgili gelir ve gider yazılan tutarın tersi sonucunu doğuracak biçimde yapılmalıdır.
Sonraki dönemde yapılan iadenin alış gibi değerlendirilmesi halinde vergileme açısından gerçekçi olmayan
sonuçlar da doğabilmektedir.
Sonuç olarak bizce yapılan bu iadelerde yazımızın 2.2. bölümünde belirtilen görüşün uygulanması uygun
olacaktır.
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TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI – 4
SATIŞLAR VE DİĞER OLAĞAN GELİRLER
Adnan Akan
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 Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) uygulanmasına
yönelik çalışmalar kapsamında, yayınlanan 19 adet TMS’yi odamız üyelerinin uygulamada en
çok karşılaştığı konular öncelikli olmak üzere ele alıp incelemekteyiz. Bu çalışmada TMS-4
“Satışlar ve Diğer Olağan Gelirler” ele alınmaktadır.
II. STANDARDIN ÖZETİ
Söz konusu standart olağan işlemler ve faaliyetler sonucu elde edilen gelir ve karların
muhasebeleştirilmesinde uygulanacak yöntemleri belirlemektedir. Genel olarak satış, kira,
temettü, faiz, kambiyo ve menkul kıymet satış gelirleri bu standartın kapsamında ele
alınmaktadır. Olağan dışı gelir ve karlar ile finansal kiralama ve sigorta sözleşmelerinden
kaynaklanan gelirler, hayvancılık, orman, tarım ürünleri ve madenlerin çıkarılmasına ilişkin
gelirler, yıllara yaygın inşaat işlerine ilişkin gelirler standartın kapsamı dışında tutulmuştur.
Gelirler, tahsil edilen veya tahsil edilecek olan varlıkların gerçeğe uygun değerleri ile ölçülür
ve ait oldukları dönemde mali tablolara yansıtılırlar.

III. MEVCUT UYGULAMADAN FARKLILIK ARZEDEN HUSUSLAR
1. Satış hasılatı, tahsilatın vade unsuru içerdiği durumlarda fatura bedeli üzerinden değil,
vade sonunda tahsil edilecek tutarların satışın yapıldığı andaki değerine iskonto edilmesi
ile belirlenir. İskonto işlemi sonucunda elde edilen gerçeğe uygun değer ile bedelin
nominal tutarı arasındaki fark gelir tablosunda faiz geliri olarak sınıflandırılır (bakınız
IV.1).
2. TMS-4 uyarınca satışlar faturanın kesildiği tarihte gelir kaydedilmek zorunda değildir.
TMS-4’ün 10. Maddesi uyarınca satıcı işletme alıcıya malın mülkiyeti ile ilgili risk ve
yararları devir ettiğinde satış işlemi gelirlere yansıtılmalıdır (bakınız IV.2).
3. Verilen bir hizmete ilişkin gelirin kayıtlara yansıtılması, söz konusu hizmetim fatura
edileceği zamandan tamamen bağımsızdır. TMS-4’ün 13. Maddesi uyarınca verilen
hizmete ilişkin gelirin doğruya yakın biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, gelir tutarı
ilgili hizmetin bilanço tarihi itibariyle tamamlanma yüzdesi esas alınarak tahakkuk
ettirilmelidir (bakınız IV.3).
4. TMS-4’ün 17. maddesine göre temettüler, Türkiye’deki genel uygulamanın aksine,
ortakların kay payları genel kurul tarafından onaylandığında tahakkuk ettirilir.
Dolayısıyla temettülerin gelir yazılması için tahsilat anının beklenmesi gerekli değildir
(bakınız IV.4).

IV. SIKÇA SORULAN SORULAR VE AÇIKLAYICI ÖRNEKLER
1. Ülkemizde sıkça karşılaşılan vadeli satışlar ne şekilde muhasebeleştirilir ?
TMS-4’ün 7. Maddesi uyarınca gelirler, tahsil edilecek varlıkların gerçeğe uygun değeri ile
ölçülür. 9. Madde uyarınca ise nakit ve nakit eşdeğerlerinin tahsilatı ertelendiğinde bedelin
gerçeğe uygun değeri tahsil edilecek olan nakdin nominal tutarından az olabilir. Tahsilatı
belirli bir vadenin sonunda gerçekleştirilecek satış işlemlerinin, ya da vadeli satışların,
iskontoya tabi tutulması gerekmektedir. Uygulanacak iskonto oranı taraflar arasında
anlaşılmış olan faiz oranı, bu yoksa benzer sektörlerde referans olarak kullanılan faiz oranı,
bu da mevcut değilse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği iskonto oranıdır.
İskonto işlemi sonucunda elde edilen gerçeğe uygun değer ile bedelin nominal tutarı
arasındaki fark gelir tablosunda faiz geliri olarak sınıflandırılır.
Örnek: Firma A, Firma B’ye 15 Şubat 2001 tarihinde 6 ay vadeli olarak teçhizat satmıştır.
Satış nominal bedeli 15 milyar TL’dir. Taraflar yıllık basit 100% faiz oranında mutabık
kalmışlardır. Buna göre Firma A’nın kayıtlarında bu işlem satış yapıldığında nasıl
muhasebeleştirilecektir ? Firma A’nın 31 Mart 2001 ara dönem mali tablolarında bu işlem
nasıl yansıtılacaktır ?
Nominal satış bedeli TMS-4’ün 9. Maddesi uyarınca taraflar arasında mutabık kalınmış
bulunan faiz oranı ile iskontoya tabi tutulmalıdır. 6 ay vade %50 faize karşılık geleceğinden
satış işleminin gerçek değeri 10 milyar TL’dir. Buna göre 15 Şubat 2001 günü kaydedilecek
işlem
(Borç) Ticari alacaklar
(Alacak) Satış geliri
Gelecek aylara ait gelirler

15 milyar TL
10 milyar TL
5 milyar TL

olacaktır.
Firma A’nın 31 Mart 2001 ara dönem mali tablolarında bu işlem milyon TL cinsinden şu
şekilde yansıtılacaktır:
(Bilanço – Aktifler) Ticari alacaklar
(Bilanço – Pasifler) Gel. Aylara ait gelirler
(Gelir tablosu) Satış geliri
Faiz geliri

15,000
3,750
10,000
1,250

2. Satış işlemi hangi anda muhasebeleştirilmelidir ?
TMS-4’ün 10. Maddesi uyarınca satıcı işletme alıcıya malın mülkiyeti ile ilgili risk ve
yararları devr ettiğinde satış işlemi gelirlere yansıtılmalıdır.
Örnek: Firma X, Firma Y’ye 20 milyar TL tutarında ticari mal satış anlaşması uyarınca
faturalanmış, ancak söz konusu malları sevk etmemiş, yani mallar ve malların mülkiyeti ile
ilgili önemli risk ve yararları henüz devir etmemiştir. Bu durumda söz konusu fatura kesildiği
anda kayıtlara nasıl yansıtılacaktır ?
Henüz fiziki sevkiyat yapılmadığından, dolayısıyla risk ve faydalar transfer edilmediğinden
gelir tablosuna herhangi bir satış geliri yansıtılmamalıdır. TMS-4’ün 11. Maddesine göre eğer
satıcı işletme, mülkiyet hakkından kaynaklanan önemli riskleri taşımaya devam ediyorsa bu
işlem bir satış işlemi değildir ve gelir tahakkuk ettirilmez.

(Borç) Ticari alacaklar
20 milyar TL
(Alacak) Gelecek aylara ait gelirler
20 milyar TL
3. Bilanço tarihi itibariyle henüz tamamlanmamış hizmetler nasıl muhasebeleştirilmelidir ?
TMS-4’ün 13. Maddesi uyarınca verilen hizmete ilişkin gelirin doğruya yakın biçimde tahmin
edilebildiği durumlarda, gelir tutarı ilgili hizmetin bilanço tarihi itibariyle tamamlanma
yüzdesi esas alınarak tahakkuk ettirilmelidir. Bir hizmetin tamamlanma yüzdesi 14. Maddede
bahsedilen yöntemler ışığında hesaplanabilir.
Örnek: Firma F, Firma B’ye eğitim hizmeti vermektedir. İki firma arasındaki anlaşma
uyarınca toplam verilecek eğitim 100 saati kapsamaktadır ve 31.12.2000 tarihi itibariyle söz
konusu eğitimlerin 30 saati tamamlanmıştır. Toplam eğitim ücreti olan 12 milyar TL peşin
olarak tahsil edilmiştir. Firma F’nin 31 Aralık 2000 mali tablolarında bu işlem nasıl
yansıtılacaktır ?
TMS-4’ün 14. maddesi b şıkkı uyarınca bir hizmetin tamamlanma yüzdesi verilecek toplam
hizmetin bir yüzdesi olarak bilanço tarihine dek yapılmış olan hizmetlere bakılarak elde edilir.
Bu durumda toplam hizmetin %30’u tamamlanmıştır.
Firma F’nin 31 Aralık 2000 mali tablolarında bu işlem milyon TL cinsinden şu şekilde
yansıtılacaktır:
(Bilanço – Aktifler) Bankalar
(Bilanço – Pasifler) Alınan avanslar
(Gelir tablosu) Satışlar (Hizmet geliri)

12,000
8,400
3,600

4. Temettü gelirlerinin tahsil edildiklerinde gelirlere yansıtılması TMS-4 ile çelişir mi ?
TMS-4’ün 17. maddesine göre temettüler, Türkiye’deki genel uygulamanın aksine, ortakların
kay payları genel kurul tarafından onaylandığında tahakkuk ettirilir. Bu durum göz önünde
bulundurulduğunda temettülerin gelir yazılması için tahsilatlarının beklenmesi, dolayısıyla
ülkemizdeki genel uygulama, TMS-4 ile çelişmektedir.
Örnek: Firma G, Firma H’nın iştiraklerinden biridir. Firma G’nin 15 Nisan 2001 tarihindeki
genel kurulunda Firma H’ya 20,000 milyon TL kar payı dağıtacağı onaylanmıştır. Firma H 30
Haziran 2001 itibariyle söz konusu kar payının yarısını tahsil edebilmiştir. Firma H’nın 30
Haziran 2001 tarihli ara dönem mali tablolarında bu işlem nasıl yansıtılacaktır ?
Firma H’nın 30 Haziran 2001 tarihli ara dönem mali tablolarında bu işlem milyon TL
cinsinden şu şekilde yansıtılacaktır:
(Bilanço – Aktifler) Bankalar
(Bilanço – Aktifler) Diğer alacaklar – iştirakler
(Gelir tablosu) Temettü geliri

10,000
10,000
20,000

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

ALACAKLARIN DENETİMİ
Adem KEFELİOĞLU
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
1.

ALACAKLARIN TANIMI

Bilindiği gibi alacaklar kalemi, bir işletmenin esas faaliyetinden kaynaklanabileceği gibi diğer
faaliyetlerinden de kaynaklanabilir.
İşletmenin esas faaliyetiyle ilgili mal ve hizmet satışlarından doğan alacakları bilançoda “Ticari Alacaklar”
grubu altında gösterilir. Ticari nitelikte olmayan ve bilançoda “Diğer Alacaklar” grubunda takip edilen
“Ortaklardan Alacaklar”, “İştiraklerden Alacaklar”, “Personelden Alacaklar” gibi diğer çeşitli alacaklar
inceleme konumuzun dışında olup, açıklamalarımız “Ticari Alacaklar” la ilgili denetim çalışmaları ile sınırlı
tutulmuştur.
Tek Düzen Muhasebe Sisteminde, alacakların “Ticari” ve “Diğer” diye ayrıma tabi tutulması, bu alacakların
nitelik farkından kaynaklanırken, “Senetli” ve “Senetsiz” olarak yapılan ayrım alacakların güvencesiyle
ilgilidir. Alacaklarla ilgili olarak “Kısa” veya “Uzun Vadeli” olarak yapılan ayrım ise bunların nitelik veya
güvence farkından değil, vade farkından kaynaklanmaktadır.
2.

ALACAKLARIN DENETİMİNİN AMACI

Alacakların denetiminde, denetçi alacaklar kaleminin bakiyesini inceleyerek, bu tutarın güvenilirliğini, ilgili
müşteriler açısından geçerliliğini ve tahsil kabiliyetinin olup olmadığını araştırmalıdır.
Ticari alacakların güvenilirliği, kaydi alacak tutarının üstünde ya da altında bir alacağın olup olmadığıyla
ilgilidir. Hileli işlemlere zemin hazırlamak amacıyla, ticari alacaklar gerçek tutarından farklı
gösterilebileceği gibi, ilgisiz kişiler adına da kayıt yapılmış olabilir.
Ticari alacaklar, ticari faaliyetler sonucunda kredili veya senetli mal ve hizmet satışlarından doğarlar. Bu
nedenle ticari alacak hesapları, yurt içi ve yurt dışı satış hesapları ile yakından ilgilidir. Öte yandan bu hesap
grubu satışlarla ilgili olduğu kadar tahsilatlarla da ilgili olması nedeniyle, “kasa” ve “banka” gibi hesapları
da yakından ilgilendirmektedir.
Alacaklar kalemi denetlenirken, denetçi başta satışlar ve stok kalemleri olmak üzere diğer denetim sahaları
hakkında da çok önemli bilgilere ulaşır.
Örneğin, alacakların vadelerine göre tahsil kabiliyeti araştırılırken, vadesinde tahsil edilememiş çok sayıda
alacak bulunması, bir çok probleme işaret edebileceği gibi, satılan mal veya sunulan hizmet konusunda
müşteri memnuniyetsizliğinin bir göstergesi de olabilir.
Benzer şekilde satış iadeleri nedeniyle, alacak hesaplarına düşülen alacak tutarlarının fazlalığı, satılan mal
veya sunulan hizmetin kalitesi konusunda önemli yönetsel sorunların varlığına işaret edebilir.
Alacaklarla ilgili alınan teyit mektuplarında, belirli mamul grupları hakkında çokça şikayete rastlanılması, bu
mamul gruplarının satılabilirlik açısından irdelenmesine ve bu tür stoklarla ilgili uygun karşılıkların ayrılıp
ayrılmadığının sorgulanmasına neden olacaktır.
3.

ALACAKLARLA İLGİLİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

Alacaklarla ilgili iç kontrol sisteminin etkinliği incelenirken, denetçi işletmenin faaliyet konusunu, işletme
büyüklüğünü ve sektörün genel yapısını da göz önünde bulundurmalıdır.
Bilindiği gibi küçük işletmelerde iç denetim birimi bulunmayacağı gibi, iç kontrole yönelik etkin
prosedürlerin olması da beklenmemelidir. Bu tür işletmeler yetki ve sorumluluk devrine sıcak bakmadıkları
için, işletme sahipleri tüm iç kontrol fonksiyonlarını kendi üzerlerinde toplamak isterler. Bu uygulamanın

belli bir yere kadar başarı şansı olmakla birlikte, işletmenin büyüdüğü, faaliyet hacminin arttığı, işlemlerin
karmaşıklaştığı ve rekabetin geliştiği ortamlarda başarılı olması mümkün değildir.
Etkin bir iç kontrol sisteminin temelinde yetki ve sorumlulukların dengeli bir şekilde dağıtılması vardır.
Sistemin başarısı; iç kontrol prosedürlerinin yeterli olmasına, etkin olarak uygulanmasına ve yönetimin
dağıtılmış yetkilere asla müdahale etmemesine bağlıdır.
Yukarıda da işaret edildiği gibi, alacakların denetimi satış işlevinin denetimi ile birlikte yürütülür. Alacaklar
ve kredili satışlar için etkin bir iç kontrol modeli aşağıda açıklanmıştır.
3.1. Örgüt Yapısı
Kredili satışlar ile ilgili yetki ve sorumluluklar örgüt içinde uygun bölümler arasında paylaştırılmalı, hiçbir
bölüm satışla ilgili kıymet hareketleri üzerinde tam bir kontrole sahip olmamalıdır. Her bölüm kendi
faaliyetinden sorumlu olmalı, diğer bölümlerin faaliyetlerine müdahale edememelidir. Bu amaçla aşağıdaki
servisler ve bu servislerde görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları birbirinden ayrılmalıdır;








Satış Servisi : Malların satışının yapılması, kredilendirme servisi ile birlikte satış iade ve indirimlerinin
onaylanması,
Kredilendirme Servisi : Kredili satışların onaylanması, satış servisi ile birlikte satış iade ve indirimlerinin
onayı, tahsilat işlevinden sorumlu olma,
Tahsilat Servisi : Tahsilat işlemlerinin yapılması,
Ambar Servisi : Stokların korunması,
Sevkiyat Servisi : Uygun onaya dayanarak malların gönderilmesi,
Teslim Alma Servisi : Satış iadelerinin teslim alınması,
Muhasebe Servisi : Kredili satışlarla ilgili olarak farklı kişilerin yetki ve sorumluluğunda olmak üzere;
faturaların hazırlanması, satış yevmiyesinin yapılması, alacaklar yardımcı defterlerinin ve büyük defterin
tutulması, alacakların kayıtlardan silinmesi, aylık müşteri hesap özetlerinin hazırlanması.

Yukarıda yapılan iş bölümü elbette bütün işletmeler için geçerli değildir. İşletmenin türüne ve yapılan işin
cesametine göre farklı iç kontrol sistemleri geliştirileceği tabiidir. Ancak iyi bir iç kontrol sisteminde;
kaydetme ile koruma fonksiyonlarının, satış fonksiyonu ile tahsilat ve kredilendirme fonksiyonlarının
birbirinden farklı departman ve kişilerin yetki ve sorumluluğuna verilmiş olması, muhtemel hata, hile ve
yolsuzlukları asgari seviyeye indirecektir.
3.2. Satışın Yapılması
Satış bölümü müşterilerden gelen siparişlere göre satış emrini hazırlar. Satış emri krediler bölümüne
gönderilir. Finansman bölümüne bağlı olarak görev yapan krediler bölümü satış emrini inceleyerek,
işletmenin müşterileriyle ilgili kredi politikası doğrultusunda alıcıya kredili satış yapılmasını onaylar.
Ambar servisi kendisine gelen onaya dayanarak malların çıkışını yapar ve sevkiyat servisine aktarır.
Sevkiyat servisi onayı inceledikten sonra basılı sıra numaralı yollama belgesi düzenleyerek malların
sevkiyatını yapar. Yollama belgesini alan muhasebe servisi sevkiyatı yapılmış mallar için satış faturalarını
düzenler.
3.3. İşlemlerin Kayıtlara Geçirilmesi
Alacak hesaplarının doğru ve güncel olarak izlenmesi yönetim kararları açısından son derece önemlidir. Bu
nedenle satış faturalarının birer sureti ile müşterilerden gelen para alındı makbuzları ve diğer kaynak belgeler
geciktirilmeden alacaklar muhasebesine gönderilmelidir. Belirli aralıklarla, alacaklarla ilgili yardımcı ve
büyük defter kayıtlarını yapan kişiler dışında bir muhasebe personeli tarafından genel alacak toplamı ile
yardımcı alacak toplamları karşılaştırılarak uygunluk aranmalıdır.

3.4. Varlıklara Erişim
Satılacak malların fiziki olarak korunması ambar bölümünün yetkisi altındadır. Bu bölümün yollama yapma
yetkisi bulunmamalıdır. Bu yetki sevkiyat bölümüne ait olup, sevkiyat bölümünde görev yapanların
ambardaki mallara erişimi engellenmiş olmalıdır.
Yine benzer şekilde alacaklara ait muhasebe kayıtları sadece bu konuda yetkilendirilmiş alacaklar
muhasebesi görevlileri tarafından yürütülmeli, diğer personelin alacaklarla ilgili kayıtlama yetkisi
olmamalıdır.
3.5. Defter Kayıtları İle Karşılaştırma
Alacaklarla ilgili aylık dönemler itibariyle müşteri hesap özetleri hazırlanarak müşterilere gönderilmeli ve
alacaklarla ilgili bakiyelerin doğruluğu teyit edilmeli, eksiklik veya fazlalıkların nedenleri araştırılıp gerekli
düzeltmeler yapılmalıdır.
Alacaklarla ilgili başka sorumluluğu bulunmayan bir kişi tarafından alacakların yaşlandırılması yapılmalı,
vadesi geçmiş alacak hesapları dikkatlice incelenmeli, bunların tahsil edilebilmesi için izlenecek yollar
kararlaştırılmalıdır. Şüpheli hale gelen alacaklar için uygun karşılıklar ayrılmalı, değersiz veya tahsili
imkansız alacaklar ise uygun belge ve onaylara dayanılarak alacaklardan çıkarılmalıdır.
4.

ALACAKLARLA İLGİLİ UYGUNLUK DENETİMİ

Alacaklarla ilgili uygunluk denetiminin amacı, faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde ve muhasebe kayıtlarına
geçirilmesinde işletmede yayınlanmış talimat ve yönergelere uygun davranıldığını saptamaktır. Bu nedenle
denetçi yapacağı uygunluk denetiminde genel olarak aşağıdaki hususları sorgulayacaktır;






Satışlar, kredisi olan uygun müşterilere yapılmış mıdır?
Satılan malların sevkiyatı yapılmış mıdır?
Sevkiyatı yapılan mallar için uygun faturalar düzenlenmiş midir?
Hazırlanan faturalar zamanında muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmiş midir?
Düzenlenen faturalar ile müşterilere yapılan sevkiyatlar uyumlu mudur?
Denetçinin bu hususları sorgularken izleyeceği yolları ise şöyle sıralayabiliriz;










5.

Satış faturaları; sıra numarası, aritmetik doğruluk, miktar ve birim fiyat açılarından kontrol edilmelidir.
Yollama ile ilgili kayıtlar satış kayıtları ve faturalarla karşılaştırılmalı, aralarında mutabakat aranmalı,
yollama belgelerinin sıra numaralı olduğu teyit edilmelidir.
Alacaklandırma mahsup fişi ile ilgili onay aranmalıdır.
Alınan iadeler, aritmetik doğruluk, miktar ve birim fiyat açılarından kontrol edilmelidir.
Müşteri hesaplarına yapılan alacak kayıtları kasa tahsil fişleri yada ilgili banka havaleleri ile
karşılaştırılmalıdır.
Ticari veya vergisel açıdan şüpheli hale gelen alacaklarla ilgili uygun karşılıkların ayrılmış olduğu
kontrol edilmelidir.
Kayıtlardan çıkarılmış tahsili imkansız değersiz alacaklar gözden geçirilerek titizlikle incelenmelidir.
Dönem sonlarında alacaklarla ilgili yapılan reeskont işlemleri kontrol edilmeli, vergisel ve ticari
açılardan uygun hesaplamaların yapıldığı teyit edilmelidir.
ALACAKLARLA İLGİLİ MADDİ DOĞRULUK DENETİMİ

Maddi doğruluk denetiminde denetçinin temel amaçlarından birincisi “Alacakların Doğrulanması”, diğeri
ise “Alacakların Değerlemesi” dir.
5.1. Alacakların Doğrulanması
Doğrulama, işletme dışında bağımsız bir kaynaktan yazılı bilgi alınmasıdır. Bu teknik ile toplanan
doğrulayıcı kanıtların güvenilirliği çok yüksektir.

Doğrulama tekniği, ticari alacaklarla ilgili olarak müşterilere borç bakiyelerinin bildirilmesi ve kendi
kayıtları ile mutabık olup olmadıklarının sorulması şeklinde uygulanır. Bu tekniğin uygulanması ile alacak
hesaplarına ait bakiyelerin maddi doğruluğu araştırılır.
Genel kabul görmüş denetim standartları, denetçilerin stok sayımını gözlemlemelerini ve alacaklarla ilgili
olarak doğrulama denetim tekniğine baş vurmalarını zorunlu tutmaktadır.
Doğrulamanın zamanı, doğrulama şekli ve gönderilecek doğrulama mektuplarının adedi doğrudan denetçi
tarafından belirlenir. Müşteri işletme tarafından hazırlanan teyit mektupları denetçi tarafından gönderilir ve
teyitlerin cevapları müşteri işletmeye değil doğrudan denetçiye ulaşacak şekilde ayarlanır.
Teyit mektupları duruma göre olumlu veya olumsuz olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir.
Olumlu teyitte, karşı taraftan gönderilen mutabakat mektubu ile uyumlu olsa da olmasa da cevap verilmesi
istenir. Olumsuz teyitte ise karşı taraf, gönderilen mutabakat mektubu ile uyumlu değilse cevap verecektir.
Bu tip teyitlerde karşı taraftan cevap alınamadığında mutabık kalındığı varsayılır.
5.2. Alacakların Değerlemesi
Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre alacaklar bilançoda tahsil edilebilir değerleriyle gösterilir. Bu
nedenle alacakların bilanço gününe indirgenmiş değerlerinin hesaplanması gerekir. Alacakları değerlerken
karşılaşılan en önemli sorun bunların tahsil kabiliyetinin belirlenmesi sorunudur. Burada yapılabilecek bir
hata hem bilançoyu ve hem de gelir tablosunu etkileyecektir. Dolayısıyla denetçi yalnızca alacakların brüt
tutarlarının doğrulanmasıyla ilgili değildir. Denetçi gerekli incelemeleri yaparak değersiz veya tahsili
imkansız hale gelen alacakların kayıtlardın uygun olarak silindiğine, ileride tahsil edilemeyeceği düşünülen
alacaklar için uygun karşılıkların ayrılmış olduğuna güven getirmelidir.
Ayrıca dönem sonu itibariyle alacaklarla ilgili reeskont hesaplamaları incelenmeli, yabancı para cinsinden
olan alacakların Maliye Bakanlığınca yayınlanan döviz alış kurları üzerinden değerlemeye tabi tutulduğunu
kontrol etmelidir.
6.

SONUÇ

Firmaların esas faaliyetlerinin stok, alacak ve nakit üçgeninde cereyan ettiği düşünüldüğünde, alacak
denetiminin önemi daha iyi anlaşılmaktadır.
Burada ticari alacakların denetimiyle birlikte, alacaklarla ilgili etkin bir iç kontrol sisteminin nasıl olması
gerektiği hususları genel olarak irdelenmiş olup; reeskont uygulamaları, şüpheli ve değersiz alacaklar gibi
hususlar birer ayrıntı olarak değerlendirildiğinden inceleme kapsamı dışında bırakılmıştır.

SORU VE CEVAPLAR
Meclisi Mebusan Caddesi Canfeda Çıkmazı NO:5
Fındıklı – 80040 İSTANBUL
Tel: 0 (212) 293 43 40 ( 10 Hat)
Faks: 0 (212) 293 70 46
e-mail: ismmmo@ismmmo.org.tr

SORU: Bir işhanı; bir dükkan,bir çay ocağı ve 18 adet bürodan müteşekkül 20 bağımsız
bölümden oluşmaktadır. Her bağımsız bölüm ayrı ayrı sahiplidir. Bu bağımsız bölümlerden
bazıları boş,bazıları ise büro olarak kullanılmaktadır.
İş hanı yönetiminin çalıştırdığı kapıcıya ödenen ücretten stopaj kesintisi yapılıp yapılmayacağı
konusunda tarafımıza bilgi verilmesini rica ederim.
CEVAP: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/6 maddesinde;
“Hizmetçilerin ücretleri(hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde,bahçelerde,apartmanlarda ve ticaret
mahalli olmayana yerlerde orta hizmetçiliği,süt ninelik,dadılık,bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel
hizmetlerde çalışanlardır).(Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir) “ hükmü
yer almıştır.
Bu hükme göre,ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesi öngörülen hizmetçiler,özel fertler
tarafından evlerde,bahçelerde,apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta
hizmetçiliği,süt ninelik,dadılık,bahçıvanlık,kapıcılık,kalorifercilik gibi özel hizmetlerde çalıştırılan
kişilerdir.
Bu durumda ticaret mahalli olan işhanında yönetim kurulunuz tarafından çalıştırılacak kapıcı ve bekçi
gibi hizmet erbabına ödenecek ücretlerin gelir vergisinden istisna edilmesi olanaklı değildir.
Öte yandan Gelir Vergisi Kanunu’nun 61.maddesinde “Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı
olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilen
menfaatlerdir” denmektedir. Ücretin ödenecek,tazminat,kasa tazminatı(mali sorumluluk
tazminatı)tahsisat,zam,avans,aidat,huzur hakkı,prim,ikramiye,gider karşılığı veya başka adlar altında
ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancı belli bir yüzdesi
şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez”hükmü yer almaktadır.
Aynı kanunun 94.maddesinin 1.fıkrasında “Kamu idare ve Müesseseleri,İktisadi Kamu
müesseseleri,sair kurumlar,ticaret şirketleri,iş ortaklıkları,dernekler,vakıflar,dernek ve vakıfların
iktisadi işletmeleri,kooperatifler,yatırım fonu yönetenler,gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan
ticaret ve serbest meslek erbabı,zirai kazançlarını bilanço ve ziari işletme hesabına göre tespit eden
çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri nakten veya hesaben yaptıkları sırada,istihkak
sahiplerinin gelir vergisine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar” hükmü yer almış
olup,maddenin 1.bendine göre “Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61.maddede yazılı olup ücret
sayılan ödemeler üzerinden 103 ve 104 maddelere göre gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme
bağlanmıştır.
Bu itibarla Muhasebesini tutmuş bulunduğunuz İş hanının yönetim kurulu tarafından işhanınızda
kapıcılık yapmak üzere çalıştırmayı düşündüğünüz şahıslara hizmetleri dolayısıyla yapacağınız ücret
ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.maddesinin 1.bendi hükmü uyarınca aynı kanunun

103.ve 104 maddelere göre gelir vergisi tevkifatı yapılması ve yapılan tevkifatın Gelir Vergisi
Kanunu’nun 98.maddesine göre muhtasar beyannameyle ilgili vergi dairesine bildirilmesi
gerekmektedir.
SORU: Mutfak ve banyo malzemeleri satışı yapan bir gerçek kişi mükellef gerçek usulde
Bilanço esasına göre defter tutmaktadır. Bu mükellef için Nev’i değişikliği yaparak Ltd.Şti.’ne
dönüştürmek istemekteyiz. Bu dönüşüm işlemi için izlememiz gereken yol ve vergisel boyutu ne
olacaktır?
CEVAP : Gelir Vergisi Kanunu’nun 81.maddesi 4444/3 sayılı yasanın geçici 56.maddesine göre
1999-2002 yılları gelirlerinin vergilendirilmesinde,değişen şekliyle aşağıdaki hallerde diğer kazanç ve
iratlar vergilendirilmez denmektedir.81 maddenin 2.bendinde “Kazancı bilanço esasına göre tespit
edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devr
olunması,devralan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya
sahiplerinin şirketten devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı
alması(bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır”
Bu hükme göre,şahıs şirketlerinin nevi değiştirerek sermaye şirketi olması veya sermaye şirketine devr
olunması için;
Şahıs şirketinin aktif ve pasifiyle bir kül halinde devrolunması,
Devrolan (veya yeni şirketin) şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi,
Devrolan şahıs şirketi sahip ya da sahiplerinin eski şirkette hissesi ya da hisseleri oranında
sermaye şirketinden devir bilançosuna göre(Bilirkişi incelemesi sonucunda) hesaplanan öz
sermaye oranında ortaklık payı veya hissesi alması.
Bu şartlar altında yapılan devir yada yeni bir sermaye şirketi olması halinde gelir vergisi açısından
vergilendirilmez.
-

BİLANÇO ESASINA TABİ GERÇEK KİŞİNİN SERMAYE ŞİRKETİNE DÖNÜŞMESİNDE
TAKİP EDİLECEK YOL
Şahıs şirketlerinin nevi değiştirerek sermaye şirketine dönüştürülmesinde müracaat öncelikle Ticaret
mahkemesine, eğer yoksa Asliye Hukuk mahkemesine yapılır. Başvuru dilekçesinin ekine
-Nevi değiştirecek işletmeye ait ticaret sicil gazetesi
-Nevi değişikliği için alınmış karar(adi ortaklıklarda)
-Dönüşüm tarihi itibariyle hazırlanmış Bilanço-Gelir tablosu-Mizan
-Nevi değiştirilen yıla ait defter tasdik bilgileri
eklendikten sonra müracaat edilen mahkeme Nevi değiştirecek işletmenin öz sermaye tespitini
yapmak üzere bilirkişi görevlendirir.
Defter ve belgeler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda bilirkişinin tespit ettiği özsermaye
yeni kurulacak şirkete ayın sermaye olarak konulur. Ayın sermaye şirketin tescilinden itibaren 2 yıl
geçmedikçe başkasına devredilemez. Ferdi işletmenin aynen devir alınacak aktif ve pasifi gerçek aktif
ve pasif olmalıdır. Gerçek olamayan aktifler(örneğin zararlar) yeni oluşuma devredilemez. Nevi
değiştirecek ferdi işletmenin mutlaka bilanço esasına göre defter tutması gerekmektedir. Son olarak
münfesih kurumun,kollektif veya komandit şirketin hiçbir vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi
yazısı aranılmaktadır.
Ana sözleşme hazırlanırken Nevi değişikliğinin işleminin T.T.K.152 maddesi nevi değişikliği
hükümlerine göre yapıldığı ve sermaye maddesinde ise bilirkişi heyeti tarafından tespit edilen ayni
sermayenin dağılımı özellikle belirtilmelidir.
Daha sonraki tüm işlemler bir ticari şirket kuruluş işlemleriyle aynıdır.
BİLANÇO ESASINA TABİ GERÇEK KİŞİNİN SERMAYE ŞİRKETİNE DÖNÜŞMESİNİN
VERGİSEL BOYUTU

A-GELİR VERGİSİ AÇISINDAN
G.V.K’nun 81.maddesine göre devir ve birleşmeler Gelir Vergisine tabi değildir.
B-K.D.V. AÇISINDAN
KDV Kanunu’nun 17/4-c maddesine göre,GVK’nun 81.maddesine göre gerçekleşen nevi değiştirme
işlemleri KDV’ye tabi değildir. Şahıs şirketlerinin sermaye şirketlerine dönüşmesi veya katılımında
indirilemeyen bir KDV söz konusu ise bu KDV’nin yeni şirkette indirilmesi Bakanlığın Özelgelerine
ve Danıştay kararlarına göre mümkündür. (Maliye Bakanlığı 11.08.1994 tarih ve 54134 sayılı;
25.11.1983 tarih ve 73577 sayılı Özelgeleri.
18.07.1996 tarih ve 33186 sayılı Özelge ve Danıştayın 1995/2825 tarih ve 1996/1545 sayılı Kararı)
C-TAŞIT ALIM VERGİSİ VE HARÇLAR KANUNU AÇISINDAN
Her türlü taşıtların yeni oluşuma devredilmesinde taşıt alım vergisi aranılmayacaktır.
Harçlar kanunu 59.maddesine göre nevi değiştirme işlemlerinde harç alınmayacağı hususunda hüküm
bulunmamaktadır.
D-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU AÇISINDAN
Eğer nevi değiştiren gerçek kişi işletmesinde çalışan işçi var ise nevi değişikliğinin tescil tarihinden
önce bağlı bulunduğu SSK Müdürlüğüne İşyeri değişiklik bildirgesi ve çalışan sigortalıları ile ilgili
bilgiyi içeren bir dilekçe vermelidir.

DANIŞTAY KARARLARI
Danıştay Üçüncü Dairesinden:
Esas No : 2001/4308
Karar No: 2002/153
25.04.2002 Perşembe Sayı: 24736 (Asıl)
Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı
Davacı : ........................
Vekili : ......................
Davalı : ............................
İstemin Özeti: Davacı şirketin taşımasını üstlendiği emtia için sevk irsaliyesi düzenlemediğinin
yurtiçi kargo yetkilisi nezdinde 26.12.1996 günlü tutanakla tespit edilmesi üzerine adına kesilen özel
usulsüzlük cezasına karşı açılan davayı; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 131'inci maddesine göre
yoklama fişinin nezdinde yoklama yapılana veya yetkili adamına imzalatılması gerektiği, bunlar
bulunmaz veya imzadan çekinirlerse, keyfiyetin yoklama fişine yazılarak, bu fişin polis, jandarma,
muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinden birine imzalatılacağının, anılan Kanunun 230'uncu maddesinin
5'inci bendinde de, malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıtıldığı
hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıtılması halinde alıcının,
taşınan veya taşıtılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulmasının şart
olduğunun, 353'üncü maddesinin 2'nci bendinde de, sevk irsaliyesi düzenlenmediğinin,
kullanılmadığının, bulundurulmadığının, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya
gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde özel usulsüzlük cezası kesileceğinin hükme
bağlandığı, satılan malın, satıcı ya da alıcı tarafından ücret karşılığında başka bir özel ya da
tüzel kişiye ait araçla taşıtılmış olmasının, bunların taşınan malla ilgili sevk irsaliyesi düzenleme ve
taşıtta bulundurma yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı, eğer satıcı ya da alıcının sadece bizzat
taşıdığı mallar için sevk irsaliyesi düzenleme ve araçta bulundurma zorunluluğu öngörülmüş olsaydı,
madde metninde "taşıtılan" deyimine yer verilmeyeceği, buna göre satılan malın, alıcı ya da satıcı
tarafından başkasına ait araçla taşıtılması halinde, sevk irsaliyesinin taşıma işini yaptıran alıcı ya da
satıcı tarafından düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulmasının zorunlu olduğu, diğer taraftan, alıcı veya
satıcı adına taşıma işini yapan şahıs veya firma elemanlarının, taşıma işini yaptıran alıcı veya satıcının
yetkili elemanı, bu kişiler nezdinde düzenlenen tutanakların da, hukuken geçerli belge olarak kabul
edilmesi gerektiği, olayda, taşıma işini yapan kargo şirketi yetkilisi nezdinde düzenlenen tutanağın
incelenmesinden, taşıtılan emtia için sevk irsaliyesi düzenlenmediği anlaşıldığından, bu tutanağa
dayalı olarak kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden
İzmir Üçüncü Vergi Mahkemesinin 26.5.2000 gün ve E: 1997/312, K: 2000/548 sayılı kararına karşı
davacı tarafından yapılan itirazı reddederek mahkeme kararını onayan İzmir Bölge İdare
Mahkemesinin 29.11.2000 günlü ve E:
2000/133, K: 2000/252 sayılı kararının; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 131'inci maddesi uyarınca,
maddi olayın tespitine yönelik olarak düzenlenen tutanak niteliğindeki yoklama fişlerinin kesilecek
cezaya dayanak oluşturabilmesi için, cezaya muhatap olacak gerçek veya tüzel kişinin kendisinin,
kanuni temsilcisinin imzasını taşımasının yasal bir zorunluluk olduğu, yasa koyucunun aynı maddede
imzadan çekinme hakkının bulunduğuna da değindiği, bu takdirde de yoklama fişlerini polis,
jandarma, muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinden birinin imzalayacağını öngördüğü halde, dava konusu
cezanın dayanağı tutanağın kargo şirketi yetkilisine imzalatılması nedeniyle, yapılan tespit,
yükümlüyü bağlamayacağından, bu tutanağa dayanılarak kesilen özel usulsüzlük cezasında yasaya

uyarlık görülmediği ileri sürülerek Danıştay Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması
istenilmektedir.
Tetkik Hakimi ................... Düşüncesi: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 131'inci maddesinde,
yoklama neticelerinin tutanak mahiyetinde olan yoklama fişine geçirileceği, bu fişlerin yoklama
yerinde iki nüsha tanzim olunarak tarihleneceği, bulunursa nezdinde yoklama yapılana veya yetkili
adamına imza ettirileceği, bunlar bulunmaz veya imzadan çekinirlerse keyfiyetin fişe yazılacağı ve
yoklama fişinin polis, jandarma, muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinden birine imzalatılacağı hükme
bağlanmış olup, olayda bu hükme aykırı olarak davacı şirketin yetkili adamı olmayan taşıma işini
üstlenen kargo şirketi yetkilisi nezdinde düzenlenen tutanaktaki tespitler, davacı şirketi
bağlamayacağından, bu tutanağa dayalı olarak kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka uygunluk
bulunmamaktadır. Bu nedenle İzmir Bölge İdare Mahkemesi kararının kanun yararına bozulması
gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince, İzmir Bölge İdare Mahkemesince verilen 29.11.2000
günlü ve E: 2000/133, K: 2000/252 sayılı kararın, Danıştay Başsavcılığı tarafından kanun yararına
temyizen bozulmasına ilişkin istem incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 230'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının
5'inci bendinde yer alan parantez içi hükümde, malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından
taşındığı veya taşıtıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşındığı veya taşıtıldığı
hallerde alıcının, taşınan veya taşıtılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta
bulundurulmasının zorunlu olduğu öngörülmüştür. Sözü edilen Kanunun 131'inci maddesinde ise,
yoklama neticelerinin tutanak mahiyetinde olan yoklama fişine geçirileceği, bu fişlerin yoklama
yerinde iki nüsha tanzim olunarak tarihleneceği, bulunursa nezdinde yoklama yapılana veya yetkili
adamına imza ettirileceği, bunlar bulunmaz veya imzadan çekinirlerse keyfiyetin fişe
yazılacağı ve yoklama fişinin polis, jandarma, muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinden birine
imzalatılacağı kurala bağlanmıştır.
Davacı şirketin taşımacılık şirketi aracılığıyla gönderdiği emtia için sevk irsaliyesi düzenlemediği
taşımacılık şirketinin yetkilisi tarafından imzalanan 26.12.1996 tarihli tutanakla tespit edilmiş olup, bu
tutanağa dayanılarak davacı şirket adına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 353'üncü maddesinin 2'nci
fıkrasına göre özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. Bu madde uyarınca özel usulsüzlük cezası
kesilebilmesi için maddede sayılan belgelerin, düzenlenmediğinin, kullanılmadığının,
bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya
gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin usulüne uygun düzenlenmiş bir tutanakla tespit edilmesi
gerekmektedir. Tutanağın nezdinde yoklama yapılana yani yükümlüye, tüzel kişilerde ise kanuni
temsilcilere, bunların bulunmaması durumunda ise yetkili adamına imzalatılması koşuluyla bağlayıcı
olacağı açıktır. Olayda, dava konusu özel usulsüzlük cezasının dayanağı tutanağın, davacı veya
yetkilisi nezdinde değil, davacı şirket adına hareket etme yetkisi bulunmayan kargo şirketinin bir
çalışanı tarafından imzalandığı, davacı veya yetkili adamının bulunmadığı sırada düzenlenen
tutanağın, 213 sayılı Yasanın 131'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlardan birine
imzalatılmadığı görülmektedir. Bu durumda kanunda öngörülen usullere uygun düzenlenmeyen
yoklama fişine dayanılarak kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka uygunluk
bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle Danıştay Başsavcılığı temyiz isteminin kabulü ile İzmir Bölge İdare
Mahkemesinin 29.11.2000 günlü ve E: 2000/133, K: 2000/252 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanunu'nun 51'inci maddesi uyarınca kanun yararına ve hükmün hukuki sonuçlarına
etkili olmamak üzere bozulmasına kararın birer örneğinin Maliye Bakanlığı ile Danıştay
Başsavcılığına gönderilmesine ve Resmi Gazete'de yayımlanmasına, dosyanın İzmir Üçüncü Vergi
Mahkemesi Başkanlığına iadesine, 23.1.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Danıştay Üçüncü Dairesi
Esas No : 2002/208 Karar No: 2002/1783
13.06.2002 Perşembe - Sayı: 24784 (Asıl)
Danıştay Üçüncü Dairesinden:
Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı
Davacı : ......................
Davalı : .....................
İstemin Özeti: Davacı şirketin 1999 yılı kurum kazancından indirdiği yatırım indirimi tutarından
tevkifat yapılamayacağını ileri sürerek Nisan 2000 dönemine ilişkin olarak ihtirazi kayıtla verdiği
muhtasar beyanname üzerinden adına tahakkuk ettirilen gelir (stopaj) vergisi ve fon payına karşı
açılan davayı; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinin 4369 sayılı Kanun'la
değiştirilen 6'ncı fıkrasının b-ii alt bendinde; dağıtılsın dağıtılmasın, kurumlar vergisine tabi
kurumların, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8'inci maddesinin 1 numaralı bendi dışında kalan kurumlar
vergisinden müstesna kazanç ve iratlarından gelir vergisi tevkif edileceğinin hükme bağlandığı,
99/13230 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki kararın 2'nci maddesinin (b) bendinin ii alt bendine
"yatırım indirimi dahil" ibaresinin eklendiği, eklenen bu hükmün, yatırım indiriminin bir istisna,
kazanç ve irat olmadığı gerekçesiyle Danıştay Dördüncü Dairesince iptal edildiği ve bu durumda
yatırım indiriminin gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmasının yasal dayanağının kalmadığı gerekçesiyle
kabul ederek tahakkuk ettirilen gelir (stopaj) vergisi ve fon payını kaldıran Konya Vergi
Mahkemesinin 20.10.2000 gün ve E: 2000/603, K: 2000/589 sayılı kararına karşı davalı vergi dairesi
müdürlüğü tarafından yapılan itirazı reddederek mahkeme kararını, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü
maddesinin 6'ncı fıkrasının b-ii alt bendine göre vergi tevkifatına tabi tutulan kurumlar vergisinden
müstesna kazanç ve iratların, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8'inci maddesinin 1'inci bendi dışındaki
bentlerinde yer alan kazanç ve iratlar olduğu, anılan bentte sayılmayan yatırım indirimi üzerinden
tevkifat yapılmasına olanak bulunmadığı, öte yandan gelire giren kazanç ve iratların Gelir Vergisi
Kanunu'nun 2'nci maddesinde 7 bent olarak sayıldığı, mahiyeti gereği gerçek ve tüzel kişilerin
yaptıkları yatırım harcamalarına ilişkin olan, kazanç veya irat niteliği taşımayan yatırım indirimi
üzerinden tevkifat yapılmasında, bu yönden de yasal isabet bulunmadığı gerekçesiyle onayan Konya
Bölge İdare Mahkemesinin 22.3.2001 gün ve E: 2000/8, K: 2001/81 sayılı kararının; yatırım
indiriminin, vergi mevzuatımızda öteden beri ticari ve zirai kazançların vergilendirilmesinde, yatırım
teşvik belgesi almış kişi ve kurumlar açısından bu belge kapsamında yaptıkları harcamaların belli bir
oranda matrahtan indirilmesi suretiyle uygulanan bir istisna türü olarak kabul edildiği, Kurumlar
Vergisi Kanunu'nda yatırım indirimi istisnası ile ilgili düzenlemenin 4369 sayılı Kanun ile 1.1.1999
tarihinden itibaren Gelir Vergisi Kanunu'na taşındığı, anılan Kanunun gerekçesinde de yatırım
indiriminden istisna olarak söz edildiği, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinin 6'ncı
fıkrasının (b) bendinin (ii) alt bendinde yatırım indirimi ibaresi yer almasa dahi kurumlar vergisinden
müstesna kazanç ve iratlardan vergi kesintisi yapılacağının öngörülmüş bulunması ve kurum
kazancının yatırım indirimine ait kısmının kurumlar vergisine tabi tutulmaması nedeniyle stopaj
yoluyla vergilendirilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek Danıştay Başsavcılığı
tarafından kanun yararına bozulması istemidir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Tetkik Hakimi : .....................
Düşüncesi : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinin 6'ncı fıkrasının b-ii alt bendinde,

dağıtılsın dağıtılmasın kurumlar vergisine tabi kurumların, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8'inci
maddesinin 1 numaralı bendi dışında kalan kurumlar vergisinden müstesna kazanç ve iratlarından
vergi kesintisi yapılmasının öngörüldüğü, bu hükme göre kurumlar vergisinden müstesna olan yatırım
indirimi tutarından tevkifat yapılmasında yasaya aykırılık bulunmadığı görüşüyle, ihtirazi kayıtla
verilen muhtasar beyanname
üzerinden davacı şirket adına tahakkuk ettirilen gelir (stopaj) vergisi ve fon payının kaldırılmasına
ilişkin Mahkeme kararını onayan Bölge İdare Mahkemesi kararının kanun yararına bozulmasının
uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince Konya Bölge İdare Mahkemesince verilen 22.3.2001 gün
ve E: 2000/8, K: 2001/81 sayılı kararın, Danıştay Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyizen
bozulmasına ilişkin istem incelenerek işin gereği görüşülüp düşünüldü:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinin 6'ncı fıkrasının 4369 sayılı Kanunla değişik
ve 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe giren (b) bendinin (ii) alt bendinde; dağıtılsın dağıtılmasın kurumlar
vergisine tabi kurumların, Kurumlar Vergisi Kanununun 8'inci maddesinin 1 numaralı bendi dışında
kalan kurumlar vergisinden müstesna kazanç ve iratlarından tevkifat yapılacağı, maddenin son
fıkrasında da Bakanlar Kurulunun bu maddede yer alan tevkifat nispetini her bir ödeme ve gelir için
ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkili
olduğu kurala bağlanmıştır.
Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 99/13230 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki kararın 2'nci
maddesinin (b) bendinin (ii) işaretli alt bendine parantez içi hükümle "yatırım indirimi dahil" ibaresi
eklenmiş ve tevkifat oranı %15 olarak belirlenmiştir.
Gelir Vergisi Kanununun Muaflık ve İstisnalar ile ilgili ikinci kısmının sonuna sekizinci bölüm olarak
202 sayılı Kanunun 16'ncı maddesiyle eklenen yatırım indiriminin mahiyetini açıklayan ek 1'inci
maddede; ticari veya zirai kazançlar üzerinden vergiye tabi mükelleflerin yatırım indiriminden
faydalanması kabul edilen yatırımları kapsamında yaptıkları ve müteakip vergilendirme döneminde
yapmayı öngördükleri yatırım harcamalarının, bu bölümde belirlenen şartlar dahilinde ilgili kazançtan
indirileceği öngörülmüştür.
Yatırım indirimi, 1.1.1994 tarihine kadar Kurumlar Vergisi Kanununun "İstisnalar" başlıklı 8'inci
maddesinin 9'uncu fıkrasında yer almakta iken, 3946 sayılı Yasayla yürürlükten kaldırılmış ancak,
yatırım indirimi tutarı, 193 sayılı Kanunun 94'üncü maddesinin 6'ncı fıkrasının (b) alt bendinin atıfta
bulunduğu 75'inci maddenin 3946 sayılı Kanunla değişik 4'üncü bendinde yer alan "indirim ve istisna"
ifadelerine dayanılarak 1998 yılı dahil vergi tevkifatına tabi tutulmuştur. 75'inci maddenin 2'nci
fıkrasının 4'üncü bendi de, 4369 sayılı yasayla değiştirilerek, dar mükellef kurumların indirim ve
istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından hesaplanan kurumlar vergisi ve fon payı düşüldükten
sonra kalan kısmının menkul sermaye iradı olduğu açıklanmış ve söz konusu bent hükmünün tam
mükellef kurumlar açısından uygulanabilirliği ortadan kaldırılmıştır.
Yukarıda açıklandığı üzere Gelir Vergisi Kanununun "Muaflık ve İstisnalarla" ilgili kısmının sekizinci
bölümünde yer alan yatırım indirimi, belli bir kazanç tutarının vergi dışı kalmasını sağlayan, başka bir
anlatımla yatırım indiriminden yararlanan mükelleflerin kurumlar vergisi ile vergilendirilmemesi
sonucunu doğuran bir vergisel avantaj niteliği taşıyan, özü itibarıyla istisnadan farkı olmayan bir vergi
istisna rejimidir. Esasen yatırım indirimi yıllarca bir vergi istisna rejimi olarak uygulanmış ve yargının
çeşitli kararlarında "istisna" olduğu vurgulanarak bu niteliği süreklilik kazanmıştır.
94'üncü maddenin 6'ncı fıkrasının (b) bendinde değişiklik yapan 4369 sayılı Yasanın gerekçesinde de;
yeniden düzenlenen (b) bendinde kurumlar tarafından temettü vergilemesi ile ilgili olarak yapılacak
stopajın üç alt başlık altında düzenlendiği, buna göre tam ve dar mükellef kurumların indirim ve
istisna kazançları üzerinden dağıtılsın dağıtılmasın gelir vergisi stopajı yapacakları, örneğin yatırım

indiriminden yararlanan bir kurumun, yararlandığı yatırım indirimi tutarı üzerinden belirlenen oranda
stopaj yapacağı, bu stopaj için kazancın dağıtımının beklenmeyeceği açıklanmıştır.
94'üncü maddenin 6'ncı fıkrasının (b) bendinin (ii) ve (iii) alt bentleri farklı sistemleri düzenleyen
kurallar koymuştur. (iii) alt bendi dar mükelleflerle ilgili olup, (ii) alt bendine göre kurumlar
vergisinden müstesna kazanç ve iratlardan vergi kesintisi yapılacağı için, (iii) alt bendinde vergi
mükerrerliğini önlemek, indirim ve istisnaları, tekrar kesinti dışı tutabilmek amacıyla indirim
sözcüğünün kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Öte yandan; 94'üncü maddenin 6'ncı fıkrasının sözü edilen (ii) alt bendinde yer alan dağıtılsın,
dağıtılmasın kurumlar vergisine tabi kurumların Kurumlar Vergisi Kanununun 8'inci maddesinin 1
numaralı bendi dışında kalan kurumlar vergisinden müstesna kazanç ve iratlarından tevkifat yapılacağı
hükmüne göre kanun koyucu Kurumlar Vergisi Kanununun 8'inci maddesinin 1 numaralı bendinde
öngörülen iştirak kazançları dışında diğer bentlerde sayılan istisna kazançlardan başka bu kanun ve
diğer kanunlarda kurumlar vergisinden istisna edilen tüm kazançları tevkifat kapsamına almıştır.
Belirtilen nedenlerle, yatırım indiriminin kurum kazancından indirilen kısmı, kurumlar vergisine tabi
olmadığından istisna kazanç olarak tevkifata tabi tutulmasında yasaya aykırılık bulunmamaktadır. Bu
durumda, Bakanlar Kurulu Kararı, Kanun hükmünü açıklayıcı mahiyetten öte bir anlam taşımadığı
gibi, sözü edilen kararın iptaline ilişkin Danıştay Dördüncü Dairesinin 3.5.2000 gün ve E: 1999/5648,
K: 2000/1914 sayılı kararı da, Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun 1.12.2000 gün ve E:
2000/196, K: 2000/409 sayılı kararı ile bozulmuştur.
Kaldı ki, Bakanlar Kurulu Kararında açıklama olmasa dahi, yatırım indirimine isabet eden kazanç
tutarının vergi tevkifatına tabi olacağı açık bulunduğundan, ihtirazi kayıtla verilen beyanname
üzerinden yapılan tahakkukun kaldırılmasında hukuka uygunluk görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle Danıştay Başsavcılığı temyiz isteminin kabulüyle Konya Bölge İdare
Mahkemesinin 22.3.2001 gün ve E: 2000/8, K: 2001/81 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu'nun 51'inci maddesi uyarınca kanun yararına ve hükmün hukuki sonuçlarına etkili
olmamak üzere bozulmasına, kararın birer örneğinin Maliye Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığına
gönderilmesine ve Resmi Gazete'de yayımlanmasına, dosyanın
Konya Vergi Mahkemesi Başkanlığına iadesine, 1.5.2002 gününde oyçokluğuyla
karar verildi.
Esas No : 2002/208
Karar No: 2002/1783
KARŞI OY:
Anayasanın vergi ödevi ile ilgili 73'üncü maddesinde benimsenen yasallık ilkesi gereği bir matrah,
madde, kıymet veya işlemin vergi konusu dışında bırakılmasını ifade eden vergi istisnası ancak,
yasada gösterilen kapsam ve sınırlar içinde geçerli olabilir.
Kurumlar vergisine ilişkin istisnalar ise Kurumlar Vergisi Kanununun 8'inci maddesinde kazanç türleri
ayrı ayrı belirtilerek düzenlenmiştir. Bu nedenle sözü edilen 8'inci maddede belirtilmeyen herhangi bir
kazancın kurumlar vergisinden müstesna olduğu kabul edilemez. Sözü geçen kuralın 3946 sayılı
Yasanın 30'uncu maddesiyle 1.1.1994 tarihinden geçerli olarak değiştirilmesine kadar yürürlükte olan
ilk fıkrasının (9) işaretli bendinde kurumlar vergisi mükellefi olan kurumların yatırım indiriminden
yararlanan kazançları da kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştu. Ancak, 1.1.1994 tarihinden
sonraki dönemlere ilişkin olup yatırım indiriminden yararlanan kurum kazançlarının kurumlar
vergisinden müstesna olmasını gerektiren bir düzenleme kalmamıştır.
Vergilendirmenin dayandırıldığı Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinin, 1.1.1999 tarihinden
itibaren 4369 sayılı Yasa ile değiştirilen (6/b) bendinin (ii) işaretli alt bendinde; dağıtılsın dağıtılmasın
kurumlar vergisine tabi kurumların Kurumlar Vergisi Kanununun 8'inci maddesinin (1) numaralı
bendi dışında kalan kurumlar vergisinden müstesna kazanç ve iratlarından vergi kesintisi yapılması
öngörülmüştür. Bu kural gereğince bir kurumun herhangi bir kazancının tevkifat matrahına dahil

edilebilmesi için vergilenecek kazanç ve iradın, Kurumlar Vergisi Kanununun 8'inci maddesinin (1)
işaretli bendi dışındaki bentlerinde kurumlar vergisinden müstesna tutulmuş olması, vergilendirmenin
yasal unsuru kabul edilmiştir. Yatırım indiriminden yararlanan kazançlar Kurumlar Vergisi
Kanununun 8'inci maddesinin ilk fıkrasına bağlı bentlerde vergiden müstesna tutulmadığından 94'üncü
maddenin birinci fıkrasının (6/b-ii) bendine göre tevkifata tabi tutulmalarına yasal engel
bulunmaktadır.
Yapısı gereği bir vergi istisnası da sayılamayacak yatırım indiriminden yararlanan kazançların kimi
Danıştay kararlarında kurumlar vergisinden müstesna kazanç olarak nitelendirilmiş olması ve 1.1.1994
tarihinden önce kurumlar vergisinden müstesna kazanç olarak Kurumlar Vergisi Kanununda da
düzenlenmiş olması gibi yaklaşımlarla ve yorum yoluyla vergi istisnası varsayılarak, bu kazançların
tevkifata tabi olacağı yönündeki yaklaşımın yasal bir dayanağı bulunmamaktadır.
Yasa yapıcı da yatırım indiriminden yararlanan kazançların Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü
maddesinin (6/b-ii) bendine göre tevkifata tabi tutulmasına imkan bulunmadığı bilinciyle, 4605 sayılı
Yasa ile bu bende "yatırım indirimi" tutarı ifadesini eklemek zorunda kalmıştır. 1.1.1994 tarihinden,
4605 sayılı Yasanın yürürlüğüne kadar kurumlar vergisinden müstesna olmayan yatırım indirimi
tutarının, 1999 yılına ilişkin kurum kazançları yönünden tevkifat matrahına dahil edilmesi bu nedenle
de olanaksızdır.
Belirtilen nedenlerle, ihtirazi kayıtla verilen beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen gelir (stopaj)
vergisi ve fon payının kaldırılması yolundaki vergi mahkemesi kararına yapılan itirazın reddine ilişkin
isteme konu karar yürürlükteki hukuka uygun olduğundan kanun yararına bozulması isteminin reddi
gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

