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TÜRMOB 13.OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULUNA GİDERKEN ...
Yahya Arıkan
İSMMMO Başkanı
TÜRMOB seçimleri ilk defa ülke seçimleri ile çakışmaktadır. Bir yandan yeni dönemde görev
yapacak Yönetim,Denetleme ve Disiplin kurulu üyelerini belirleyeceğiz diğer yandan Parlamentoda
bizleri temsil edecek arkadaşlarımızın Milletvekili olması için uğraş vereceğiz.
Mesleki sorunlarımızın bir kısmını odalarımız,bir kısmını TÜRMOB, bir kısmını da bizleri temsil
eden Milletvekillerimiz çözecektir.
Kısacası Odalarımız , TÜRMOB ve Mesleki kökenli Milletvekillerimiz aşağıdaki konuları birlikte
çözmek zorundadırlar.
HAKSIZ REKABET
Haksız rekabet mesleğimizin en temel sorunudur.
Haksız rekabetin çözümü yasal düzenlemelere ve eğitime bağlıdır.










Sürekli meslek içi eğitimin alt yapısının tamamlanması ,
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 kapsamında YMM’ lerin meslek mensuplarıyla çalışmaları,
Tam tasdik altında kalan firmaların beyannamelerini SM ve SMMM’lerin imzalaması ( Bu
konuda Danıştaya açılan yürütmeyi durdurma davaları red edilmiştir ),

konularının uygulanması için mücadele edilmelidir.
ÜCRET TARİFELERİ VE ÜCRETLERİN TAHSİL EDİLEMEMESİ
İki yıldır Maliye Bakanlığı’nca ücret tarifesinin yayınlanmaması sağlanmıştır. Bu dönem gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi zamana endeksli ücret tarifelerinin yürürlüğe girmesi sağlanmalıdır.
Son yıllarda büyük sorun olan müşteri ücretlerinde yaşanan tahsilat sıkıntısı konusunda
girişimlerde bulunulmalıdır.

yasal

EĞİTİMLER
Ülke genelinde büyük ilgi gören eğitim faaliyetleri özellikle denetim ve raporlama , enflasyon
muhasebesi gibi yeni konular ilave edilerek devam edilmelidir.
KURUMLARLA YAŞANAN SORUNLAR




VERGİ DAİRESİ
SSK
İŞKUR
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Kurumlarla oluşturulan iyi diyalogla yaşanan sorunlar çözümlenmeye çalışılmalıdır.
MESLEK MENSUPLARININ YAŞADIĞI SORUNLAR




Meslek mensuplarının bürolarının haciz edilmemesi,
Serbest Meslek makbuzu düzenlerken gelir ve KDV çelişkisi,
Meslek mensubunun vefatı ,sağlık ve tutukluluk hallerinin mücbir sebep sayılması,
gibi sorunların yanı sıra Yeminli Mali Müşavirlerle önemli sürtüşmeler yaşanmaktadır. Bu
sorunlarının çözümü için mücadele edilmelidir.

MESLEK KARARLARININ UYGULANMASI





Emanet para makbuzu kullanılması,
Kaşe kullanılması,
Sınırlı uygunluk denetimi,
Etik kurallar,
İle ilgili meslek kararların uygulanması için mücadele edilmelidir.

MESLEK MENSUPLARININ YAPTIĞI İŞLER




Tüm beyannamelerin imzalanma kapsamına alınması,
Banka kredi alımlarında meslek mensuplarından rapor istenmesi,
Mali konularda bilirkişiliğin meslek mensuplarınca yapılması,
konularının yürürlüğe girmesi için mücadele edilmelidir.

KAYIT DIŞI EKONOMİ
Kayıt dışı ekonomi ülkemizin en temel sorunlarının başında gelmektedir. Kayıt dışı ekonominin
ortadan kalkması için aşağıdaki konularda mücadele edilmelidir.











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 ,

MESLEK YASASI
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 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 edilmelidir.
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ÇAĞDAŞ MEKANLARDA HİZMET VERMEK



Oda mekanlarımızın meslek mensuplarına örnek olacak konuma getirilmesi,
Meslek mensuplarımızın bürolarının çağdaş konuma getirilmesi,

MALİ TATİL
Meslek yasası değişiklik teklifi yasallaştıktan sonra mali tatil için mücadele edilmelidir.
Ülke seçimleri ertelenmediği taktirde Sayın Mustafa ÖZYÜREK Milletvekili olarak Parlamentoda
bizleri her zaman yanında görerek Milletvekili olarak yaşamını sürdürecektir. Sayın ÖZYÜREK’ den
sonra kimse TÜRMOB ’da kaos beklemesin.13 yılda Odalarımız ve TÜRMOB kurumsallaşmıştır.
Görevlerini sürdürecek olan arkadaşlarımız örgütün desteği ile çalışmalara boşluk vermeden devam
edeceklerdir.
Gelecekte bir denetim mesleği olacak olan mesleğimizin önündeki bu sorunları yeni dönemde
hep birlikte çözeceğimize inancımız tamdır......
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TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, VİZYONU
Masum TÜRKER
Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı
1950’ li yıllarda fiyat istikrarı göz ardı edilmiş, toplam talebi genişletici politikalar gündeme gelmiş, ne
pahasına olursa olsun ekonomik büyüme stratejisi benimsenmiş ve ekonomide parasal dengesizlikler ortaya
çıkmıştır. Bu dengesizliklerin önemli bir bölümü o dönemde başlatılan kalkınma hamlesinin bir sonucudur.
Bu süreç içerisinde kaynak ihtiyacı olan ülke olanaklarını aşmıştır.
Hükümetin tarımsal ürünlerin fiyatlarını yüksek, KİT ürünlerinin fiyatlarını düşük tutması, vergi
sistemindeki boşluklar, banka sistemi kredilerinin yetersiz ve pahalı olması, özel tüketim eğiliminin yüksek
olması enflasyonist baskıların artmasına ve yayılmasına neden olmuştur. Bu dönemde tarım ekonomik
büyümenin itici gücü olmuş, ancak sektör desteklendiği oranda büyümeye katkıda bulunamamıştır. Yüksek
oranda Merkez Bankası’ ndan finanse edilen yurt içi piyasaya yönelik sanayileşme politikası, diğer bir
deyişle ithal ikamesi tipi endüstrileşme modeli benimsenmiştir.
Bu dönemde kamu harcamaları sürekli artmıştır. Vergi tabanının dar ve tarım sektörünün vergiden muaf
olması nedeniyle gelirlerin de kısıtlı olduğu be süreçte bütçe açıkları özellikle 50’ li yılların ikinci yarısında
hızla artmıştır. Bu dönemde kamu yatırımları hızlanmış, finansman ise büyük oranda Merkez Bankası’ ndan
borçlanılarak sağlanmıştır.
1950 – 1960 döneminde izlenen iktisat politikalarının yarattığı dengesizlikler ile oluşan kriz sonrasında
“planlama” kavramı gündeme gelmeye başlamıştır.
1960’ lı yıllarda Türkiye ekonomisi düşük sermaye birikimi ve ekonomik geri kalmışlık sorununu devletin
iktisadi hayatta önder rolünü üstlendiği bir modelle aşmaya çalışmıştır. Enflasyon oranı sürekli denetim
altında tutulmuştur.
Birinci ve ikinci beş yıllık kalkınma planları temelde yine yüksek oranlı büyüme, ılımlı bir enflasyon, dış
ödemelerde denge, AET’ ye katılma ve dengeli gelir dağılımı hedeflerini içermiştir. 19860’ lı yıllarda etkin
bir maliye politikasının yürütülmesinde oldukça mesafe katedilmiş, ancak maliye politikasının daha etkin bir
şekilde yürütülebilmesi için kurumsal yapı tam olarak oluşturulamamıştır.
Bu dönem yine yatırımların yüksek tutulduğu, tarım sektörünün sübvanse edildiği, KİT’ lerin yüksek
miktarda olan açıklarının devlet tarafından finanse edildiği bir süreç olmuştur.
1960’ lı yıların sonunda Türk ekonomisinin durumunda popülist politikalar nedeniyle giderek artan bir
kötüleşme meydana gelmiş ve bütçe açıklarıyla finanse edilen kamu harcamalarının baskısı sonucunda
toplam talep, toplam arzı aşmıştır. Bu koşullar altında gerek tüketim, gerekse özel yatırımları etkileyen bir
spekülatif ortam oluşmuş, enflasyon hızlanmış, ödemeler dengesi ve bütçe açıkları artmış, TL aşırı
değerlenmiştir.
Türkiye, 1970’ li yılların başlarında kalkınma çabasını sürdürmüştür. Petrol fiyatlarının 1973 yılı sonunda
dört kat artışının büyüme üzerindeki olası olumsuz etkileri döviz rezervleri kullanılarak ve kısa vadeli
borçlanmaya gidilerek giderilmeye çalışılmıştır. Ödemeler dengesinde oluşan sorunlar büyüme üzerinde
olumsuz etkiler yaratmış ve enflasyonu hızlandırmıştır. Kamu harcamalarının sağlam kaynaklara
dayandırılamaması olgusu 1970 yılını izleyen yıllarda kamu açıklarının giderek artmasına neden olmuş,
kamu sektörünün finansmanında Hazine’ nin ve Merkez Bankası’ nın rolü giderek artmıştır. Var olan bütçe
ile özlenilen hızlı kalkınma enflasyonun yarattığı kaynak tahsilini bozucu etkiler ve belirsizlikler nedeniyle
sağlanamamıştır.
Planlanan yatırımlarda maliyet artışları nedeniyle gecikmeler olmuştur. Reel tüketim ve yatırım
harcamalarında yüksek artışlar olmuş, toplum ürettiğinden çok tüketmiştir.
1970’ li yılların sonlarında giderek artan enflasyon hızı, enflasyonist bekleyişlerin yol açtığı paradan kaçış
olgusuyla hem toplam tasarrufları reel olarak azaltmış hem de tasarrufların üretken yatırımlara dönüşmesini
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caydıran bir etki meydana getirmiştir. Enflasyona karşı alınan önlemlerin yapısal olmaması ve enflasyonist
bekleyişlerin tersine yetersiz kalması sonucunda büyüme, üretim ve istihdam gerilerken enflasyon hızla
yükselmiştir. 1970’ li yılların sonu ülke ekonomisinin yeniden tıkandığı yıllar olmuştur.
1980’ li yıllardan itibaren ülkemiz bir yandan ekonomik istikrar politikalarının oluşturduğu, diğer yandan
ithal ikamesi tipi içe dönük bir ekonomik yapıdan çıkıldığı bir döneme girmiştir.
Liberalleşme süreci ilk dönemlerde pek çok alanda ciddi dönüşüm yaşanmasını sağlamıştır. 1980’ lerde
başlayan bu süreçte amaç ekonomiyi dış rekabete açmak, kur ve faiz oranlarının belirlenmesinde
serbestleştirmeye gitmek, sermaye hareketlerini liberalleştirmek, özelleştirme başta olmak üzere pek çok
yapısal reformu devreye sokarak ekonomiyi optimizasyon prensiplerine göre çalışan verimli bir hale
getirmekti.
Aşırı değerlenmiş kurların devalüe edilerek Türk Lirasına rekabet gücü kazandırılması ve Türkiye
ekonomisini dış rekabetten koruyan ve gümrük tarifesi türünden engellerin kaldırılmaya başlanması 1980’ li
yılların başında ekonomide benimsenen dışa açık büyüme modelinin ilk uygulamaları olmuştur. Bu
düzenlemelerin ve ihracata verilen destekleyici uygulamaların katkısıyla bu dönemde dış ticaret hacminde
hızlı bir genişleme görülmüştür. Bu dönemde faiz oranlarının da serbestleştirilmesi ile reel faizler pozitife
dönmüş, bu da ekonomide finansal tasarrufların artışına katkıda bulunmuştur. 1989 yılında sermaye
hareketlerine serbesti kazandırılmasının ardından Türkiye ciddi boyutta bir dış kaynağa erişme imkanına
kavuşmuştur.
Türkiye’ nin 1980’ lerde başladığı serbestleşme hareketinin başarıyla uygulandığı alanlar mevcut olmasına
karşın,özelleştirme uygulamalarında ve kamu sektörünün faaliyet alanını sadece düzenleyici alanlara
çekmekte başarısız görülmüştür.Böyle bir ortamda, Bankacılık Sisteminin finansal serbestleşmeyle birlikte
sağlıklı bir yapıya kavuşturulmamıştır. 1980’ lerin sonlarından itibaren ekonomi kamu açıkları sorunuyla
karşı karşıya kalmıştır. Artan kamu açıkları finansal piyasalar üzerinde baskı yaratarak borçlanma faizlerini
yükseltmiş, yüksek faizler Türk Lirasına talebi artırarak kısa vadeli sermaye girişini karlı hale getirmiştir.
Bu durum Türk Lirasını diğer paralar karşısında değerli kılarak ödemeler dengesi sorunlarına ve kırılganlığa
yol açmıştır.
1980 – 1990 döneminde izlenen politikalarda esas itibariyle bir süreklilik gözlenmekle birlikte, zaman zaman
bazı iniş çıkışlarda söz konusu olmuştur. 1990’ lı yıllarda ülke ekonomisi yüksek kronik enflasyonun ve
dengesiz büyümenin etkisinde kalmıştır. Enflasyon paranın satın alma gücünü düşürmüş, ekonomik ve
sosyal hayatta belirsizliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yüksek bütçe açıklarının finansmanı
nedeniyle reel faizler yükselmiş ve sıklıkla kullanılmaya başlanan iç borçlanma sonucunda iç borç yükü
sürdürülemez noktalara gelmiştir. Kamu finansmanı disiplini ortadan kalkmış, tarımsal desteklemeler ve
diğer popülist rant dağıtım mekanizmaları için gerek bütçeden, gerekse kamu bankaları aracılığıyla çeşitli
imkanlar sağlanmış, bunun sonucunda kamu bankalarının ve finans sektörünün mali yapısı bozulmuştur.
Görev zararları devletin borçlanma gereği üzerinde büyük bir baskı oluşturmuştur. Bu dönemde devletin
özelleştirmeler başta olmak üzere ekonomiden elini çekmesinin gerekliliği gündeme gelmiştir. Bununla
birlikte, kaynak tahsis mekanizmaları üzerinde devletin etkinliği sürmüş ve bunun şeffaf olmayan kurallara
göre yapılması mali sektör ve ekonominin diğer sektörlerindeki yapısal bozuklukların derinleşmesine yol
açmıştır. Bu gelişmeler sonucunda ekonomimiz inişli – çıkışlı bir büyüme sürecine girmiştir.
Tüm bu dönemlerde uygulanan verimsiz politikaların ortak noktaları; kaynakların yetersiz olduğu
ortamlarda yatırım tasarruf dengesini kurmadan “büyüme “ arzusu, tarım gibi katma değeri sınırlı
olan sektörlerin popülizm adına desteklenmesi, kamu maliyesinin zayıflığı, devletin etkin
çalışamaması ve hizmet üretememesi olarak özetlenebilir. Bu sorunlar ülkemizde eğitime ve sağlığa
ayrılan kaynakları ve yatırımları olumsuz etkilemiş, beşeri sermayemizin yeterinde
geliştirilememesine yol açmış ve büyüme potansiyelimiz üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır.
Ekonomik istikrarın sağlanması için 1950’ lerden beri çeşitli program uygulamalarının başarısız olması,
1990’ lı yılların sonuna gelindiğinde istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlayabilmek için çok
kapsamlı bir program uygulanmasını zorunlu kılmıştır.
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Ayı dönemde dünyada köklü ekonomik ve sosyal değişimler yaşanmıştır. Dünyada yaşanan bu
değişimin sunabileceği imkanlardan ülkemizin en üst düzeyde yararlanabilmesini sağlamak, uzun
vadeli bir gelişme stratejisini gerekli kılmıştır.
Uzun vadeli gelişme stratejimizin temel amacı; Atatürk’ ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini aşma
hedefi doğrultusunda, Türkiye’ nin 21. yüzyılda kültür ve uygarlığın en ileri aşamasına ulaşarak
dünya standardına üreten, gelirini adil paylaşan, insan hak ve sorumluluklarını güvenceye alan,
hukukun üstünlüğünü, katılımcı demokrasiyi, laikliği, din ve vicdan özgürlüğünü en üst düzeyde
gerçekleştiren, küresel düzeyde etkili bir dünya devleti olmasıdır.
Bilgi toplumuna dönüşümün sağlanarak dünya hasılasından daha yüksek oranda pay alınması,
toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, evrensel bilim ve kültüre katkı ,ile bölgesel ve küresel
düzeylerdeki kararlarda etkin söz sahipliği uzun dönemli gelişme stratejimizin nesnel amaçlarını
oluşturmuştur.
Bu kapsamda Devletin yeniden yapılandırılması, toplumun eğitim ve sağlık düzeyinin yükseltilmesi,
gelir dağılımının düzeltilmesi, bilim ve teknoloji yeteneğinin güçlendirilmesi, yeni teknolojilerin
geliştirilmesi, altyapı hizmetlerinde etkinliğin artırılması ve çevrenin korunması sağlanarak ekonomik
ve sosyal yapıda dönüşümün gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
İhracata dönük, teknoloji yoğun, katma değeri yüksek, uluslar arası standartlara uygun ve yerl
kaynakları harekete geçiren bir üretim yapısı önem kazanmıştır. Türkiye’ nin Avrupa Birliğine tam
üyelik süreci içinde olması uluslar arası norm ve standartlara uyum ve bilgi toplumunun gerektirdiği
koşulları yerine getrime yönünden önemli bir fırsat yaratmaktadır. Bu çerçevede tam üyelik, binlerce
yıllık tarih ve kültür birikimine sahip olan ülkemizin gerçek potansiyelini ortaya koymasına ve
birikimini dünya ile paylaşmasına yardımcı olacaktır. Önemli bir jeostratejik konuma sahip olan
ülkemiz, bulunduğu bölgede iktisadi, sosyal, siyasi ve kültürel etkileşimi artırarak bölge ve dünya
barış refahına daha büyük katkı yapabilecektir.
2000 yılında uygulamaya konulan İktisadi Program Türkiye ekonomisindeki sorunlarla ilgili olarak
yukarıdaki vizyona ulaşılmasında kalıcı sonuçlar yaratacak bir mücadeleyi hedeflemiştir. Kamunun tasarruf
eğilimini artırarak kamu açıklarını ve kamu borç yükünü taşınabilir bir noktaya çekmek ve yapısal
reformlarla ekonomide kamunun işlevini verimlilik ilkeleri gereğinde olması gereken yere ve büyüklüğe
getirmek programın en önemli mihenk taşlarını oluşturmuştur. Program pek çok alanda başarılı olmasına
rağmen, yurtiçi tasarrufların yeterince artmaması, enflasyonda istenilen hızda bir gerileme yaşanmaması,
yapısal reformlarda arzulanan hızın sağlanamaması ve sağlıksız hale gelmiş bankacılık sistemi nedeniyle bu
başarı sürdürülememiştir. Dalgalı kur rejimine geçişle terk edilen programın sonrasında istikrar çabaları
sürdürülmüş ve yeni bir stand-by düzenlemesi çerçevesinde yenileştirilmiş ve pek çok açıdan hızlandırılmış
bir program uygulanmaya konulmuştur. Bir önceki programda olduğu gibi programın da hedefi kamu
açıklarını sürdürülebilir bir noktaya çekmek, enflasyonu düşürmek ve kalıcı bir büyüme politikası
yakalamaktır. Yapısal reformlar da, kamu maliyesi ve para programları ile birlikte Güçlü Ekonomiye geçiş
Programı’ nın üç temel unsurundan biridir.
Yapısal reformların hayata geçirilmesiyle büyümenin ve üretim faktörlerinin verimliliğinin artırılması
amaçlanmaktadır.
Piyasa kurlarına dayalı ve rekabete açık bir üretim süreci oluşturulduğu takdirde, ekonomimizin gelişimi
önünde uzun yıllardır büyük bir engel oluşturan enflasyon sorunundan da kurtulunmuş olunacaktır. Kamu
mali disiplinin sağlanması ile bu sürece ivme verilecek olup, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için gerekli
olan makroekonomik istikrar da sağlanmış olunacaktır.
Yapısal reformlar, globalleşen dünya ekonomisinde gelişmiş ve çağdaş ekonomilerin izlediği ve izlemekte
olduğu yola paralel bir yapı arz etmektedir. Yine gelişmiş ve hızla gelişmekte olan ekonomileri bünyesinde
toplayan Avrupa Birliği’ ne tam adaylık süreci içerisinde bulunan ülkemizin bu amacının gerçekleşebilmesi
için uyması gereken Kopenhag Kriterleri ekonomi ile ilgili bölümleri de böyle bir ekonomik yapılanmayı
öngörmektedir.
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Gündemde olan yapısal reformlar çerçevesinde, tarım sektöründeki düzenlemeler ile daha etkin bir
destekleme politikasının oluşması, telekomünikasyon, Sektöründeki düzenlemeler ile gelişen
teknolojilere uyumun sağlanması ve kamu harcamaları reformu düzenlemeleri ile de kamu mali kesiminin
disiplin altına alınıp ve etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.
Bankacılık sektöründeki düzenlemeler ile de ülkede reel sektöre kaynak aktarma fonksiyonunu yerine
getirecek olan bu sektörün tekrar görevine geri dönmesi amaçlanmaktadır.
Tarım sektörünün makroekonomik dengeler üzerinde olumsuz bir etkisi olmaksızın etkin bir biçimde
desteklenmesi büyük önem arz etmektedir. Ancak, fiyat garantisi ile destekleme alımları, girdi desteği ve
kredi desteği uygulamalarının temel amaçları dışına çıkması bazı önemli sorunlar doğurmuş ve bu politikalar
sonucunda kamu finansmanı üzerinde büyük bir mali yük ortaya çıkmıştır.
Son yıllarda hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler ve artan globalleşme eğilimi telekomünikasyon sektörünü
klasik kalıpların dışına iterek köklü bir geçiş sürecine sokmuştur.
Bu süreç içerisinde sektörün tekelci yapısı yerini özelleştirme, liberalizasyon ve konsolidasyon hareketlerine
bırakmıştır.
Ülkemizde de bu gelişmelere paralel olarak telekomünikasyon sektörünün yeniden yapılandırılması için
yapılan yapısal düzenlemelerle sektörün ticari esaslar dahilinde ekonomik yönden daha verimli ve etkin
yürütülmesi ve serbest rekabete açılması hedeflenmektedir. Bu düzenlemelerle ayrıca devletin sektörde
işletmeci rolünden sıyrılarak düzenleyici ve denetleyici rol almasını sağlaması da amaçlanmıştır. Bu
çerçevede telekomünikasyon sektörünü düzenleyecek özerk bir kurul oluşturulmuş ve Türk Telekom özel
hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket şeklinde örgütlenmiştir.
Gerek ülkemize yüksek miktarda yabancı sermaye çekebilmek, gerekse yeni iş olanakları yaratıp tüketiciye
daha kaliteli ve ucuz telekomünikasyon hizmetleri sunabilmek için Türk Telekom’un özelleştirmesine hız
verilmiş bulunmaktadır.
Kamunun temel üreticilerden biri olduğu enerji sektöründe yeniden yapılanmak çerçevesinde Elektrik
Piyasası Kanunu çıkarılmıştır.
Doğal gaz piyasasının şeffaf ve rekabete dayanan, finansman yönünden güçlü bir yapıya kavuşturulması
amacıyla Avrupa Parlementosu Gaz Direktifleri ve Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan benzer uygulamalar
dikkate alınarak hazırlanan Doğal Gaz Piyasası Kanunu yürürlüğe konulmuştur.
Kanunla doğal gaz piyasanın idari ve mali açıdan özerk Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından
regülasyonu öngörülmektedir. Doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesiyle Kamu üzerindeki yüksek yatırım
ihtiyacı azalırken, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve özel sektör yatırımları teşvik edilmiş olacaktır.
1954 yılından itibaren yürürlükte olan Petrol Kanunu’nun günün koşullarına uyarlanması ve yurt içi ve yurt
dışı kaynaklardan temin olunan petrolün doğrudan veya işlenerek güvenli, ekonomik ve rekabet ortamı
içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde
sürdürülmesi için yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin düzenlenmesi amaçlarıyla hazırlanan
Petrol Piyasası Kanunu çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir.
Yukarıda bahsi geçen reformların yanı sıra üzerinde önemle durulması gereken bir diğer alan ise kamu
harcamalarıdır.
Ülkemizde mali disiplin sağlanamamasının arkasında yatan etkenlerden biri olan kamu harcamalarının
verimsizliğinin giderilmesi, devletin makroekonomik dengelerde ortaya çıkan ve istikrarlı bir büyüme
sürecini tehdit eden bozuklukların maliye ve para politikaları ile ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. Kamu
kesiminde etkinliği ve kaynak kullanımını artıran düzenlemeler hızla hayata geçirilmektedir. Bu
düzenlemelerle kamunun karar alma mekanizmalarının etkin, denetlenebilir ve şeffaf bir yapıya
kavuşturulması amaçlanmaktadır. Halktan toplanan kaynakların nasıl kullanıldığının topluma aktarılabilmesi
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için şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin gereği yerine getirilmektedir. Bu kapsamda önemli adımlar
atılmaktadır.
Bütçe birliği ve disiplinin sağlanmasına yönelik pek çok fon kapatılmıştır. Kamuda şeffaflığı sağlayacak en
önemi unsurlardan birisi olan Merkez Bankası’nın para politikası uygulamasında tam bir özerkliğe sahip
olması sağlanmış ve böylelikle Merkez Bankası’nın kamu kesimine finansman sağlaması yolu kapatılmıştır.
Kamu idarelerinin yeterli ödenek temin etmeden kamulaştırma işlemlerine başlamalarını engellemek
amacıyla kamulaştırma yasası çıkarılmıştır.
Devlet İhale Kanunu ile kamunun ihale sistemi merkezileştirilmiş ve uluslar arası standartlar ile uyumlu hale
getirilmiştir. Böylece ihale sisteminde daha şeffaf bir yapı geliştirilerek yatırımların daha etkin bir şekilde
gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
Ekonomide kayıt dışılık ile vergi kaçak ve kaybını önlemeye yönelik bir kontrol mekanizması olarak vergi
kimlik numaraları kullanımını yaygınlaştıracak düzenleme yürürlüğe girmiştir. Bu suretle vergi tabanı
genişletilmiştir. Vergi gelirlerinde kayıp ve kaçakların önlenmesi yönünde vergi idaresinin daha etkin bir
yapıya kavuşması için çalışmalar sürdürülecektir.
Ayrıca, vergi gelirlerinin artırılması için daha uzun vadeli stratejilerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda Özel Tüketim Vergi Kanunu geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde yürürlüğe konulmuştur. Vergi
sisteminin basit olması, yatırım teşvik sisteminin rasyonelleştirilmesi ve enflasyon muhasebesinin
yerleştirilmesi hedeflenmektedir. Bütçe dışı kamu sektörü faaliyetlerinde de etkinliği artıracak faaliyetlere
devam edilmektedir. Bu kapsamda KİT’lerde verimsiz uygulamaların ve israfların önlenmesine yönelik
tedbirler geliştirilmektedir.
Kamu harcamalarının disiplin altına alınmasına yönelik olarak kamu vakıfları ile döner sermaye
kuruluşlarının fonksiyonlarının gözden geçirilmesi ve bütçe dışı uygulamaların önüne geçilmesine yönelik
çalışmalar sürdürülecektir.
2003 mali yılında performansa dayalı yeni bir bütçe sistemine geçilme hedefine yönelik olarak çalışmalar
sürdürülmektedir.
Bu doğrultuda Kamu Mali Yönetimi ve İç Kontrol Kanununun çıkarılması ve Genel Muhasebe Kanunun
değiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Konsolide Bütçenin yanı sıra KİT’lerin mali yapısının da iyileştirilmesine yönelik çeşitli tedbirler
alınmaktadır. KİT’lerin personel maliyetinin kontrol altına alınması ve aşırı istihdamın önlenmesine yönelik
düzenlemeler KİT sisteminin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.
İç ve dış borçlanma ve borç yönetiminin düzenlenmesini sağlayacak bir Borçlanma Kanunu yürürlüğe
konulmuştur. Böylece borçlanmaya mali bir disiplinin getirilmesi ve borçlanmada yeni mali araçlar ve
tekniklerin kullanılması mümkün olacaktır, borç yönetiminde değişen şartlara uyabilme esnekliği
sağlanacaktır.
Sadece kamuda değil, özel kesimde de şeffaf bir sistemin ve iyi yönetişimin tesis edilmesi hedeflenmektedir.
İyi yönetişim olgusuyla hissedarların haklarının korunması, azınlık ve yabancı hissedarlar dahil tüm hisse
sahiplerine eşit davranılması, haklarının çiğnenmesi durumunda tüm hisse sahiplerinin zararlarını etkin bir
şekilde tazmin edebilme fırsatına sahip olabilmeleri, hisse sahiplerinin haklarının kanunla tanınması ve şirket
ile hissedarlar arasında iş ve finansal sürdürülebilirliğin ve yönetim ve dahil olmak üzere şirketle ilgili tüm
konular hakkında zamanında ve doğru açıklamaların yapılması, şirketin hisse sahiplerine hesap
verilebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.
Yerli ve yabancı yatırımcının önünün açılmasına yönelik düzenlemelere hız verilmesi hedeflenmektedir. Bu
kapsamda yeni yabancı sermaye kanunu hazırlanmakta, yatırım teşviği alınması için gerekli belge sayısını
azaltan bir yasa taslağı üzerinde çalışılmaktadır. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu, İcra İflas Kanunu, Arazi
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Geliştirme Kanunu, Vergi Kanunu ve yatırım ortamını etkileyen diğer yasal düzenlemeler gözden
geçirilmektedir.
2001 yılında yaşanan gelişmeler sonucu mali sıkıntılar yaşayan banka ve şirketlere yönelik olarak Mali
Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Kanunu yürürlüğe konulmuştur.
Bunun yayında özelleştirme kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Tüpraş, THY; Erdemir, Tekel ve
Şeker Fabrikaları gibi kuruluşlar özelleştirmede öncelik taşımaktadır. Özelleştirmenin önünü açabilmek ve
KİT’lerin daha rasyonel yönetilmesine, kurumsal, mali ve idari yapılarının etkinleştirilmesine yönelik olarak
yapılan çalışmalar bu yıl sonuna kadar tamamlanarak Meclis’e sunulacaktır.
Mevcut yasal düzenlemenin dayanağının Anayasa Mahkemesi kararıyla kalkması nedeniyle ortaya çıkan
boşluğun giderilmesi, uluslar arası kuruluşlarca benimsenen denetim prensiplerine ve AB normlarına
uygunluğun sağlanması için Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kanunu’nun çıkarılması
düşünülmektedir. Böylece, yeni kanunun uygulanmaya başlanılması ile sigorta şirketlerinin mali
bünyelerinin daha güçlü hale getirilmesi ve mali sektör içerisindeki sigortacılık sektörü ağırlığının artması
beklenmektedir.
Sürdürülmekte olan bankacılık sektörü reformu, öncelikle sistemin sağlıklı işleyişini engelleyen özel
bankaların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilerek sistem dışına çıkarılması hedefine yönelmiştir.
Bankalar Kanununda yapılan değişiklikle Fon bünyesindeki bankaların alacaklarını tahsil kabiliyeti
artırılmıştır. Kamu bankalarının yeniden yapılandırılması da ayrı bir kilometre taşıdır.
Türk bankacılık sisteminin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan Kamu bankaları sistem üzerinde belirleyici bir
duruma sahip olduğundan dolayı, bu bankaların uyguladıkları politikalar ve mali yapıları sistemi
etkilemektedir. Geçmiş dönemde kamusal görevlerin yerine getirilmesi konusunda önemli katkılar sağlayan
bu bankaların mali durumları, söz konusu uygulamalardan kaynaklanan görev zararlarının zamanında
karşılanamaması nedeniyle bozulmuştur. Bu durum bankaların mevcut görevlerini yerine getirmelerini
engellediği gibi tüm bankacılık sistemini de olumsuz yönde etkilemiştir.
Kasım 2000 tarihinde yürürlüğe giren Kanun ile kamu bankalarının yeniden yapılandırılmaları ve
özelleştirilmelerine imkan verecek hukuki alt yapı hazırlanmış, bu düzenlemede kamu bankalarına bedeli
önceden karşılanmaksızın görevler verilemeyeceği hükmü getirilerek yeni görev zararlarının ortaya
çıkmasının önüne geçilmiştir. İkinci aşamada, bugüne kadar oluşmuş bütün görev zararları tasfiye edilmiş,
bankaların ödenmiş sermayeleri artırılarak sermaye yeterlilik oranlarının mevzuata uygun düzeylere
çıkarılması sağlanmıştır. Sonuç olarak uzun yıllardır gündemi işgal eden kamu bankalarındaki görev zararı
uygulamaları ortadan kaldırılmıştır.
Ekonomik Program kapsamında atılan adımlar çerçevesinde kamu bankaları sektördeki diğer bankalar gibi
Bankalar Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümlerine tabi kılınmışlardır.
2002 yılı için Ziraat Bankasından, kendi bütçesinden 1 katrilyon TL’lık Halk Bankasından 287,6 trilyon
TL’lik kaynak ayrılmıştır. Ziraat Bankası Ağustos ayı ortalarına kadar bu miktarın 626,2 trilyon TL’sı
toplam 283,000 müşteriye kullandırılmış, yılın geri kalanı için de 436,3 trilyon TL.’lık kaynak ayrılmıştır.
2002 yılı içinde 84 trilyon TL. tutarındaki toplam 71.860 borçluya ait kredileri yeniden yapılandırarak, vade
ertelemesi ve faiz indirimi gerçekleştirmiştir.
Aynı kapsamda, Tarım Kredi Kooperatifleri de 16.000 kişiye ait toplam 32 trilyon TL tutarındaki krediyi
yeniden yapılandırmıştır.
Halk Bankasının yılın başından itibaren kendi kaynaklarından kullandırdığı toplam kredi miktarı 105,6
trilyon TL.olup, yılın geri kalanı için öngörülen kredi miktarı 182 trilyon TL.’sıdır. 2002 yılı için toplam
kredi kullandırımı 287,6 trilyon TL. olarak planlanmıştır.
Banka, 2002 yılı içinde, borç miktarı 200 milyar TL.’nin altında bulunan 33.000 borçludan 16.800’ünü
ertelemeye tabi tutmuştur. Yeniden yapılandırılan 16.800 borçluya ait ertelenen anapara miktarı 47 trilyon
TL., faiz miktarı da 26,1 trilyon TL.’dir.
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Bankaca, anapara borcu cari faiz üzerinden 36 aya, geçmişten gelen faiz borcu ise yeniden faiz
yürütülmemek üzere 24 aya taksitlendirilerek yeniden yapılandırılmıştır. Söz konusu 16.800 borçlunun
11.000’i esnaf ve sanatkarlardan oluşmakta olup, bu kesimin 23,7 trilyon TL. tutarındaki anapara ve 10,7
trilyon TL. tutarındaki faiz borcu yeniden yapılandırılmıştır.
Öte yandan, 200 milyar TL.’nin üzerindeki borçlulara getirilen yeniden yapılandırma çerçevesinde 74 adet
firmanın 117 milyon dolar tutarındaki kredisi ertelemeye tabi tutulmuştur. İstanbul Yaklaşımı kapsamında da
yaklaşık 10 büyük firma grubuyla yapılan görüşmeler devam etmektedir.
2002 yılı içinde şu ana kadar Ziraat Bankasından kullanıdırılan 626.240 Milyar TL.’nın dağılımı aşağıdaki
gibidir.
Milyar TL
Normal Hesaplarda Kayıtlı Krediler
211.386
Takip Hesaplarında Kayıtlı Krediler
414,854
Toplam 626.240

Müşteri Sayısı
93.000
190.000
283.000

2002 yılı içinde şu ana kadar Halk Bankasından kullandırılan 105,6 trilyon TL.’nın dağılımı şu şekildedir:

Teşvik Belgeli KOBİ
Sanayi Kredisi
Halk İşlem Kredisi
AYB Kredisi
Kooperatif Kredisi

Milyar TL
7.582.490
3.659.461
40.883.171
13.179.735
40.265.795
Toplam 105.570.652

Firma Sayısı
160
335
4346
131
5384
65.927

Bütün bu yapılanların yanı sıra uygulanmakta olan program sosyal unsurları ile bir bütün oluşturmaktadır.
Bu amaca yönelik olarak alınmakta olan tedbirler nedeniyle sıkıntıya düşen kesimlere yönelik destek
mekanizmaları geliştirilmektedir. Bu amaçla çeşitli projeler yürürlüğe konulmuş; eğitim, sağlık ve sosyal
yardımlar için bütçeden sağlanan imkanlar arttırılmıştır.
Önceden başlayan ve halen sürmekte olan Sosyal güvenlik reformu alanında 1999 Ağustos’unda çıkarılan
yasa ile temel emeklilik ve işsizlik sigortası konularını kapsayan birinci aşama tamamlanma noktasına
gelmiş; sağlık sisteminin, sosyal sigorta kuruluşlarının ve sosyal yardım sisteminin yeniden yapılandırılması
ve bireysel emeklilik sisteminin uygulamaya konulması ana başlıklarını kapsayan ikinci aşamaya geçilmiştir.
Türk ekonomisini düze çıkartmak için çok kapsamlı bir sürece girilmiştir. Bu süreçte temel hareket
noktası devletin özelleştirme yoluyla üretim alanından çekilerek asli işlevine ağırlık vermesi ve
rekabetçi piyasa düzenini sağlama işlevini dünyadaki dönüşümü dikkate alarak yerine getirmesi için
gerekli düzenlemeleri yaparak düzenleyici, denetleyici ve adalet sağlayıcı konumuna getirilmesi
sağlanacaktır.
Şimdiye kadar benzeri uygulanmayan bu derece kapsamlı bir program elbette sancılı bir dönem
yaratmış ve tüm kesimlerin özveride bulunmasını gerektirmiştir. Türkiye bugün başarıyla güçlü bir
program uygulamakta ve haklı olarak da uluslar arası camiadan büyük destek görmektedir.
Bu destek sadece mali ve parasal tedbirlere değil uluslar arası örneklerde onlarca yıl alan yapısal
reformları birkaç yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirme gayretine de gelmektedir.
Ekonomik ativiteye ilişkin son veriler ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların yavaş yavaş
meyve vermeye başladığını göstermektedir. Ekonomik canlanma balarken, enflasyon düşme
eğilimindedir.
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Yılın ilk çeyreğinde pozitife dönen büyüme oranının bu eğilimini yılın ikinci çeyreğinde de büyümenin
sürdüğüne dair işaretler mevcuttur. 2002 yılının ilk yarısında ekonomide üretim tarafından olumlu gelişmeler
kaydedilmiştir.
Üretimde canlanma yıl genelinde ağırlıklı olarak stok birikimi ve dış talep etkisiyle gerçekleşmiştir. Yılın ilk
çeyreğinde olumsuz seyreden iç talebin ikinci üç ayda görece canlandığı, dış talebin ise canlı seyretmeye
devam ettiği görülmektedir. Bu gelişmeler çerçevesinde 2002 yılı için öngörülen yüzde 3’lük büyüme
hedefine ulaşılması,hatta bu hedefin bir miktar aşılması mümkün görülmektedir. Ekonomik programın
sürdürülmesi ile birlikte büyümenin 2003 yılında yüzde 5 mertebesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
Ocak-Haziran 2002 döneminde ihracat yüzde 3,3 oranında artarken, canlanan iç talebin de etkisiyle ithalat da
yüzde 3,8 oranında artış göstermiştir. Cari işlemler dengesi ise Ocak-Mayıs döneminde 884 milyon dolar
açık vermiştir.
Kamu maliyesi politikası IMF ile yürütülen Stand-by çerçevesinde başarıyla sürdürülmüştür. Toplam kamu
kesimi faiz dışı fazlasına ilişkin Mayıs ayı sonu performans kriteri tutturulmuştur. Ocak-Temmuz döneminde
yaklaşık 39,7 katrilyon liralık konsolide bütçe gelirine karşılık, 32 katrilyon TL’si faiz ödemesi olmak üzere
61,9 katrilyon TL’lik harcama yapılmıştır. Bu dönemde bütçe dengesi 22,3 katrilyon TL’lik açık verirken,
faiz dışı fazla 9,7 katrilyon olarak gerçekleşmiştir.
2002 yılının bütünü için GSMH’nin %6,5’i oranında hedeflenen kamu sektörü faiz dışı fazlasına
ulaşılmasında ciddi bir sorun yaşanmayacağı düşünülmektedir.
2002 yılı para politikası programa uygun olarak yürütülmüştür. Merkez Bankası, 2002 yılı Para Programı
çerçevesinde enflasyonla mücadeleyi kısa vadeli faiz oranlarının kontrolü aracılığı ile sürdürürken aynı
zamanda bilançosundaki para tabanını operasyonel hedef olarak kontrol etmektedir. 2002 yılının ilk altı
ayında, para politikasının operasyonel hedefleri karşılaşmıştır. Merkez Bankası eflasyondaki düşüş eğilimini
dikkate alarak faiz oranlarında indirimlere gitmiştir.
Son dönemde döviz kurlarındaki hareketlenme nedeniyle M2Y’nin M2 ve M1’e kıyasla daha fazla arttığı
gözlenmektedir. Haziran-Temmuz döneminde M1, M2 ve M2Y reel olarak yüzde 9,6 yüzde 2,7 ve yüzde
13,2 oranlarında artmıştır. Yurt içi kredi hacmi ise Şubat krizinin ardından girdiği daralma sürecini 2002
yılının ilk yedi ayında da sürdürmüştür. Sabit fiyatlarla bakıldığında yılın ilk yedi ayında yurt içi kredi hacmi
yüzde 13,2 oranında daralmıştır. Kredilerdeki daralma kısmen talebe bağlanabilirse de, sıkılaştırılan karşılık
uygulamaları nedeniyle bankaların kredi protföyündeki kredilerin önemli bir kısmının tasfiye sürecine
sokulmasının da etkili olduğu düşünülmektedir.
Mayıs – Temmuz döneminde piyasaların belirsizlik algılamaları Kasım ayından itibaren başlamış bulunan
ters para ikamesi olgusunu kesintiye uğratmış ve bu durum portföy tercihlerinde döviz cinsinden yatırım
araçlarına olan talebi artırmıştır. Portföy tercihlerindeki bu değişiklik döviz kurlarında yükselişe neden
olurken aynı zamanda TL yatırım araçlarında da likidite tercihi yükselmiş ve faiz oranlarının vade yapısı
değişmiştir. Yaşanan belirsizlik faiz oranlarında yükselişe neden olmuş ancak bu yükseliş kısa vadeli
kağıtlarda görece olarak daha kısıtlı bir biçimde gerçekleşmiştir. Ancak son dönemde belirsizliğin azalması
ile birlikte piyasalar daha istikrarlı bir konuma gelmiş, hem faizlerde hem de kurlarda gerilemeye neden
olmuştur.
Enflasyonun 2002 yılının 7. ayında azalan bir seyir izlediği görülmektedir. Bu dönemde TEFE’de yüzde 15,5
ve TÜFE’de 13,6 olarak gerçekleşen enflasyon rakamları, yıl sonu için TEFE ve TÜFE’de sırasıyla yüzde 31
ve yüzde 35 olan enflasyon hedeflerinin öngörülemeyen bir dış etken olmaması durumunda büyük ihtimalle
tutturulabileceğini göstermektedir. Yılın ilk yedi aylık döneminde eflasyonun hız kesmesinde önemli rol
oynadığı düşünülen temel dinamikler arasında, yılın özellikle ilk aylarında iç talepte yaşanan durgunluk,
2002 yılı Mayıs ayına kadar TL’nin değer kazanması, enflasyon hedefiyle uyumlu hareket eden kamu
zamları ve son dönemde düşük seyreden tarımsal ürün fiyatları sıralanabilir.
Haziran ve Temmuz aylarında TL’nin kurundaki reel değer kaybı ve sık aralıklarla gelen kamu zamları
enflasyonu olumsuz yönde etkilemişse de, para ve döviz piyasalarına son dönemde hakim olan istikrar
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enflasyon bekleyişlerini olumlu yönde etkilemiştir. Bu çerçevede TCMB’nin yıl sonu enflasyonuna ilişkin
beklenti anketi sonuçları yıl sonu için hedeflenen enflasyon düzeyi ile aynı seviyeye gelmiştir.
Kamu maliyesi alanındaki başarılı uygulamanın kesintisiz devamı ekonominin dış şoklara karşı direncinin
artırılmasında ve kamu borcunun yönetilebilir kalmasında önemli rol oynayacaktır.
Dolaysız vergilere ilişkin reform planı 2003 yılında olabildiğince uygulanacak vergi idaresi güçlendirilecek,
üretken olmayan harcamalar azaltılacaktır. Kamu mali yönetiminin reformu ve kamu iktisadi teşebbüslerinin
yeniden yapılandırılması gibi hususlarda ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. Ekonomik birimler arsında
eşgüdümü sağlayarak ortak çözümler üretmeye yönelik yapılan çalışmalar, başta tarım olmak üzere tüm
sektörleri kapsayarak devam edecektir. Özelleştirmeye ilişkin tespitler kısa zamanda sonuçlandırılacaktır.
İç borçlanma stratejisi şeffaflık anlayışı çerçevesinde kamuoyuna duyurulmaktadır.Merkez Bankası’nın
dalgalı kur rejimine geçirilmesiyle ve enflasyon ve enflasyon beklentilerinde düşüş sağlanmış, mali sektör
reformunda etkileyici ilerlemeler kaydedilmiştir. Önceliklerimiz arasında TMSF bankalarının bir an evvel
çözümüne kavuşturulması yer almaktadır.
Bugünün dünyasında gözlemlenen ve birbirleri ile ilişkili olan iki önemli olgu bulunmaktadır. Bunlardan
birincisi küreselleşme ve bunun ekonomiler üzeride yarattığı etkilerdir. İkincisi ise küreselleşme eğilimleri
karşısında ülke ekonomilerinin sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlayacak verimliliği ve rekabeti artıracak
yapıları geliştirmeleridir.
Küreselleşmenin ülke ekonomileri üzerinde olumlu ve olumsuz bir çok etkisi tartışıla gelmektedir. Ancak
üzerinde birleşilen konu, insanların ekonomik açıdan refah içinde yaşamalarının gereğinin evrensel bir norm
niteliği taşımasıdır. Bu norma uyumlu politikalar oluşturmak, bu ülkelerin yöneticilerinin önündeki en
önemli sorunlardan birisidir.
Bu kapsamda, ekonomik refahın mümkün olan en üst düzeye çıkarılabilmesi için mal ve hizmetlerin piyasa
kuralları tarafından belirlenmesi gerektiğinin genel kabul görmüş bir olgu olduğunu görüyoruz.
Devletin piyasaların düzgün olarak işlemesini sağlayacak yapıları sistem içinde oluşturması ve devletin buna
göre yeniden yapılandırılması küreselleşmenin olumsuzluklarına karşı bir güvence olacaktır. Bugün piyasa
sistemi içinde devletin oynaması gereken yeni roller, küreselleşmenin nimet-külfet dengesini sağlamak
açısından giderek önem kazanmaktadır. İşte hem küreselleşmenin getirdiği yeni sorunlar ve sorumluluklar,
hem de teknoloji ve beşeri sermaye ağırlıklı büyüme zorunluluğu, bugün dünyada bir çok ülkenin
ekonomilerinde yapısal reform hamlesine girişmelerini gerekli kılmaktadır.
Türkiye’nin, sürdürülebilir bir büyüme trendine girmek ve makro dengelerini sağlıklı bir hale getirmek için
Program ’ı kararlılıkla uygulamaya devam etmesi gerekmektedir. İçinde bulunulan süreçte makro ekonomide
sağlanan iyileşmelerin ve yapısal alanlarda sağlanan başarıların daha gerçekçi bir gözle ve ileriye dönük bir
vizyonla irdelenmesinde ve faiz ve döviz kuru gibi günlük iniş çıkışlara konsantre olmamakta yarar vardır.
Yapısal reform alanında şu ana kadar atılan adımlar da küreselleşmenin olumsuz etkilerine karşı bir güvence
oluşturmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan herkesin daha çağdaş uygarlığı yakalamış bir ülkede
yaşanılacağı gerçeğinin farkında olması gerekmektedir. Bu anlayış doğrultusunda oluşacak sosyal
dayanışma, şansını olumlu yönde etkileyecektir. Böylece toplumun yaşam kalitesinin yükseldiği, kesintisiz
ve istikrarlı büyüme sürecine girildiği, Avrupa Birliği üyeliği sürecindeki temel dönüşümlerin
gerçekleştirildiği, dünya ile bütünleşmenin sağlandığı ve ülkemizin dünyada ve bölgesinde daha güçlü, etkili
ve saygın yer edindiği bir döneme girilecektir.
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ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
Uğur BÜYÜKBALKAN
Yeminli Mali Müşavir
TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programında yer alan Özel Tüketim
Vergisi 06.06.2002 tarihinde TBMM tarafından kabul edilerek 4760 sayılı Kanun olarak mevzuattaki yerini
aldı.
Üretimden yada üretimin belli bir aşamasından genel olarak alınmayıp da tek tek belirlenen bazı ürün ve
hizmetlerden alınan vergilere, Özel Tüketim Vergisi deniliyor. Özel Tüketim Vergisi bir gider vergisi türü
olup, dolaylı vergilerdendir. Mal ve hizmetlerin fiyatları içine gizlenmiş olması sebebiyle ÖTV mükelleflerin
psikolojisine daha uygundur.
ÖTV’nin alınma nedenleri
Kişilerin bazı devlet hizmetlerinden daha fazla yararlandıkları için ÖTV ile vergi yükü dağılımında artan
oranlılığın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Alışkanlık verici maddeler yüksek oranda vergilendirilerek, topluma olan zararları azaltılabilir. Enflasyonist
ortamlarda kıt olan kaynakların kullanımını kısmak amacıyla yüksek oranda alınan ÖTV talebi azaltır.
Bunlar ÖTV’nin alınma nedenlerinin temelini oluşturuyor.
Ayrıca, ithal edilen bazı ürünlerin ÖTV kapsamına alınması, bir tür Gümrük engeli oluşturacak ve dış ticaret
dengesinin sağlanmasında önemli bir işleve sahip olabilecektir.
ÖTV’nin en önemli nedenlerinden biri de devlete gelir sağlamaktır. Özellikle talebi yüksek olan mallara
konulan Özel Tüketim Vergisinin gelir getirici etkisi daha fazla olmaktadır.
Neden Türkiye’de ÖTV ?
Türkiye’de özel Tüketim Vergisi uygulamasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz;
1-Dağınık mevzuat çerçevesinde uygulanmakta olan vergi, fon ve payların da tek çatı altında toplanması,
2-Mevcut vergi sisteminin basitleştirilmesi,
3-ÖTV ilk aşamada ve tek safhada alınması, mükellef sayısını sınırlı tutmuş ve vergi uygulamasını basit ve
etkin hale getirmek,
4 –Avrupa Birliği müktesabatına uyum sağlamak,
olarak sayılabilir.
Özel Tüketim Vergisi Ne getirecek, ne götürecek ?
ÖTV ile, KDV’deki oran adedi 5’den 3’e çekilmiştir. KDV’deki yüksek oran (%40 ve %26)ÖTV içine
alındı. Vergi sistemi basitleştirildi. ÖTV’ye tabi tutulacak mallar 4 ayrı liste ile belirlendi. ÖTV kapsamına
alınan mallarda yerli,yabancı ayrımı yapılmadı.
ÖTV uygulamasından otomotiv, tütün, alkollü içecekler, kolalı gazozlar, dayanıklı tüketim malları, petrol
ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren firmalardan imalatçı ve ithalatçı olanlar doğrudan etkilenecekler.
ÖTV’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Akaryakıt Tüketim Vergisi ve Akaryakıt İstikrar Payı Kesintisi
kaldırıldı. Motorlu Taşıtlar: Otomobil, karavan, motosiklet, helikopter ve uçaklar ile yat ve kotralar da
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ÖTV’ne tabi olacak. Bu listede yer alan araçların ilk edinilmesi ve ithalinde alınan Taşıt Alım Vergisi, Ek
Taşıt Alım Vergisi ve Çevre Fonu, Trafik Tescil Harcı, Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisinin yerini
ÖTV aldı. Tütün Mamulleri, alkollü içkiler ve kolalı içecekler üzerindeki Ek Vergi, Savunma Sanayi
Destekleme Fonu, Malül, Şehit, Dul ve Yetimleri Payı, Eğitime, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi,
Federasyonlar Fonu adı altında alınan vergi, fon ve paylar kaldırılarak, bunların yerine sigara, içki ve kolalı
içeceklerden ÖTV alınacaktır. ÖTV ile birlikte halen KDV’de %26’lık vergiye tabi lüks mallar listesi
ortadan kalkmış, bu listedeki ürünler genel oran içine alınmıştır.
ÖTV nin Konusu
Özel tüketim vergisine tabi mallar Kanuna ekli 4 ayrı tabloda listelenmiş olup, ne zaman ve ne şekilde
vergilendirlecekleri bu listelerden hangisinde yer aldıklarına göre ayrı ayrı belirlenmiştir.
Verginin konusuna giren mallar dahil oldukları listeler itibariyle aşağıdaki tablolarda belirtilen zamanlar itibariyle ve
bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi tutulacaktır. ÖTV’nin KDV’den en önemli farkını bir defalık bir vergi
olması oluşturmaktadır. Bir malın özel tüketim vergisine tabi olabilmesi için Kanuna ekli listelerde yer alması
gerekmektedir ve bu listeler Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan GTİP numaraları itibariyle tanımlanan
eşyalardır.
ÖTV’ye Tabi Mallar Listesi
Gruplar itibariyle özel tüketim vergisine tabi malların yer aldığı listeler ve bu listeler itibariyle vergileme zamanları
aşağıdaki gibidir.
Liste

(I)
SAYILI
LİSTE
(A) CETVELİ

Listede yer alan mallar
 akaryakıt,
 LPG ve bunları ikame
eden petrol türevleri ile
 doğalgaz, baz yağlar,
madeni yağlar, petrokok ve
benzerleri

Vergilendirme zamanları
- ithal edenler ile
- rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi
sırasında1 veya
- özel tüketim vergisi uygulanmadan önce
müzayede yoluyla satışı sözkonusu ise bu sırada,

(I)
SAYILI
LİSTE
(B) CETVELİ

ithal edenler ile
rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi
 Akaryakıtlara katılabilen
sırasında veya
solvent türü ürünler
- özel tüketim vergisi uygulanmadan önce
müzayede yoluyla satışı sözkonusu ise bu sırada,

Liste

Listede yer alan mallar

(II)
SAYILI
LİSTE

-

 Tescile tabi olan motorlu
- kara (traktör hariç),
hava ve deniz taşıtları
 Tescile tabi olmayan
motorlu
- kara, hava ve deniz
taşıtları

Vergilendirme zamanları
-

alıcıları tarafından ilk iktisabı sırasında,

ithalat aşamasında,
imal ya da inşa edenler tarafından teslimi
sırasında veya
- özel tüketim vergisi uygulanmadan önce
müzayede yoluyla satışı sözkonusu ise bu sırada,
-

 Tescile tabi olan ya da
olmayan motorlu kara, hava ve deniz taşıtlarının
aksam ve parçaları

ÖTV ‘ye tabi değildir.

Bu listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallar diğer listelerdekinin aksine ithalatı değil, ithalatçılarınca teslimi sırasında ÖTV’ye tabi
tutulacaktır.
1

2

Liste

(III)
SAYILI
LİSTE

Liste

(IV)
SAYILI
LİSTE

Listede yer alan mallar
 Kolalı ve
 alkollü içecekler ile
 tütün ve mamulleri

Vergilendirme zamanları
- ithalatı aşamasında,
- imal ya da inşa edenler tarafından
teslimi sırasında veya
- özel tüketim vergisi uygulanmadan önce
müzayede yoluyla satışı sözkonusu ise bu
sırada,

Listede yer alan mallar
Vergilendirme zamanları
Daha önce -taşıt araçları hariç- - ithalatı aşamasında,
yükseltilmiş
KDV
oranı - imal ya da inşa edenler tarafından
uygulanan;
teslimi sırasında veya
 havyar ve havyar yerine - özel tüketim vergisi uygulanmadan
kullanılan ürünler,
önce müzayede yoluyla satışı
 ıtriyat ve parfümeri ürünleri,
sözkonusu ise bu sırada,
 kürkten giyim eşyası ve
aksesuarlar,
 muzır neşriyat kapsamında
bulunan yayınlar,
 kristal sofra ve mutfak
eşyaları,
 değerli taşlar ve bunlardan
mamul ziynet eşyaları,
 beyaz eşyalar,
 ses ve görüntü cihazları,
 telsiz – telefon cihazları,
 kristal avizeler,
 işlenmiş fil dişi, kemik, bağa,
boynuz,
çatallı
boynuz,
mercan, sedef ve yontulmaya
elverişli
diğer
hayvansal
maddeler ve bu maddelerden
mamul eşya,
 silahlar,
 oyun makine ve aletleri
 ve benzerleri

(I), (III) ve (IV) Sayılı Listedeki Mallar ile (II) Sayılı Listedeki Mallardan Kayıt ve Tescile Tabi
Olmayanlarda Vergiyi Doğuran Olay
Vergiyi doğuran olay
 (I) sayılı listedeki mallar
 (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile
 (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi
olmayanlar
 (I), (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar ile
 (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi
olmayanların
ÖTV
uygulanmadan
önce
müzayede yoluyla satışında
 Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde
 Malın tesliminden önce fatura veya
 benzeri belgeler verilmesi hallerinde
 Kısım kısım mal teslim edilmesi mutad

Verginin doğduğu an
İmalatçıları ve ithalatçıları tarafından
tesliminde.
thalinde veya bunları imal ya da inşa edenler
tarafından tesliminde.
Bu satışta.

Malın teslimi veya ilk iktisabında.
Bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı
olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin
düzenlenmesi sırasında.

Her bir kısmın tesliminde.
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olan veya
 bu hususlarda mutabık kalınan hallerde

 Komisyoncular vasıtasıyla veya
 konsinyasyon
suretiyle
yapılan
satışlarda

 Örneğin; rafineri ile 1 yıllık akaryakıt ihtiyacı
için sözleşme imzalayan bir akaryakıt bayiine,
sözleşmeye konu akaryakıt miktarının tamamı
için değil, teslim edilen her bir parti mal için
ÖTV uygulanacaktır.
Malların alıcıya tesliminde.
 Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon
suretiyle yapılan satışlarda,
- imalatçı veya ithalatçı tarafından malların
komisyoncuya veya
- konsinyasyon
suretiyle
mal
satanlara
(konsinyi işletmelere) verildiği anda vergi
doğmamaktadır.
 Bu tür teslimlerde vergiyi doğuran olay,
- malların komisyoncular veya
- konsinyi işletmeler tarafından alıcıya teslim
edildiği anda meydana geldiğinden,
- ÖTV mükellefi olan imalatçı veya ithalatçılar
bu tarih itibariyle vergi beyan edeceklerdir.
4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük
yükümlülüğünün doğması sırasında.
Gümrük beyannamesinin tescili ile.

 İthalatta

 İthalat
vergilerine
tâbi
olmayan
işlemlerde
Bir örnek verecek olursak, X şirketi ÖTV’ye tabi bir mal ithal ettiğinde buna ilişkin ÖTV’yi Gümrük idaresine
ödeyecek ve ödediği bu vergiyi malın maliyetine ekleyecektir. Bu mal x şirketi tarafından satışa konu olduğunda ise
ÖTV ile ilgili hiç bir işlem yapılmayacak ve ödenen vergi malın bir maliyet unsuru olarak dikkate alınıp (mal bedeli
+ ithalde ödenen ÖTV) üzerinden KDV uygulanarak satış gerçekleştirilecektir.
Aynı şekilde bu mal ithal edilmek yerine doğrudan iç pazardaki imalatçısından satın alındığında da satıcıya ÖTV
ödenecek ve bu vergi de tıpkı ithalatta olduğu gibi (mal bedeli + ithalde ödenen ÖTV) üzerinden KDV uygulanarak
satış gerçekleştirilecektir.
Aynı Şirket ÖTV’ye tabi bir malı üretip sattığında ise faturada bununla ilgili ÖTV’yi ve KDV’yi gösterip her iki
verginin de tahsilatını gerçekleştirecektir. ÖTV’ye tabi bir malı imal edip satan bu şirketin dikkat etmesi gereken
husus KDV matrahının mal bedeli ile birlikte ÖTV’yi de içerdiğidir. Yani KDV; ÖTV dahil mal bedeli üzerinden
aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Satış bedeli
ÖTV (%6,7)
Toplam
KDV (%18)
GENEL TOPLAM

:
:
:
:
:

260.000.000.17.420.000.277.420.000.49.935.600.327.355.600.-

1.8.2002’den itibaren kalkan Vergi,
Fon ve Harçlar
1)Akaryakıt fiyat istikrar payı,
2)Trafik tescil harcı,
3)Taşıt alım vergisi,
4)Ek taşıt alım vergisi,
5)Ek vergi,
6)Akaryakıt tüketim vergisi,
7)Tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin ithal veya satışında alınan savunma sanayi destekleme fonu,
8)Eğitim,gençlik,spor ve sağlık hizmetleri vergisi,
9)Motorlu taşıtların kayıt,tescil ve devirlerinde alınan Özel işlem vergisi,
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10) Motorlu taşıtların kayıt,tescil ve devir işlemlerinde alınan Eğitime katkı payı,
11) Tütün mamulleri ve alkollü içeceklerden alınan mera payı,
12) Taşıt alım vergisinin ¼’ü oranında alınan Çevre kirliliğini önleme fonu,
13) Toplu konut fonu,
14) Tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin ithal veya satışında alınan Tütün, Tütün mamulleri ve Alkollü
İçecekler Düzenleme Kurumu payı,
15) Şehit,malul,dul ve yetimleri payı,
16) Federasyonlar fonu.
Otomobil Alımından bir örnek verecek olursak, X Bey Otomobil galerisinden Megane 1.6 16V satın almıştır.
Satış tarihi: 10.8.2002, satış bedeli: 12.000.000.000.TL Otomobilin Ağırlığı: 1115 kg’dır.
Buna göre ödenecek vergiler aşağıdaki şekildedir.
Özel Tüketim Vergisi (12.000.000.000.X 0,27= ) 3.240.000.000.-TL
KDV (15.240.000.000. X 0,18=) 2.743.200.000.-TL
TOPLAM 5.983.200.000.TL
ÖTV de Tecil ve Terkin Uygulaması
ÖTV uygulamalarında tecil ve terkin ilki akaryakıtlara katılan solvent türü ürünlerin ithalinde ve diğeri de ihraç
kaydıyla teslimlerde olmak üzere iki ayrı grupta uygulanacaktır. Bunlarla ilgili uygulamalar aşağıdaki açıklamalar
çerçevesinde yürütülecektir.

Solvent türü ürünlerin
ithalinde
ÖTV’nin
tecil ve terkini

 Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve akaryakıtlara
katılabilen solvent türü malların,
 (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere
 ithalatçıları veya imalâtçıları tarafından tesliminde
 tarh ve tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisi
 teminat alınmak suretiyle tecil olunur2.
 Bu tecil ve terkinin işleyişi ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler Maliye
Bakanlığı’nca ayrıca duyurulacak olmakla beraber şimdilik bilinmesi
gerekenler aşağıdaki gibidir.
 Vergisi tecil olunan mallar
 tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren oniki ay içinde
 (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak
kaydıyla

Solvent türü ürünlerin
tecil olunan vergi terkin edilir.
ithalinde ÖTV’nin tecil
ve terkininde uyulacak  Bu hükümlere uyulmaması halinde
esaslar
 tecil olunan vergi,
 vade tarihinden itibaren gecikme zammı ile birlikte
alıcıdan tahsil edilir.
 Ancak, tecil edilen verginin
 mücbir sebepler dolayısıyla terkin edilememesi halinde
2002/4481 sayılı BKK uyarınca her bir kg için 15,000 TL yi aşan kısım tecil edilecektir.

2
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 bu vergi, tecil edildiği tarihten itibaren tecil faizi ile birlikte
alıcıdan tahsil edilir.
 İhraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait ÖTV
 ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla,
 ihraç kaydıyla satışı yapan Şirketin talebi üzerine
 vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek
tecil olunur.

İhraç
kaydıyla
satışlarda
ÖTV’nin
tecil ve terkini

 Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından
itibaren
 üç ay içinde ihraç edilmesi halinde
tecil edilen vergi terkin olunur.
 İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde,
 tecil olunan vergi
vade tarihinden itibaren gecikme zammı ile birlikte ödenir.
 Ancak, malların mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde,
 tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren -gecikme zammı
yerine- tecil faizi ile birlikte ödenir.
 (III) sayılı listede yer alan malların

Diğer tecil ve terkin
uygulamaları

 tamamının ya da
 bir kısmının tesliminde veya
 ithalinde tahakkuk eden vergi,
 teminat alınmak suretiyle,
 bu malların tüketiciye teslimine kadar (bu safha dahil)
 tecil edilebilir.
Ancak bu tecil yetkisi Bakanlar Kurulu’nda olup gerekirse kullanılacaktır.

Vergi Indirimi
Özel tüketim vergisi listelerinden herhangi birisinde yer alan bir mal kendi bulunduğu listedeki bir başka malın
imalinde kullanılması halinde girdi olarak kullanılan mal için ödenen vergi elde edilen malın vergisinden
indirilebilecektir.
Maktu Ve Nisbi Vergi Tutarları
ÖTV de tıpkı KDV’de olduğu gibi Kanun’a ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya
oranlarda alınır. Ancak katma değer vergisinden farklı olarak ÖTV maktu tutar olarak da uygulanmaktadır.
Listelerdeki tutar ve oranlar Bakanlar Kurulu’nun yetkisiyle artırılıp yükseltilebilecektir. Ayrıca mal grupları
itibariyle çeşitlendirilebilecektir. (I) sayılı liste hariç yasa ile belirlenen oran ve tutarlar 01/08/2002 tarihinden itibaren
uygulanmaya başlanacaktır.
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Verginin Beyanı, Tarhı Ve Ödenmesi
Özel tüketim vergisi, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine beyannamenin verildiği günde tarh olunur ve beyanname
verme süresi içinde ödenir.
Beyan Esası
ÖTV mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan malların
mükellefleri hariç olmak üzere ÖTV mükellefleri, bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri
bulunmasa dahi bu dönemlerle ilgili olarak beyanname vermek zorundadırlar. Ancak, ÖTV’yi sorumlu sıfatıyla
ödeyecek olanlar yalnızca, vergiye tabi işlemleri varsa beyanname vereceklerdir.

Listeler

Vergi Dönemi

Vergi Dönemi

Beyan ve Ödeme
Tarihi

Akaryakıt
Ürünleri

Her Ayın 1-15
arası 1.Vergi Dön

Her Ayın 16-Ay
sonu 2.Vergi
Dön

1.Dönem İlgili ayın
25/ 2.Dönem Müt 10

III ve IV
Listeler

Malların tesliminin
Gerçekleştiği ay

_____________

İzleyen Ayın 15’inci
Günü akşamına kadar

II nolu
Liste

İktisap ve
işlemlerin
Yapıldığı

İşlemler
Tamamlanmadan
önce

KAYNAKÇA




12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV Kanunu
Tüm Yönleriyle Özel Tüketim Vergisi Örnekler ve Açıklamalar”, TÜRMOB Yayınları, No: 183
Sabancı Holding 2002/12 Sirküler Raporu
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DİREKT İŞÇİLİK MALİYETLERİNİN
HESAPLANMASI VE
DEĞERLENDİRİLMESİNDE
TEMEL ESASLAR
Doç. Dr. Münir ŞAKRAK
Marmara Üniversitesi, İİBF
Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı
1- GİRİŞ
Yöneticilerin verecekleri kararlarda, maliyet yönünün en etkin şekilde ölçümleme ve
değerlendirilme gereğinin, günümüzde genel bir kabul gördüğü açıktır. Bu zorunluluk
paralelinde, maliyet bilgilerinin gerçekçi saptanması, yeterince ayrıntılı düzenlenmesi
ve kullanım alanlarının özelliklerine uygun düzeyde olması önem kazanmaktadır.
Bu çerçevede, ana maliyet unsurlarından direkt işçilik (Dİ) maliyetlerinin
ölçümleme ve
değerlendirilmesinde etkinlik sağlanması da ayrı bir önem taşımaktadır. Ancak; Türkiye’de faaliyet
gösteren sanayi işletmelerinde, Dİ maliyetlerinin hesaplanması ve analizine yönelik farklı uygulamalar
yapıldığı ve bu yönde temel esaslardan uzak kalındığı gözlenmektedir.

Bu çalışmada, Dİ maliyetlerinin hesaplanması ve değerlendirilmesinde temel alınması
gereken esaslar tartışıldıktan sonra, uygulamaya yönelik öneri getirilmesi
amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda;


Maliyetlerin temel unsurlar itibariyle doğru olarak saptanmasının, her bir unsura yönelik kaynak
kullanımının iyi yönetimi açısından önem taşıması,



İşletmenin finansal bilgilerine gereksinme duyanlar yönünden ortak bir algılama temelinin
sağlanması ve korunması,



Maliyet bilgilerine gereksinme duyan yöneticilere, doğru olduğu kadar hızlı ve gerekli olduğu
anda bu bilgilerin sunulması,

konuları, çalışma içeriğini oluşturan tartışma ve önerinin temel dayanakları olarak belirlenmiştir.

2- KAVRAMSAL YAPI
Dİ maliyeti, Direkt İlk Madde Malzeme (DİMM) ve Genel Üretim (GÜ) maliyetleri ile birlikte, temel
maliyet unsurları arasında yer almaktadır. Kavramsal yönden öncelikle, Dİ maliyetlerinin İşçilik
Maliyetleri içindeki ayrımının belirlenmesi gerekmektedir.

İşçilik Maliyetleri, GÜ maliyetleri ile birlikte, üretim sürecinde işlenen maddelerin
şekillendirilmesi, üretim çıktılarına dönüştürülmesi işlevine sahip maliyetlerdir.
İşçilik maliyetlerinde kaynak insan emeğidir. Ekonomik yönden ise, emeğin bir bedel
karşılığında devredilmesi, bu bedel karşılığında değiş-tokuş edilmesiyle ücret ortaya
çıkar. Ücret geniş anlamı ile insan emeğinin karşılığıdır.
Ancak işletme yazınında işçilik kavramı, üretim faaliyetlerinde çalışanlara ödenen
ücretleri kapsamakta, dolayısıyla işçilik maliyetleri, salt üretim maliyeti unsurları
arasında yer almaktadır. İşletmenin üretim dışındaki işlevsel alanlarında çalışanların
ücretleri ise, bu işlevlere ilişkin personel giderleri olarak tanımlanmaktadır.
Bu noktada, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde (MSUGT) getirilen tanımlar
çerçevesinde, uygulamada gözlenen kavramsal ikilemin üzerinde durmak gerekmektedir. Bilindiği
üzere, MSUGT’de gider çeşidi yardımcı hesapları belirlenirken ücret kavramı altında işçi ve memur
kavramlarına dayalı ikili bir ayrıma gidilmiştir. Tanımlar incelendiğinde, bu ayrımın temelinin,
personelin aylıklı çalışıp çalışmamasına dayandığı görülmektedir.
İşçi Ücret ve Giderleri

Memur ücret ve giderleri

İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve
hizmetleri
gerçekleştirmek
amacıyla
çalıştırılan işçiler için tahakkuk ettirilen (esas
işçilik, fazla mesai, üretim primleri,
ikramiyeler, yıllık izin ücretleri, s. Sigorta
işveren primi, gece primi, hafta tatili ve genel
tatil ücretleri, her türlü sosyal yardımlar ve
işçilere ait diğer giderler gibi) her türlü
tutarları kapsar.

İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve
hizmetler gerçekleştirmek amacıyla çalıştırılan
aylıklı yönetici, memur, büro personeli vb.
için tahakkuk ettirilen her türlü tutarları
kapsar.

Yukarıda aktarılan tanımlara göre, işletmede tahakkuk ettirilen ücret ya da eklerinin işçilik maliyeti
olup olmadığı ve eğer işçilik maliyeti ise “işçi ücret ve gideri” ya da “memur ve ücret gideri” gider
çeşitlerinden hangisi altında izleneceği, Şekil-1’de sunulan değerlendirme sonucunda
belirlenebilecektir.
Buna göre ücret veya ekleriyle ilgili bir tahakkukun işçilik maliyeti olup olmadığının belirlenmesinde,
öncelikle bu tahakkukun hangi maliyet (gider) yeri ile ilgili olduğuna dikkat edilmelidir. Eğer ücret
tahakkuku, esas üretim, yardımcı üretim, yardımcı hizmet ya da üretim yerleri yönetimi gider
yerlerinden birine aitse, işçilik maliyeti olarak kabul edilmelidir. MSUGT kapsamında, hangi gider
çeşidi yardımcı hesap sınıfında izleneceği ise bu tahakkukun, aylıklı ya da saat ücretli personele ait
olup olmadığına göre belirlenmelidir.
Personele ait ücret tahakkukunun işçilik maliyeti olarak belirlenmesini takiben, üretim maliyetlerinin
hesaplanması açısından önem taşıyan ikinci aşama ise, bu maliyetlerin direkt-endirekt özelliğinin
belirlenmesidir.
Dİ maliyeti, (mamul ya da hizmet) üretim çıktılarına doğrudan yüklenebilen işçilikleri kapsarken;
uygun anahtarlar aracılığıyla dağıtım yoluyla (dolaylı olarak) yüklenen işçilikler ise endirekt işçilik
maliyeti olarak tanımlanır.
Dİ maliyeti üç ana maliyet unsurundan biri iken, endirekt işçilikler GÜ maliyeti içinde yer alırlar.

Ücret
Tahakkuku

Hayır

Üretim
Yerine
ait?

Faaliyet
Gideri

Evet
İşçilik
Maliyeti

Hayır (Aylıklı)

Saat
ücretli
mi?

2- Memur
Ücret ve
Gideri

Evet

1- İşçi
Ücret ve
Gideri

Şekil 1: İşçilik Maliyetleri ve İlgili Yardımcı Hesaplar

3- DİREKT İŞÇİLİK MALİYETLERİNİN HESAPLANMASI
Bir işçilik maliyetinin direkt olup olmadığını belirlenmesinde üç aşamalı bir yaklaşım
gereklidir.
a) İşgörenin faaliyetleri ile üretim çıktıları arasında direkt ilişkinin bulunması.
b) Direkt ilişki bulunmakla birlikte, aynı zamanda direkt olarak izlenebilmesi,
dolayısıyla da üretim çıktılarına doğrudan yüklenerek hesaplanabilmesi.
c) Son aşamada ise işçilik maliyetinin üretim çıktılarına direkt olarak
hesaplanması ve izlenmesinin ekonomik olması.
Bu üç aşamada belirlenen ölçütlere uygunluğun sağlanması halinde, işletmenin direkt
işçilik maliyeti hesaplanabilecek ve bu süreç anlamlı olabilecektir. Aksi halde,
uygulamada sıkça karşılaşıldığı gibi, bu üç aşamalı ölçütlere uygun olmayan işçilik
izleme ve hesaplama süreçleri sonucunda raporlanan işçilik maliyetlerinin, direkt

işçilik olarak değerlendirilmesini, doğru olarak kabul etmek olanaklı değildir.
Dolayısıyla, bu ölçütlere uygun olmayan işçilik hesaplamalarının, endirekt işçilik,
dolayısıyla da genel üretim maliyeti dağıtım-yükleme sürecine bağlı maliyetler olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir.
31- İşgörenin Faaliyetleri ile Üretim Çıktıları Arasında Direkt İlişkinin
Bulunması
Bu ölçüte göre; ilgili işgücü sahibi üretim sürecinde yer aldığı gibi, aynı zamanda bu
sürece doğrudan katkı sağlamalı, diğer bir ifadeyle bu sürecin çıktılarının bizzat
işlenmesi-şekillendirilmesinde işlev görmelidir.


Esas üretim yerinde çalışanlara ait işçilikler Dİ olarak değerlendirilebilir.

Buna göre; Dİ maliyeti, ancak esas üretim gider yerlerinde çalışanlara ait ücretleri
kapsar. Dolayısıyla, üretim sürecine dolaylı olarak katkıda bulunan, tamir-bakım,
ambar, yemekhane, destek hizmetler vb. gider yerlerinde çalışanlara ait işçiliklerin
tümü endirekt işçilik olarak belirlenip, GÜ maliyetleri içinde izlenmelidir.
Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da; esas üretim gider yerlerinde çalışmakla
birlikte, yaptıkları işler ile üretim çıktıları arasında doğrudan ilişki kurulamayan
işgörenlere ait ücret ve eklerinin de endirekt işçilik olarak değerlendirileceği
hususudur. Ancak bu saptama çerçevesinde, öncelikle dikkat edilmesi gereken husus
ise, ilgili esas üretim yerinde maliyet dönemi itibariyle, birden fazla mamul ya da
üretim partisi üzerinde çalışılıyor olmasıdır. Şüphesiz, tek bir üretim çıktısının işlem
gördüğü esas üretim yerinde, tüm çalışanların faaliyetleri ile üretim çıktıları arasında
direkt ilişki kurabilme sorunu bulunmayacaktır.
Buna göre, aynı maliyet döneminde farklı mamul ya da parti üretimi yapılan esas
üretim yerinde çalışan ustabaşı, şef, çırak vb. işgörenlerin ücretleri endirekt işçilik
kapsamında yer alacaktır.


Esas üretim yerinde çalışmakla birlikte makine operatörü işlevi görenlerin ücret
ve ekleri Dİ maliyeti olarak değerlendirilemez.

Bu ölçüt kapsamında uygulamada sıklıkla rastlanan değerlendirme hatası, makine
yoğun üretim yerlerinde çalışan ve işlevi bir ya da birkaç makine işlem sürecini
yönetmek olan işgörenlere ait ücret ve eklerinin, her durumda direkt işçilik olarak
değerlendirilmesidir.
Bu tür işleve sahip işgörenlerin ücretlerinin direkt işçilik olarak değerlendirilmesi,
ancak, maliyet dönemi içinde sadece tek bir makineden sorumlu olmaları ve bu
makinede sürekli aynı mamul ya da parti üretiminin yapılıyor olması halinde doğru
kabul edilebilir. Aksi halde, bu tür işçilik, aynı makinede dahi olsa farklı mamul
çıktıları ile endirekt ilişkiye sahip bulunmaktadır. Çünkü üretim çıktısı ile direkt ilişki
kurulabilen üretim girdisi, işgören emeği-çalışma süresi değil, makine gücü-makine
çalışma süresidir.
Makine ile ilgili, hazırlık, temizlik, arıza giderme vb. süreçler de dikkate alındığında
bu çalışanların çalışma süreleri ile üretim çıktıları arasında direkt ilişki kurulması
ayrıca güçleşmektedir.

32- İşgörenin Faaliyetleri ile Üretim Çıktıları Arasındaki Direkt İlişkinin
İzlenebilmesi ve Mamul-Parti Düzeyinde Hesaplanabilmesi
Uygulamada en sık gözlenen hata, bu ölçüte uymayan hesaplamaların Dİ maliyeti olarak
değerlendirilmesidir.


Üretimde harcanan süre ile üretim çıktıları, ilgili işgören bazında doğrudan izlendiği taktirde
direkt işçilik maliyeti hesaplanabilir.

Buna göre; bir esas üretim yerinde çalışanlara ait ücret ve eklerinin, bu gider yerinde yapılan işlerle
direkt ilişkisi bulunduğu açık olsa da, bu ilişki aynı zamanda direkt olarak izlenebilmeli, diğer bir
ifadeyle de harcanan süre ile üretim çıktılarının doğrudan izlenmesine yönelik düzen kurulmuş
olmalıdır.
Bu amaçla, her bir esas üretim yerinde, direkt üretim faaliyetlerinde bulunan her çalışanın hangi işparti-mamul için ne kadar süre harcadığının izlenmesi gereklidir. Bunun için Şekil-2’de görüldüğü gibi
bir çizelge, direkt işçilik hesabı için temel oluşturacaktır.

İşgören: ....................................................
İş-Parti No

Başlangıç

Bitiş

Gider Yeri: ................................. .......................
Süre
Normal
Fazla

Saat
Ücreti

Direkt İşçilik
Tutarı

F. Çalışma
Zammı

Şekil 2: İş-Çalışma Zaman Çizelgesi

Buna göre; Dİ maliyeti, ancak esas üretim gider yerlerinde çalışanlara ait, direkt
izlenebilen ve doğrudan üretim çıktılarına yüklenebilen esas ücretleri kapsar.
Şüphesiz bu tür izlenen işçilik kapsamında fazla çalışma karşılığı tahakkuk eden
ücretin esas-kök bölümü de Dİ maliyeti olarak değerlendirilir. Ancak, fazla çalışma
zammı olarak tahakkuk eden işçilik iki seçeneğe göre farklı değerlendirilmelidir.
Özel bir sipariş karşılığı yapılmayan ve belli bir zaman aralığında sürdürülmek
zorunda olan fazla çalışma karşılığı tahakkuk eden zam tutarlarının, yalnızca fazla
çalışma saatlerine rastlayan mamul ya da partilere yüklenmesi doğru olmayacaktır.
Fazla çalışma programının sürdüğü zaman aralığında tüm çalışma saatlerinde üretilen
mamul ya da partilere fazla çalışma zammı tutarlarının dağıtımı gerekir. Dolayısıyla
bu tür fazla çalışma zammı tutarları endirekt işçilik olarak kabul edilmelidir.
Ancak özel bir sipariş için karar verilen fazla çalışma saatlerinde tahakkuk edecek
zam tutarları, özel bir karar ve tek bir mamul ya da partiye ilişkin ortaya
çıkacağından, direkt işçilik maliyeti olarak değerlendirilmelidir.
Bunun dışında, üretim yerinde dinlenme-yemek vb. bizzat işbaşında geçmeyen ve
çalışma düzeni ile ilgili olağan boş zamanlar karşılığı tahakkuk eden işçilik tutarları,
endirekt işçilik olup, ilgili maliyet döneminde üretilen tüm mamul ve partilere dağıtım
yoluyla yüklenecektir.


Saat bazında ücret uygulaması, direkt işçilik hesabında esas olmalıdır.

Esas üretim yerinde tüm çalışanların ücretleri aylık esasına dayalı olduğu taktirde, bu
bazdaki ücret, üretim ve boş zaman karşılığı tüm süreleri de içerdiğinden, mamul ya
da partilere yüklenmesi direkt olmayıp, dağıtım işlemine bağlıdır.
Böyle bir ortamda, eğer üretimde geçen zaman yanında tüm boşa geçen zamanlar da
her bir işçi itibariyle ayrıca saptanıyorsa, maliyet dönemi itibariyle direkt işçilik
hesabı olanaklı görünmektedir. Ancak böyle bir durumda dahi, önce aylık ücret
tahakkukunun direkt-endirekt işçilik ayrımına yönelik dağıtımı yapıldıktan sonra,
endirekt işçilik bölümünün tekrar tüm mamul ve partilere dağıtımı söz konusu
olabilecektir ki; bu yol dahi, hesaplamanın dolaylı bir dağıtım sürecine tabi olduğunu
göstermektedir.
Dolayısıyla, saat bazında ücret uygulamasının bulunmaması halinde, işçilik ile çıktı
arasında direkt ilişkinin, hesaplama yönteminden kaynaklanan ve maliyet dönemleri
itibariyle farklılaşan sonuçları, sağlıklı maliyet analizine engel oluşturduğu gibi, işlem
yükü, maliyet hesaplarında tam zamanındalığı da olumsuz etkilemektedir.
Bu nedenle hesaplama süreci dolaylı dağıtım işlemlerini gerektiren, aylık bazda
belirlenmiş işçiliklerin tümünün, endirekt işçilik olarak değerlendirilmesi anlamlıdır.
Çünkü bu tür işçilik maliyetlerinin mamullere yüklenmesi için izlenen yol, diğer
endirekt maliyet türleri için izlenen yoldan farklı olmamaktadır.
33- İşçilik Maliyetinin Üretim Çıktılarına Direkt Olarak Hesaplanması ve
İzlenmesi Ekonomik Yönden Anlamlı Olmalıdır
Önceki iki aşamada belirlenen ölçütler çerçevesinde, Dİ maliyetlerinin izlenmesi ve
mamullere yüklenmesi, örgüt yapısı ve mamul-parti çeşitliliği gibi yönlerden çok zor
ya da olanaksız olması halinde, işçilik maliyetlerinin mamullere dolaylı olarak
yüklenmesi kaçınılmazdır. Dİ hesabı için özel bir bilgi işlem yatırımı da yüksek
maliyetli olarak görüldüğü taktirde, yapılan hesaplamanın doğası uyarınca, işçilik
maliyetlerinin endirekt işçilik olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

4- SONUÇ
Diğer maliyet unsurları gibi, işçilik maliyetlerinin hesaplanması için de doğru, anlaşılabilir ve
ekonomik yönden anlamlı bir yöntemin uygulanması gereklidir. İşçilik maliyetleri, her bir işçi için
zaman esasında hesaplanan esas ücret yanında birçok ek unsuru da kapsamaktadır.
Bu çalışmada işçilik maliyetlerinin izlenmesi ve hesaplanmasına yönelik incelenen esaslar
çerçevesinde geliştirilen uygulama önerisi, aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.


Öncelikle esas ücret dışında kalan ücret ekleri (ikramiye, prim, yasal işveren yükleri, sosyal
yardımlar vb.) endirekt işçilik olarak değerlendirilmelidir. Çünkü, direkt işçilik, işgören ile üretim
çıktıları arasında direkt ilişki kurulabilen, izlenebilen ve doğrudan hesaplanabilen işçilik
maliyetidir. Bu noktada tek istisna, özel bir sipariş için verilen fazla çalışma kararı nedeniyle
tahakkuk eden fazla çalışma zam tutarlarıdır.



Esas üretim yerleri dışında, yardımcı üretim, yardımcı hizmet ya da üretim yeri yönetimi gider
yerlerinde çalışanlara ait ücret tahakkukları, hangi baza (saat ya da aylık) dayanırsa dayansın,
endirekt işçiliktir.



İşçilik maliyetlerinin, üretim çıktılarına direkt olarak hesaplanabilmesi için; esas üretim yerinde
çalışan ve direkt üretici faaliyette bulunan işgörenlerin her biri bazında, ilgili maliyet döneminde
hangi mamul ya da parti için ne kadar süre harcadıklarının fiilen izlenmesi gereklidir.



Yine direkt işçilik hesaplamasının doğası gereği, esas üretim gider yerlerinde çalışan ve direkt
üretici faaliyette bulunan işgörenlerin esas ücretleri, saat bazında hesaplanıyor olmalıdır.



Yukarıda sıralanan gerekler tümüyle karşılanamıyor ya da karşılanması ekonomik yönden anlamlı
bulunmuyorsa, tüm işçilik maliyetleri endirekt işçilik maliyeti olarak değerlendirilmelidir. Çünkü
böyle bir üretim ortamında yapılan işçilik maliyeti hesaplamalarının tümü, diğer genel üretim
maliyetleri gibi dolaylı bir dağıtım ve yükleme süreci gerektirmektedir.

Sonuçta, bir mamulün üretim maliyeti içinde Dİ maliyetinin mutlak yer alması ve raporlanması bir
zorunluluk olmayıp, fiilen uygulanan hesaplama yönteminin doğasına uygun maliyet hesabı ve
raporlaması esastır.
Bu da maliyet planlama, denetim ve analizi, diğer bir ifadeyle etkin bir maliyet yönetimi için, sağlıklı
bir veri tabanının kurulması ve sürdürülebilirliğinde büyük öneme sahiptir.
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Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri

GLOBAL MUHASEBE STANDARTLARI
Nail SANLI
TÜRMOB Genel Sekreteri
Enron skandalıyla patlak veren gelişmeler muhasebe mesleğinin yeniden tartışılmasını da gündeme getirdi.
Muhasebe mesleği sorgulanırken yeni yaklaşımlar ve bakış açıları da sunuldu ve bu süreç halen devam
ediyor. Enron skandalıyla birlikte SEC’in standart koyucusu olan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu
(FASB) tarafından yayınlanan ve ABD'de uygulanan standartlar büyük eleştiri aldı.
Beş büyük denetim firmasından biri olan Arthur Andersen'in, Enron olayı ile tarih olmasından öte muhasebe
mesleği uygulayıcıları ve karar vericileri yeni yaklaşımları benimsemek noktasında görüş birliğine vardılar.
Enron olayı ve peşinden gelen skandallar zincirinden çıkarılacak dersler muhasebe mesleğinin geleceği
açısından büyük önem taşıyor.
Bugüne kadar yapılan tartışmalarda meslek mensuplarının, mesleki faaliyetleri meslek örgütlerince gözetime
tabi tutulması kural ve standartların tavizsiz uygulaması yaklaşımı genel kabul gördü. Haksız rekabet ve
çıkar çatışmalarının mesleğe büyük zarar verdiği ikinci temel saptamayı oluşturuyor. Denetim firmalarının
denetimlerini yaptıkları firmaya müşavirlik hizmeti de vermelerinin büyük sakınca doğurduğu yaklaşımı
benimsendi ve son olarak SEC ve onun Standart koyucu olan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu,
standartlarını gözden geçirme kararı aldı.
Eleştirilerin odak noktasındaki FASB, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ile ortak çalışma
yapma kararı aldı. Enron olayında, FASB'ye yöneltilen eleştirilerin başında, IASB'nin standartları
uygulansaydı sorunlar bu boyutta büyük olmazdı görüşü adeta FASB'yi bu yaklaşıma mahkum etti. Yıllardır
dünya üzerinde tek standardın kullanılması gerektiği görüşleri yeterli etkinliğe sahip olmamıştı.Tarafların
bu konuda adım atmaları bir türlü sağlanamamıştı. Ancak Enron olayının, muhasebe mesleği açısından
yaratmış olduğu en önemli gelişmelerden birisi olarak FASB ve IASB'nin global standartlar oluşturma
konusundaki yeni başlayan çabalarını görebiliriz.
Tüm dünyada uygulanacak muhasebe standartları firmaları tek bir süzgeçten geçirerek herkesin anlayacağı
fotoğrafların çekilmesine imkan verecek .
Global standartları belirlemek amacıyla FASB ve IASB yetkili organlarınca başlatılan bu çalışmalarda ortak
yüksek kaliteli, uluslararası pazarda geçerli muhasebe standartları oluşturulması temel hedef olarak
benimsendi. Yüksek kalitede uluslararası pazarda geçerli muhasebe standartları konusunda mutabık olan
taraflar birinci amaç olarak finansal raporların uluslararası düzeyde karşılaştırılmasını sağlamayı
hedefliyorlar. Finansal performans raporları ve şirket birleşmeleri de bu iki kurulun çalışmalarının
gündemini oluşturuyor. Finansal performans raporları ve şirket birleşmeleri konusunda her iki kurulun da
projeleri teke indirilmesi amaçlandı.
Finansal raporlama konusundaki iki kurulunda raporlarının birbirine benzemesinden dolayı bu konuda çok
çabuk bir ilerleme kaydedilmesi bekleniyor. 1973 yılında kurulan FASB Enron olayı ile geçerli uluslararası
standartlar konusundaki yaklaşımının yumuşaması geleceğe ilişkin umut veren bir gelişme olarak kabul
edilmekle birlikte alınması gereken çok fazla mesafe olduğu da göz ardı edilmemeli.
Ekonomik entegrasyon ve yaşanan gelişmeler değişimi zorlayan temel gücü oluşturuyor. Güvenilir finansal
bilgilerin bu süreçteki anahtar rolü, muhasebe mesleği mensuplarının önemli aktörlerden biri haline gelmesi
ve güvenilir araçlar kullanmalarıdır.
Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanı Saim Üstündağ tarafından muhasebe standartlarının oluşturulması süreci
ile ilgili olarak yapılan bir çalışmada, muhasebe standartlarına yön veren uygulama modelleri ve ülke
uygulamaları değerlendiriliyor. Bu çalışmada verilen bilgiler bizlere global standartlara ulaşma yolundaki
uzun ve zorlu mücadele hakkında bilgi veriyor. Üstündağ araştırmasında;
Değişik ülkelerin muhasebe standartları ve standartların belirlenmesine ilişkin yapılanmaları bazı farklılıklar
taşımaktadır. Bu farklılıklar; hukuki ve mali sistemin yapısı, işletmelerin ortaklık yapısı ve buna bağlı olarak
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finansman yöntemleri, muhasebe mesleğinin gelişim düzeyi, muhasebe bilgilerinin kullanıcılarının eğitim ve
gelişmişlik düzeyi gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır (Lawrence, 1996: 5-11). Finansal raporlama ve vergi
kanunları arasındaki ilişki de ülkeden ülkeye değişim göstermekte olup, düzenleme sistemleri arasındaki
farklılıkta önemli rol oynamaktadır.
Muhasebe Modellerinin Sınıflandırılması
Ülkeler arasında muhasebe uygulamalarını etkileyen unsurlarda görülen benzerlikler, söz konusu ülkelerin
muhasebe modellerinde de ortak özelliklerin ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. Bu temele dayalı
olarak muhasebe modellerinin “İngiliz-Amerikan Modeli”, “Kıta Avrupası Modeli”, “Güney Amerika
Modeli” ve “Karma Ekonomi Modeli” olmak üzere dört ana grup altında sınıflandırılması mümkündür
(Mueller ve Başk., 1994: 8-12). Anılan muhasebe modellerinin belirgin özellikleri aşağıda özetle
açıklanmıştır.
İngiliz-Amerikan Modeli
Özellikle İngiltere, Amerika ve Hollanda’da geçerli olan muhasebe modelidir. Şirketlerin büyük miktarlarda
sermaye sağladığı büyük ve gelişmiş sermaye piyasaları olan bu ülkelerde; muhasebe, yatırımcılar ile
kreditörlerin karar vermelerine ve kamunun aydınlatılmasına hizmet etmeye yönelik olarak şekillenmiştir
(Sümer, 1997: 22). Bunun yanında, bu ülkelerde eğitim düzeyleri yüksek ve dolayısıyla mali tablo
kullanıcıları gelişmiş olup, çok sayıda çokuluslu büyük şirket faaliyet göstermektedir (Mueller ve Başk.,
1994: 8,11). İngiliz-Amerikan muhasebe modelinin günümüzde birçok ülke uygulaması üzerinde etkili
olduğu görülmektedir.
Kıta Avrupası Modeli
Bu grubu oluşturan ülkeler kıta Avrupası ülkelerinin çoğu ve Japonya’dan oluşmaktadır. Bu ülkelerde iş
dünyasının sermayenin büyük kısmını sağlayan bankalarla çok yakın bağları vardır. Muhasebe uygulamaları
temel olarak yasalara dayanmakta olup, uygulama büyük ölçüde muhafazakardır. Muhasebe düzenlemeleri
öz olarak sermaye sağlayanların karar verirken ihtiyaç duydukları bilgilerin sağlanması amacına yönelik
değil, vergi matrahının hesaplanması gibi devlet merkezli yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik
olarak düzenlenmiştir. Fransızca konuşan Afrika ülkeleri de bu sistemi izlemektedir. Kıta Avrupası
ülkelerindeki muhasebe düzenlemelerinin değişen ekonomik koşulların doğurduğu ihtiyaçlara uyum
sağlaması Anglo-Sakson ülkelerine göre daha uzun zaman gerektirmektedir. Son yıllarda sermaye
piyasalarının uluslararasılaşması ve buna bağlı olarak sermaye piyasalarında rekabet gücünü koruma ihtiyacı,
meslek gruplarının standart oluşturma sürecine katılımlarındaki artış ve mali tabloların gerçeği yansıtması
ilkesinin (true and fair view) Avrupa Birliği (AB) direktiflerine girmesi muhasebe standartlarının kamuyu
aydınlatma amacı doğrultusunda oluşturulması ve Kıta-Avrupası Modeli ile Amerikan-İngiliz Modeli bakış
açılarının yakınlaşması sonucunu doğurmuştur (Sümer, 1997: 22).
Güney Amerika Modeli
Bu model Güney Amerika’daki ülkelerin çoğunu kapsamaktadır. Bu sistemi yukarıda sayılan iki sistemden
ayıran temel özellik, söz konusu ülkelerin enflasyon sorunuyla yüz yüze olmaları nedeniyle muhasebe
sistemlerinin enflasyonun etkilerini yansıtması ve enflasyona göre düzeltmenin sürekli olarak
kullanılmasıdır. Genel olarak değerlendirildiğinde, muhasebe sistemi devletin ihtiyaçlarına göre
düzenlenmekte ve tekdüzen uygulamalar işletmelere empoze edilmektedir. Vergi bazlı muhasebe genellikle
finansal raporlama amaçları için de kullanılmaktadır (Mueller ve Başk., 1994: 11).
Karma Ekonomi Modeli
Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği’nde son yıllarda gerçekleşen politik değişiklikler ortama özgü, hem
sıkı merkezi planlama ve kontrolün kalıntılarına, hem de piyasa merkezli işletme faaliyetlerine cevap
vermeye çalışan bir muhasebe modeli ortaya çıkarmıştır. Bu modelin uygulamasında işletmeler ikili
muhasebe sistemi tutmaktadırlar. Biri gerçek mali bilgiden çok tek düzen hesap planına dayanan, güdümlü
ekonomi modeline alışkın yöneticilere bilgi üretmektedir. Diğeri ise, kapitalist piyasa merkezli ve İngiliz-
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Amerikan modelini taklit etmekte olup; yatırımcılar, kreditörler ve kapitalist ülkelerin mali analistleri için
bilgi üretmeyi amaçlamaktadır (Mueller ve Başk., 1994: 12).
ABD’de Muhasebe Standartları Oluşturulması Süreci
Muhasebe Standartlarının Oluşumuna İlişkin Gelişmeler ve FASB
ABD’de, muhasebe standartlarının oluşturulmasında kamu ve özel sektör düzenlemelerinin karışımı esasına
dayalı bir sistem geçerlidir. Muhasebe standartlarına ilişkin ana düzenleme 1929 finansal krizinden sonra
krize tepki olarak çıkarılan “1933 Menkul Kıymetler Yasası” ve “1934 Menkul Kıymetler Borsası
Yasası”nda yer almaktadır. SEC 1933 Yasası’nı uygulamak amacıyla kurulmuş olup, 1934 Yasası SEC’ye
her iki yasa ile öngörülen finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri belirleme yetkisi vermiştir.
SEC, kuruluşundan itibaren “Accounting Series Releases” ve “Staff Accounting Bulletins” adı altında
düzenlemeler ve muhasebe konuları üzerine dökümanlar çıkarmış olmakla birlikte, genel olarak muhasebe
standartları belirlemedeki rolünü denetim ve gözetim fonksiyonuyla sınırlandırmış, muhasebe ve bağımsız
denetim için kuralların belirlenmesinde özel sektör düzenleyici kuruluşlarının etkili olmasına izin vermiştir.
Bu kuruluşlardan en önemlisi Amerikan Yetki Belgeli Kamu Muhasebecileri Enstitüsü’dür (American
Institute of Certified Public Accountants- AICPA). ABD’de muhasebe standartları oluşturulmasına ilişkin
gelişmeleri düzenlemelerde etkili olan düzenleyici kuruluşlar açısından 3 döneme ayırmak mümkündür.
Bunlar AICPA’nın etkin rol aldığı “1939-1959 AICPA Muhasebe Prosedürleri Komitesi1 (The AICPA’s
Committee on Accounting Procedure -CAP)” ve “1959-1973 Muhasebe Prensipleri Kurulu2 (APB)"
dönemleri ile 1973 yılında kurulan ve halen ABD’de muhasebe standartları oluşturulması fonksiyonunu
yerine getiren “FASB” dönemleridir3.
FASB, 1973 yılında APB deneyiminde farkına varılan yetersizliklere çözüm getirme amacıyla kurulmuştur.
Tam zamanlı olarak çalışan 7 üyesi bulunan FASB’nin üyeleri eski işlerini bırakmak ve görevlerinden
ayrılmak zorundadırlar. Başlangıçta 4 üye meslek mensuplarından ve 3 üye diğer çevrelerden seçilirken, bu
yapı değiştirilmiş ve 7 üyenin muhasebe mesleği kökenli olup olmadıklarına bakılmaksızın atanması
uygulaması benimsenmiştir. FASB üyeliğine atanma, bağımsız bir organizasyon olan Finansal Muhasebe

Bu Komite AICPA tarafından 1936’da kurulmuştur. Ancak, 1939’da yeniden yapılandırılarak daha açık bir
düzenleyici rol üstlenmiştir. 1939’dan önce, ABD muhasebe meslek örgütleri muhasebe prensiplerine ilişkin olarak
oldukça aktif olmasına karşın, belli bir standardizasyona ulaşılmasında başarısız olmuşlardır. 1938 yılında SEC
tarafından şirketlerin kayda alınmasında mali tablolarının kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken uygulanan
muhasebe kurallarının önemli bir (yetkili) dayanağa sahip olması kriteri getirilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, SEC
tarafından kabul görecek bir düzenleyici otorite kurulmaması halinde muhasebe standartları oluşturulması rolünün bir
devlet kurumu olan SEC tarafından üstlenileceği anlaşılmış, bu nedenle Ocak 1939’dan itibaren CAP uygulama için
destek sağlamak üzere Accounting Research Bulletins (ARBs) serileri yayımlamıştır. CAP çalışmalarını spesifik
muhasebe konularına yönlendirmiş ve birçok sorunlu uygulamaya çözüm getirmiştir. Ancak ARB’ler çoğu alanda
alternatif uygulamaların kabul edilmesi eğilimi göstermiş; muhasebe uygulamalarındaki farklılık problemi ile mücadele
etmedeki başarısızlığı ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerinin belli yazılı kurallara bağlanamamış olması
CAP’nin ortadan kalkmasına neden olmuştur (Taylor, Turley, 1986: 168, 169).
2
1959’da AICPA tarafından CAP’nin yerine APB kurulmuştur. APB’nin kurulmasıyla birlikte, APB’ye destek olmak
ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin geliştirilip yayımlanmasını sağlamak üzere, AICPA bünyesinde ayrı bir
Muhasebe Araştırma Bölümü de oluşturulmuştur. APB’ye yöneltilen eleştiriler yoğun olarak üyelerinin tamamının
muhasebe mesleği mensuplarından oluşmasından kaynaklanmış, zamanın en büyük sekiz bağımsız denetim firmasının
kontrolüne geçmekle itham edilmiştir. APB’nin kurulmasından sonra aktif bir araştırma faaliyeti başlatılmasına karşın
bu zamanla azalmış ve APB, CAP’ye benzer bir faaliyet tarzı hatasına düşmüş, muhasebe mesleği mensuplarının
hakimiyetine geçmek ve diğer ilgili grupların fikirlerini dışlamakla eleştirilmiştir. Bu eleştiriler 1973 yılında APB’nin
kaldırılarak yerine Financial Accounting Board’un kurulmasına yol açmıştır (Taylor, Turley, 1986; s. 169).
1

SEC bünyesinde muhasebe konuları ile ilgili olarak “Baş Muhasebeci Ofisi” (Office of Chief Accountant) birimi
bulunmaktadır. Bu birimin görevi denetim ve muhasebe konularında Komisyon’a danışmanlık yapmak, kamuyu
aydınlatmaya yönelik kurallar oluşturmak ve FASB’nin çalışmalarının gözetimini gerçekleştirmektir.
3
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Vakfı4 (Financial Accounting Foundation-FAF) tarafından yapılmaktadır. Üyeler beş yıllık bir süre için
atanmakta olup, ikinci kez seçilmeleri mümkündür. Buna ek olarak FAF, FASB ile iş dünyası arasında
iletişimin sağlanması ve danışma mercii olarak faaliyet göstermek üzere “Finansal Muhasebe Standartları
Danışma Konseyi5 (Financial Accounting Standards Advisory Council -FASAC)” adında bir danışma kurulu
da atamaktadır.
FASB, “Statements of Financial Accounting Standards (SFAS)” olarak adlandırılan muhasebe standartları ile
standartların geliştirilmesinde kullanılan genel kavramları içeren “Statements of Concepts” ve oluşturulan
standartlara açıklık getirmeye, detaylandırmaya yönelik açıklamaları içeren “Interpretations” yayımlamakta
olup; faaliyetleri muhasebe firmalarının, diğer organizasyonların ve kişilerin gönüllü yardımları ile finanse
edilmektedir6.
FASB tarafından belirlenen muhasebe standartlarının uygulanmasında SEC’nin resmi desteği bulunmasına
karşın, FASB muhasebe standartlarını oluştururken tüm ilgili çevrelerin sürece katılımının sağlanmasına ve
getirilen düzenlemeler hakkında bilgilendirilmesine yönelik bir yöntem izlemekte, toplantılarını da halka
açık olarak gerçekleştirmektedir. Düzenleme yapılacak konuların FASB gündemine alınması ve bir
muhasebe standardı oluştururken izlenen aşamalara aşağıda yer verilmektedir. FASB, değişen ihtiyaçlara
zamanında cevap verebilmek ve yeni ortaya çıkan spesifik muhasebe sorunlarına çözüm üretmek üzere 1984
yılında “Emerging Issues Task Force-EITF”7 birimini oluşturmuştur.
FASB, standart oluşturma sürecinde yukarıda yer verilen hususlara uyumda azami özen göstermesine karşın
uyguladığı katılımcı yöntem; etkin çalışmamakla, zaman ve kaynak israfına yol açmakla ve tüm kesimleri
tatmin etmeyi amaçlarken sonuçta uygulanması zor, maliyetli standartlar üretmekle suçlanmaktadır. Ancak,
eleştirilen tüm yönlerine karşın ABD’de muhasebe standartlarının belirlenmesinde özel sektörün etkinliği
tercih edilmektedir (Berton, Schiff, 1990: 212,213, 223,224).
ABD’de FASB düzenlemelerinin etkili olması bir hükümet kuruluşu olan SEC’nin bu standartları
onaylamasından, tanımasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, SEC’nin FASB tarafından oluşturulan bir
standarda katılmaması ve düzeltilmesini istemesi de mümkündür. SEC personeli FASB’nin çalışmalarını
düzenli olarak izlemekte ve yeri geldiğinde tartışmalı konularda muhasebe standartları geliştirilmesine
müdahale etmektedir.

FAF; FASB ve devlet kuruluşları ve belediyelere ilişkin standartları belirlemekle görevli Government Accounting
Standards Board’un (GASB) örgütlenmesi, üyelerinin seçilmesi fonlarının sağlanması ve genel gözetimlerinin
yapılması ile sorumludur. FAF’ın mütevelli heyeti bu kuruluşu himaye eden “Amerikan Muhasebe Birliği (American
Accounting Association-AAA), AICPA, Yatırım Yönetimi ve Araştırma Birliği (Association for Investment
Management and Research), Mali Uygulamacılar Enstitüsü (Financial Executives Institute), Devlet Finans Görevlileri
Birliği (Government Finance Officiers Association), Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü, Ulusal Devlet Denetçileri,
Saymanlar ve Veznedar Birliği, Menkul Kıymetler Endüstrisi Birliği” örgütleri tarafından oluşturulmaktadır.
5
1973 yılında FASB ile birlikte kurulan FASAC’ın birincil fonksiyonu FASB’nin gündeminde yer alan projeler,
muhtemel çalışma konuları, proje öncelikleri ve FASB başkanlığı tarafından talep edilecek diğer konularda FASB’ye
danışmanlık yapmaktır. FASAC, bir yıllığına seçilen ve üç kez daha seçilmeleri mümkün olan 33 üyeden oluşmakta
olup; üç ayda bir toplanmaktadır. FASAC toplantılarına üyeler dışında FASB üyeleri ve bazı çalışanları, SEC Baş
Muhasebecisi de düzenli olarak katılmaktadır.
6
FASB’nin yıllık bütçesi yaklaşık 11 Milyon ABD Doları tutatındadır.
7
EITF, denetim firmaları, büyük şirketler, çeşitli muhasebe kurum ve enstitü temsilcilerinden oluşmakta olup; temel
sorumluluğu muhasebe standartlarına ilişkin olarak piyasanın kendi iç dinamikleriyle bir uygulama oluşturmasından
önce düzenleyici otoritenin ilgili konu hakkında düzenleme yapmasını sağlamaktır. EITF toplantıları halka açık
yapılmakta, ilgili tüm çıkar gruplarının görüşlerini açıklayabilmeleri için ortam yaratılmaktadır.
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I.GİRİŞ
Ülkemizde Kanuni Murakıplıktan öte , önceleri yaygın olarak,kamu kurum ve kuruluşları ile bankalara özgü
bir örgüt hizmet biriminin fonksiyonu olarak algılanan iç denetim (teftiş) ve iç denetçilik (müfettişlik) özerk
yapısı ile giderek özellikle holdingler, yabancı sermayeli şirketler ve diğer işletmeler için de önemi
anlaşılan bir fonksiyon haline gelmiş bulunmaktadır.1 Ancak hala benim şirketim, benim bankam, benim
kasam anlayışıyla yönetilen işletmelerde
iç denetim fonksiyonu yerini ve değerini bulamamış
görünmektedir. Şüphesiz teorik çalışmalardaki eksiklikler ve üniversite eğitim programlarında konunun yok
denecek kadar az ele alınması da durumunun böyle olmasının nedenlerinden biridir. Belki, bağımsız
denetim için de aynı şeyleri söylemek mümkün. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kurulunun düzenlemeleriyle bağımsız denetim konusunda önemli mesafeler alınmıştır.
Dünyanın her tarafında görev yapan iç denetçilerin özgeçmişlerine bakıldığında genellikle muhasebe kökenli
oldukları görülür. Diğer disiplinlerden gelen iç denetçiler de bulunmakla birlikte bunların da muhasebe
eğitimi almış olmaları, aranan özelliklerin en başında gelir.
Muhasebe ile ilgilenen geniş bir kitleye hitap eden bu dergi kapsamında ele aldığımız makalemizde yukarıda
belirttiğimiz eksikliklerin giderilmesine bir ölçüde de olsa katkıda bulunmak amacıyla uygulamada sıklıkla
birbirine karıştırılan iç kontrol ve iç denetimin ne olduğunu ve giderek karmaşıklaşan işletme yönetiminde
iç denetim fonksiyonunun yerini ve önemini açıklamaya çalıştık.
II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM NEDİR?
Özellikle 1994 yılında beri yaşanan ekonomik olaylar ve krizler, gerek reel sektörde gerek finans sektöründe
faaliyet gösteren işletmeleri olumsuz etkilemiş, bu işletmelerde ekonomik sorunlara çözüm aranırken,
yeniden yapılanma ve yapılandırma konularının da önem kazanmasına yol açmıştır. Bu amaçla yapılan
çalışmalarda; etkili ve verimli çalışma, dış rekabet gücünü geliştirme , kaliteyi artırma gibi çabaların
yanında ekonominin tüm unsurlarına ve dolayısıyla işletmelere güveni artırma çabasının ön plana çıktığı
görülmektedir.
İşletmeye güven esasının temelinde sağlam bir iç kontrol sistemi yatar. Finansal raporlamanın güvenilirliği,
işletme faaliyetlerinin etkililiği ve verimliliği, yasalara ve diğer düzenlemelere uygunluk iç kontrol
sisteminin amaçlarını oluşturur. Bu amaçların başarılmasına yönelik olarak yeterli ölçüde güvence sağlamak
üzere oluşturulan ve işletmenin yönetim kurulu, yönetici ve personeli tarafından etkilenen bir süreç olarak
tanımlanan2 İç kontrol sistemi, bir işletmede uygulanan tüm yöntem ve politikaları içine alan bir kavramdır.
Her işletme ya da örgütte farklı bireyler olması nedeniyle farklı amaçlar bulunmakta ve dolayısıyla da her
bireyin iç kontrole bakış açısı farklı olmaktadır. Muhasebeciler, geleneksel olarak iç kontrol sistemini,
organizasyon planı ve muhasebecileri ilgilendiren belli amaçları başarmada kullanılan yöntem ve ölçüler
1

Şaban UZAY, İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar Sürecindeki Yeri ve
Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Sermaye Piyasası Kurulu Yayın No:132, Haziran
1999, Ankara,s.248.
2
Larry P. Bailey,1999 Miller GAAS Guide, A Comprehensive , Restatement Of Standards for Auditing
Attestation, Compilation and Review, and the Code of Professional Conduct, Harcourt Brace Professional
Publishing, 1999, Canada, s.7.15(SAS No.78 Consideration of İnternal Control in a Financial Statement).
Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim,Lazer Ofset Matbaa Ltd Şti., Mart 1996, Ankara, s.56.
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olarak tanımlamaktadır3. Söz konusu ölçüler; varlıkların korunması, doğru ve güvenilir muhasebe verisinin
sağlanması, faaliyet verimliliğinin yükseltilmesi, ve personelin yönetim politikalarına uymaya teşvik
edilmesi olarak sıralanabilir. Bunlardan ilk ikisi muhasebeciler için çok daha önemlidir ve bunlar muhasebe
kontrolleri olarak adlandırılır. Diğer ikisi ise yönetim için önemli olup yönetsel kontroller olarak
adlandırılır4.
Muhasebe kontrolleri genel olarak yetkilendirme ve onaylama, kayıt tutma ve muhasebe raporlarının
hazırlanması gibi görevler ile faaliyetler veya varlıkların korunması, varlıklar üzerindeki fiziki kontroller ve
iç denetim gibi konuları kapsar.5
Yönetsel kontroller ise , organizasyon planı, faaliyetlerin verimliliği ve yönetim politikalarına bağlılıkla
ilgili tüm yöntem ve yordamları kapsar. Finansal kayıtlarla dolaylı olarak ilgili olan yönetsel kontroller genel
olarak istatistiki analizler, zaman ve harekat araştırmaları, başarı raporları, işgören eğitim programları ve
kalite kontrolleri gibi kontrolleri kapsar6.
İç kontrolü dinamik bir süreç olarak tanımlayan Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü,
Denetim Standartları Kurulu 78 nolu denetim standardında7 iç kontrolün birbiriyle ilişkili beş unsurdan
oluştuğunu belirtmektedir. Bunlar;
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrol ortamı (control environment)
Risk değerlemesi(risk assesment)
Kontrol eylemleri (control activities)
Bilgi ve iletişim(Information and communication)
Gözlemleme(Monitoring)

Kontrol ortamı iç kontrolün diğer unsurlarının temelini oluşturur. İç kontrollerin başarısı kontrol ortamıyla
yakından ilgili olup; dürüstlük ve etik değerler, yeteneğe bağlılık, yönetim kurulu ve denetim komitesi
tarafından gösterilen özen, yönetimin felsefesi ve çalışma tarzı, örgütsel yapı, yetki ve sorumlulukların
dağıtım şekli ve insan kaynakları politika ve prosedürleri kontrol ortamını etkileyen unsurlardır.
Risk değerlendirme, örgütsel amaçların başarılmasında ortaya çıkabilecek hata tiplerinin tanımlanması ve
analizi olarak ifade edilebilir. Kontrol eylemleri ise bu risklere karşı alınan tavırları kapsar. Yetkilendirme
yöntemleri, varlıkların ve kayıtların güvenliği, görevlerin ayrılığı, yeterli belgelendirme ve kayıtlara ilişkin
olarak yazılı veya sözlü olarak oluşturulan politika ve prosedürler, söz konusu kontrol eylemlerini
oluşturur.
Bilgi sistemleri esas olarak çeşitli kontrol faaliyetlerini yürütmek için gerekli olan bilgileri toplar. Finansal
raporlamaya uygun bir bilgi sistemi, işlemleri ve durumları (koşulları) tanımlamak, bir araya getirmek,analiz
etmek, kaydetmek ve raporlamak için oluşturulan yöntemlerle işletmenin varlık ve borçlarının hesabını
verme sorumluluğunu sürdürmek için oluşturulan yöntemlerden meydana gelir. İletişim finansal
raporlamanın ötesinde , iç kontrol politika ve prosedürlerinin açıkça anlaşılması ve bu politika ve
prosedürlerle ilgili olan bireylerin nasıl çalıştığı ve sorumlulukları ile ilgilidir.
Gözlemleme ise bir sistemin başarısının niteliğini değerlendirme sürecidir. Zaman geçtikçe iç kontrol
sistemleri de değişir ve uygulanan kontrol prosedürleri gelişir. Bu süreçte gözlemleme , yönetim tarafından,
şartlar değişirken sistemde ne gibi değişikliklerin yapılması gerektiğinin belirlemesine yardım eder.
Gözlemleme sürekli veya ayrı ayrı değerlendirmeler şeklinde olabileceği gibi her iki yöntemin birlikte
uygulanması şeklinde de yapılabilir.

J.L.Boockholdt, Accounting Information Systems,Transactions,Processing and Controls, Fourth Edition,
Irwin,U.SA., 1996, s.456.
4
Nejat Bozkurt,Muhasebe Denetimi, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1998, s.122.
5
Boockholdt,s.457.,Ersin Güredin,Denetim, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,7.Baskı, İstanbul,s.166.
6
Boockholdt,s.457. Güredin,s.166.
7
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Sürekli gözlemleme, faaliyetlerin normal akışında iç kontrolün etkililiğini değerlendirmeye hizmet eder.
Doğrulamalar, kayıtlarla eldeki varlıkların karşılaştırılması, bilgisayar programlarıyla yürütülen kontrol
yöntemleri, hesap bakiyelerindeki değişmelerin icmallerinin yönetim tarafından incelenmesi, bilgisayar
raporlarının bunların kullanıcıları tarafından gözden geçirilmesi sürekli gözlemlemeye örnek olarak
verilebilir.
Ayrı değerlendirmeler: Zaman zaman yönetim örgütün iç kontrol sisteminin etkililiğinin ayrı bir
değerlendirmeye tabi tutulmasına karar verebilir. Bu değerlendirmelerin kapsamı ve sıklığı daha önce
yapılmış olan değerlendirmelerin etkisine ve risklerin kontrol edilmiş olmasına bağlı olarak değişebilir.
Yönetim, tüm kontrol sistemini değerlendirmeyi tercih edebileceği gibi belli kontrolleri değerlendirmeyi de
tercih edebilir. Bu tür değerlendirmeler yöneticiler tarafından kendi sorumluluk alanları içinde öz
değerlendirmeler şeklinde olabilir ya da bu görevi iç denetçiler veya bağımsız denetçiler yapabilir.
Esasen hem iç hem de bağımsız denetçiler, çalışanlarla bir ast üst ilişkisine sahip olmadıkları için daha etkili
ve tarafsız bir gözlemleme gerçekleştirebilirler.
Bağımsız denetçiler bağımsız denetim şirketinin çalışanları olup, bunlar gözlemleme yöntemlerini finansal
tabloların yıllık denetiminin bir parçası olarak uygularlar. Bağımsız denetçiler . denetlenen işletmenin
personeli olmadığı için yaptıkları gözlemleme en tarafsız gözlemleme olarak kabul edilir. Ancak yaptıkları
iş genellikle bağımsız denetim için önemli olan noktaları kapsadığından, kendi amaçlarıyla ilgili olmayan
gözlemleme prosedürlerini atlayabilirler. Yönetim bu noktada iç denetimin uygulayacağı gözlemleme
prosedürlerine güvenir.
Buraya kadar verdiğimiz bilgilerle, uygulamada sıklıkla iç denetim kavramıyla karıştırılan iç kontrol’ün ne
olduğunu fazla ayrıntıya girmeden açıklamaya çalıştık. Bunu yaparken iç denetimin iç kontrol den farkını da
ortaya koymuş olduk.
.
III. İÇ DENETİM KAVRAMI ve ULUSLAR ARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI
Etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasında önemli bir unsur olan iç denetim; bir örgütün faaliyetlerini
incelemek ve değerlendirmek amacıyla örgüt içinde oluşturulmuş
bağımsız bir değerlendirme
fonksiyonudur. İç denetim örgüt içindeki bireylerin sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirmelerine
yardımcı olmak amacıyla onlara
incelediği faaliyetlerle ilgili bilgiler ile yapılan analizler ve
değerlendirmelerin sonuçlarını sunar, tavsiye ve önerilerde bulunur. İç denetimin amacı makul bir maliyetle
kontrolün etkililiğini artırmayı da içine alır.8
İç denetimin yardımcı olduğu örgüt üyeleri, başta iç denetim müdürü/direktörünün bağlı bulunduğu yönetim
kurulu olmak üzere diğer üst düzey yöneticilerdir. İç denetçiler, örgütün iç kontrol sisteminin etkililiği ve
yeterliliği ile yapılan işin kalitesi hakkında her iki yönetim birimine de bilgi sağlamakla yükümlüdür. Üst
yönetim ve yönetim kurulunun istek ve ihtiyaçlarına bağlı olarak her birine sunulan bilgi farklı format ve
detayda olabilir.
İç denetim departmanı üst yönetim ve yönetim kurulu tarafından oluşturulan politikalar çerçevesinde örgütün
ve fonksiyonlarının tamamlayıcı bir parçasıdır. Asıl amacı, işletme varlıklarının her türlü zararlara karşı
korunduğunu, faaliyetlerin belirlenen politikalara uyum içinde yürütüldüğünü araştırmak olan iç denetim
faaliyeti, işletmedeki kontrollerin etkililiğini ölçmeyi ve bu kontrolleri değerlemeyi hedef alır. Bu
nedenlerle de etkin bir iç kontrol sisteminin yaratılmasına yardımcı olur9. İç denetim fonksiyonunun yeterli
ve etkili bir şekilde yürütülmesi, yönetimin hedeflerinin gerçekleşmesinde bir güvence oluşturur. Güçlü bir iç
denetim işletmedeki kontrol mekanizmalarının sağlıklı çalışmasını sağlar ve dolayısıyla operasyonel
risklerin, hilenin ve gelir kayıplarının oluşmasını engelleyerek işletmenin verimliliği ve rekabet gücünün
artmasına katkıda bulunur.

8

K.H. Spencer Pickett,The Internal Auditing Handbook,JohnnWiley &Sons, Reprinted February
2000,England,s.5. , Güredin, s.176.
9
Güredin, s. 176
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Günümüzde Dünya çapında saygın bir meslek olan iç denetçilik, denetçilerin uluslararası örgütlenerek ,
1941 yılında kurdukları ve merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Uluslararası İç Denetçiler
Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors –The IIA) tarafından belirlenen standartlara ve etik kurallara
uygun olarak yürütülmeye başlanmıştır. *
Mesleğin sürekli bir değişim ve gelişim içinde olması nedeniyle meslekle ilgili standartlarda da bir değişim
ve gelişim süreci yaşanmaktadır. İç Denetçiler Enstitüsü, Haziran 1999 da yeni bir Mesleki Uygulamalar
Çerçevesi(Professional Practices Framework)ni kabul ederek İç Denetimin Tanımını,(Definition of Internal
Auditing) Etik Kuralları (Code of Ethics) ve İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarını (Standards for
Proffessional Practice of Internal Auditing) revize etmiştir.
Enstitünün bütün üyeleri ve Sertifikalı İç Denetçiler (Certified Internal Auditors/CIA) Enstitü Ahlak
Kurallarına uymakla yükümlüdürler ve Enstitünün üyesi olsun veya olmasın tüm iç denetçilerin de bu ahlak
kurallarına ve standartlara uyum sağlamaları teşvik edilmektedir.
Enstitü yeni standartların zorunlu olarak yürürlüğe girme tarihini 1 Ocak 2002 olarak belirlemiş, bu tarihe
kadar ise daha önce Red Book(Kırmızı Kitapta) yayınlamış olduğu Standartların ve bunlarla birlikte sunulan
ve genel ve spesifik standartlara atıfta bulunan yorum ve açıklamaların (Guidelines/rehberin) geçerli
olacağını belirtmiştir.
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından Haziran 1999 da onaylanan mesleki
uygulamalar çerçevesi aşağıda belirtilen üç bölümden oluşmaktadır:
Birinci Bölüm ( Zorunlu): Etik yasası ve İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları,
İkinci Bölüm : Uygulama Tavsiyeleri
Üçüncü Bölüm: Geliştirme ve Uygulama Yardımları
İç denetim mesleğinin temel standartlarının belirlendiği birinci bölümde yer alan etik yasası ve uygulama
standartları aşağıda özet olarak açıklanmıştır.
1) Etik Yasası(Code of Ethic)
Enstitü’ nün Etik Yasasının amacı, iç denetim mesleğinde bir etik kültürü geliştirmektir.
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün tanımına göre iç denetim; bir örgütün faaliyetlerini geliştirmek ve
değerini artırmak için düzenlenen bir bağımsız, tarafsız güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim,
yönetim, kontrol ve yürütme süreçlerinde riskin etkililiğini değerlendirmek ve düzeltmek için sistematik,
disipline edilmiş bir yaklaşımla örgütün amaçlarını başarmasına yardımcı olur.10
Bu tanım iki temel unsuru içermektedir.



İç denetim mesleği ve uygulamasına ilişkin ilkeler
İç denetçilerden beklenen davranış standartlarını tanımlayan yürütme kuraları

Enstitü üyesi ve Enstitüden sertifika alan veya almaya aday olan kişi ve kurumlar için
zorunlu olan Etik Yasasının ihlali durumunda, Enstitünün Yönetmelikleri ve İdari Kuralları uygulanır.
İç denetçilerin uyması beklenen ilkeler özet olarak şunlardır;11



Dürüstlük
Tarafsızlık

*

ayrıntılı bilgi için bkz.:www.theiia.org
www.theiia.org,File://A:\The IIA- Guidance ethic.htm
11
A.g.k.
10
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Sır saklama
Yeteneklilik (yeterli bilgi beceri ve deneyim sahibi olma)

Yürütme kuralları ise özet olarak şunlardır12:
1. Dürüstlük: İç denetçiler;
1.1- işlerini dürüst olarak,özenle ve sorumlulukla yapacaklar
1.2- yasalara uyacaklar ve yasa ve meslek tarafından beklenen açıklamaları yapacaklar,
1.3- yasal olmayan herhangi bir faaliyetin bilerek bir parçası olmayacaklar, iç denetim mesleğine veya örgüte
zarar veren davranışlarda bulunamayacaklar
1.4- örgütün belirlenmiş kurallarına ve etik amaçlarına saygı gösterecek ve katkıda bulunacaklardır.
2.

Tarafsızlık: İç denetçiler;

2.1- tarafsız değerlendirmelerini bozabilen veya bozduğu varsayılan herhangi bir faaliyet ya da ilişki de
bulunamazlar.
2.2- mesleki yargılarını bozan ya da bozduğu varsayılan herhangi bir şeyi kabul edemezler
2.3- kendilerine bildirilen ve açıklanmadığı takdirde incelenen faaliyetlerle ilgili raporlamayı çarpıtabilecek
olan tüm önemli olguları açıklamalıdırlar.
3.

Sır Saklama: İç denetçiler;

3.1- görevleri esnasında edindikleri bilginin kullanımında ve korunmasında tedbirli olacaklardır.
3.2- bilgiyi kanuna aykırı veya örgütün kabul ettiği kural ve etik amaçlara zarar veren herhangi bir kişisel
kazanç ve benzeri için kullanamazlar.
4.

Yeteneklilik : İç denetçiler

4.1- yalnızca gerekli bilgi, beceri ve deneyim sahibi olacakları hizmetlerle meşgul olacaklar
4.2- iç denetim hizmetlerini İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları na uygun olarak yürütecekler
4.3- hizmetlerinin etkililiği ve kalitesi ile becerilerini sürekli olarak geliştireceklerdir.
2) İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları
İç denetim Mesleki Uygulama Standartları;



Nitelik(Attribute) standartları ve
Çalışma (Performance) standartları

olmak üzere iki temel gruba ayrılmaktadır. Her iki standart da genel olarak iç denetim hizmetlerine
uygulanır. Nitelik standartları iç denetim faaliyetlerini yürüten örgütlerin ve bireylerin özelliklerini belirtir.
Çalışma standartları ise, iç denetim faaliyetlerinin yapısını tanımlar ve bu hizmetlerin ölçülebilmesi için
kalite kriteri oluşturur.
Ayrıca nitelik ve çalışma standartlarının belli denetim görevi tiplerine uygulanmasını açıklayan yürütme
(implementation) standartları bulunmaktadır. Yürütme standartları iki grup altında açıklanmaktadır.
Bunlardan birincisi güvence denetimi olarak ifade edebileceğimiz assurance engagement diğeri ise denetim
danışmanlığı olarak ifade edebileceğimiz consulting engagement olarak belirtilmiştir.*
12

A.g.k.
*

İç denetçiler enstitüsünün standartların ekinde verilen terimler sözlüğünde engagement şu şekilde
tanımlanmıştır:“ Engagement; İç denetim, Öz Değerlendirme Kontrolünün(Control Self-assesment) gözden

geçirilmesi, hile denetimi veya danışmanlık gibi belli bir iç denetim görevi, işi veya inceleme faaliyetidir. Bir
Denetim görevi, birbiriyle bağlantılı belli bir takım amaçların gerçekleştirilmesini için tasarlanan çeşitli iş ve
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Yukarıda belirtilen nitelik ve çalışma standartları- kapsamı hakkında bilgi vermek amacıyla - ayrıntıya
girilmeden aşağıda kısa başlıklar halinde verilmiştir13:
a) Nitelik standartlarır
Amaç ,Yetki ve Sorumluluk
Bağımsızlık ve Tarafsızlık
1110 Örgütsel Bağımsızlık
1120 Bireysel Tarafsızlık
1130 Bağımsızlık ve Tarafsızlığın Bozulması
1200 Yeterlilik ve Mesleki Özen
1210 Yeterlilik
1220 Mesleki Özene Bağlılık
1230
Mesleki Gelişimin Sürdürülmesi
1300 Kalite Güvencesi ve Geliştirme Programı
1310 Kalite Programı Değerlendirmeleri
1320 Kalite Programının raporlanması
1330 “Standartlara Uygun Yürütülmüştür” İbaresinin Kullanılması.
1340 Aykırılıkların Açıklanması
1000
1100

b) Çalışma (Performance) Standartları
2000 İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi
2010 Planlama
2020 Haberleşme ve Onaylama
2030 Kaynak Yönetimi
2040 Politika ve Prosedürler
2050 İşbirliği (koordinasyon)
2060 Yönetim Kuruluna ve Üst Yönetime Raporlama
2100 İşin Yapısı
2110 Risk Yönetimi
2120 Kontrol
2130 Yönetim(governance)
2200 Denetim Görevinin (İşinin) Planlanması
2210 Denetim Görevinin Amaçları
2220 Görev Alanı
2230 Denetim Görevi Kaynak Tahsisi
2240 Göreve İlişkin Çalışma Programı
2300 Denetim Görevinin Yürütülmesi
2310 Bilginin tanımlanması
2320 Analiz ve Değerlendirme
2330 Bilginin Kaydedilmesi
faaliyetleri kapsayabilir. “ Bu sözcüğün Türkçe karşılığını tek bir sözcükle ifade etmek oldukça güç olup esas
olarak sözlük anlamına en uygun karşılık olarak iç denetim görevi terimi tarafımızdan benimsenmiştir.
Assurance engagement ise sözlükte işletme örgütünde risk yönetimi, kontrol ya da idare süreçleri
hakkında bağımsız bir değerlendirme yapmak amacıyla eldeki kanıtların tarafsız bir şekilde incelenmesi olarak
tanımlanmıştır. Bu tanımın Türkçe karşılığı olarak da güvence denetimi terimini kullanmayı uygun
bulduk.Consulting engagement kavramı sözlükte açıklanmamıştır. Bunun yerine sözlükte Consulting
Services kavramı yer almaktadır. Consulting Services ise iç denetimin güvence hizmetleri dışında kalan,
yönetimin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak hizmetler bütünü olarak açıklanmıştır. Dolayısıyla bu
amaçla yapılacak denetim görevi(engagement) karşılığını ise denetim danışmanlığı olarak ifade etmek
uygun olacaktır.
13

Ayrıntılı bilgi için bakınız: C:\My Documents\IIA\Standards for theProfessional Practice of Internal Auditing,
2.htm., Nuran Cömert DOYRANGÖL, Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarında Etkili Bir İç Kontrol Sistemi ve İç
Denetim Fonksiyonu, Lebip Yalkın Matbaası, İstanbul,2001,ss.59-75.
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2340 Görevin Gözden Geçirilmesi
2400 Sonuçların İletilmesi
2410 Haberleşme(İletme) Kriteri
2420 Haberleşme Kalitesi
2430 Standartlarla Uyumsuzluk hakkında Denetim Görevi
Açıklaması
2440 Sonuçları Yayınlamak
2500 Gelişmeyi Gözlemleme (izleme)
2600 Yönetimin Riskleri Kabulü
Yukarıda belirtilen standartların uygulamaya nasıl konulabileceği Enstitünün Mesleki Yayınlar
Komitesi tarafından yayınlanan Uygulama Tavsiyelerinde açıklanmıştır.
IV. SONUÇ
İç denetimin Dünyada ve ülkemizde finansal tabloların dış denetimine katkıda bulunmanın bir uzantısı olarak
gelişmekte olduğu görülmektedir. İç denetimin işletme yönetimi için önemli bir hizmet birimi olduğu
gerçeği ülkemizde de her geçen gün artan bir hızla kabul görmeye başlamıştır. Fakat, etkili ve verimli bir
şekilde çalışan bir iç denetim biriminin nasıl oluşturulacağı bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu noktada
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün yayınladığı standartları esas almak en uygun ve geçerli yol olacaktır.
Şüphesiz Dünyanın her tarafında iç denetim işletmenin amacına ,büyüklüğüne yapısına ve içinde
bulunduğu çevreye göre değişen şekilde yürütülür. Ayrıca yasalar ve gelenekler çeşitli ülkelerde birbirinden
farklıdır. Bu farklılıklar her bir çevrede iç denetim uygulamalarını etkileyebilir ve esas alınacak uluslararası
standartların işletmenin içinde bulunduğu ortamdan etkilenerek değişik uygulanması da söz konusu olabilir.
Bu nedenle Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü , öz düzenleyici bir sistem anlayışıyla,14 Standartlarla
birlikte Etik Yasasının (Code of Ethic) uygulanmasının ve Standartlarda belirtilen kavramlara uyulmasının iç
denetçilerin en başta gelen sorumlulukları olduğunu öngörmüştür.
Ülkemizde, İç denetim ile ilgili standartların uygulanmasını bir yana bırakalım, Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından düzenlenen ve 1988 den beri yürürlükte olan bağımsız denetim ile ilgili ilke ve esaslar ile
TÜRMOB’ un yaptığı çalışmalar dışında her işletme için geçerli olabilecek denetim standartları olmadığı
gibi, söz konusu bağımsız denetim ile ilgili ilke ve standartlarda dahi iç kontrol ve iç denetim ile ilgili
açıklayıcı hükümler bulunmamaktadır. Bağımsız denetim ve iç denetim genellikle işletme sahipleri ve
yöneticiler tarafından bir külfet olarak görüldüğü için özellikle bu kesimler tarafından denetimin niteliği ve
yaptırılan işin kalitesi de pek sorgulanmamakta ve dolayısıyla yapılan denetimler,yasal zorlamalarla adet
yerini bulsun dan öteye gidememektedir. Öncelikle tümüyle yanlış olan bu anlayışın değişmesi gerek
bağımsız denetim gerek iç denetimin gelişmesi açısından oldukça önemlidir.
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün bir üyesi olarak 1995 Yılında Kurulan Türkiye İç Denetim Enstitüsü
mesleki bir organizasyon olarak faaliyetini sürdürmekte ve ülkemizde iç denetimin uluslararası kabul görmüş
niteliklerde bir meslek olarak gelişmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla çeşitli
toplantılar düzenlemekte, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün Yayımlamış olduğu ve 31.12.2001 tarihine
kadar geçerli olan Mesleki Uygulama Standartlarını Türkçe’ye çevirerek yayınlamış bulunmaktadır.15 Ancak
Yeni standartların çevirisi bildiğimiz kadarıyla henüz yapılmamıştır. Bu kurumun daha etkili ve verimli
çalışmasının başta benzer amaçla faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar olmak üzere Toplumun ilgili her
kesiminin vereceği destek ve işbirliği ile mümkün olabileceğine inanıyoruz.

Ayşe SUMER, Sermaye Piyasasında Meslek Kuralları ve Türk Hukukunda Uygulanması,Alfa Basım Yayım
Dağıtım Ltd.Şti.,İstanbul, 2001, s.162.
15
İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları, İç Denetim Enstitüsü, İç Denetim Enstitüsü Yayınları
No:2,(Yayına Hazırlayan Çetin Özbek), İstanbul, Mart 1998.
14
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SEYAHAT ACENTELERİ VE TUR OPERATÖRLERİ ARASINDAKİ İŞLEMLERDE
BELGELENDİRME AÇISINDAN BİR SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Doç.Dr. Doğan Argun
Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F.
İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
0. GİRİŞ
Turizmin yoğun olarak yaşandığı ülkemizde turizm sektörünün iki önemli kurumu olan seyahat acenteları ve
tur operatörleri arasındaki ilişkilerde işlemlerin belgelendirilmesi aşamasında yapılan ve muhasebenin temel
kavramlarından özellikle ''Tarafsızlık ve Belgelendirme'' kavramının ve bu kavramın ana unsuru olan ''
belge '' nin anlamını ve fonksiyonlarını zedeleyebilecek düzenlemeler ve bu düzenlemelere karşı
önerdiğimiz çözüm önerisi bu makalenin amacını oluşturmaktadır.
Turizm sektöründe hizmet pazarlaması işlevini yerine getiren seyahat acenteleri uygulamada, turistler için
paket tur olarak tanımlanan hizmetleri üreten "Tur Operatörleri'' ve tur operatörlerinin ürettiği paket
turları perakende olarak pazarlayan '' seyahat acenteleri '' olarak ikiye ayrılmaktadırlar.
Uygulamada Tur operatörü ve Seyahat Acenteleri şeklinde gerçekleşen ayırıma rağmen yasal
düzenlemelerde [1] bu tür bir ayırıma gidilmemiş,paket tur üretimi ve bunun perakende olarak pazarlaması
ile uğraşan işletmeler ana bir başlık altında '' seyahat acentesi '' olarak tanımlanmıştır.
Bu makalede ise; bu ayırıma özellikle dikkat çekilerek; bu ayırıma uygun olarak belgelendirme yapılmasının
gereği üzerinde durulmuştur.
I. KONUYA İLİŞKİN KAVRAMLAR , TANIMLARI VE FARKLARI
10. Seyahat Acenteleri
1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu' nun 1. maddesinde'' kar amacıyla
turistlere ulaştırma, konaklama , gezi, spor ve eğlence imkanları sağlayan, onlara turizmle ilgili
bilgiler veren , bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ve turizm ekonomisine ve genellikle ödemeler
dengesine katkıda bulunan ticari kuruluşlar '' olarak tanımlanmışlardır.
Seyahat acenteleri gördükleri hizmetlere göre üç grupta toplanırlar:
1- .(A) grubu seyahat acenteleri: Yukarıda açıklanan 1.madde de söz konusu olan tüm seyahat acentelığı
hizmetlerini görürler.
2- ( B) grubu seyahat acenteleri: Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile ( A) grubu seyahat
acentelerinin düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar.
3- ( C) grubu seyahat acenteleri yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler. ( B) ve ( C) grubu
seyahat acenteleri kendi hizmetleri dışında kalan diğer seyahat acenteleri hizmetlerini göremezler. Ancak
kendileri ( A) grubu seyahat acentelerinin verecekleri hizmetleri görürler.
11. Tur Operatörleri
Tur operatörü; talep oluştuğu anda seyahat hizmeti satan seyahat acentesinin oluşabilecek olası bir talebi
öngörerek tüm bir turistik ürünü oluşturup satan işletmedir [2].
Tur operatörleri ; birbirinden bağımsız işletmelerin ürettikleri hizmetleri bir araya getirerek turistik ürünü
ortaya koyan ve '' toptancı '' sıfatıyla pazarlara süren işletmelerdir.
Tur operatörlerinin ürettikleri ürünün alıcıları genellikle perakendeci konumundaki seyahat acenteleridir. Tur
operatörleri ürünlerini doğrudan tüketicilere satabildikleri gibi, başka bir tur operatörünün düzenlediği turu
satması da mümkündür.
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12. Seyahat Acentesi ve Tur Operatörü Arasındaki Farklar
Seyahat acentesinin '' ürünü'' verdiği aracılık hizmetidir. Tur operatörü ve hizmeti alan tüketici adına hareket
ederler.
Seyahat acenteleri, turizm pazarlamasında perakendeci aracı kuruluş fonksiyonunu yerine getirirler. Bunlar
toplam turizm ürünün tümünü veya belirli bölümlerini bir komisyon karşılığında tüketiciye pazarlayan aracı
kuruluşlardır [3].
Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere perakendeci olarak adlandırılan seyahat acentelerinin temel
işlevi aracılıktır ve tur operatörü ve tüketici adına hareket ederler.
Bu açıklamaların ışığında seyahat acentesi ile tur operatörleri arasındaki farkları kısaca şu şekilde özetlemek
mümkündür.


Seyahat acentesi aracıdır, tur operatörü ise üreticidir ve ürünü toptan olarak pazara sunmaktadır.



Seyahat acentesi müşteri talebi olmadan harekete geçmemekte, tur operatörü ise oluşabilecek talep
beklentilerine göre planlı davranarak hareket etmektedir.

II. SEYAHAT ACENTESI İLE TUR OPERATÖRÜ
KONUSUNDA UYGULAMADAKİ MEVCUT DURUM

ARASINDAKİ

BELGELENDİRME

Uygulamada perakendeci aracı kuruluş konumunda olan seyahat acentesi, nihai tüketiciye; satışına aracılık
ettiği turizm hizmetinin tüm bedelini kendisi faturalandırmakta, paket turun üreticisi konumundaki tur
operatörü işletme ile ayrıca faturalaşmaktadır. Tur operatörü ile seyahat acentesi arasındaki faturaya dayalı
belgelendirme, aralarındaki aracılık sözleşmesine göre belirlenen komisyona denk gelecek şekilde
gerçekleşmektedir. Böylece seyahat acentesi gerçekte tamamı kendisine ait olmayan bir bedel karşılığında
nihai tüketiciye fatura düzenleyerek, satış hasılatını olduğundan büyük göstermektedir. Tur operatörü ise
seyahat acentesinden gelen bu fatura ile hizmet maliyetini gereğinden fazla büyük göstermektedir.
Benzer durum havayolu şirketlerinin acenteliğini yapan seyahat acenteleri ile havayolu şirketleri arasındaki
bilet satış işlemlerinde de seyahat acentesinin bilet bedelinin tamamı için fatura düzenlenmesinde de
görülmektedir.
lll. MEVCUT DURUMUN
İNCELENMESİ

MUHASEBENİN

TEMEL

KAVRAMLARI

AÇISINDAN

Uygulamada yukarıda belirtilen mevcut durum , muhasebenin temel kavramlarından '' Özün Önceliği ve ''
Tarafsızlık ve Belgelendirme '' kavramlarına aykırı unsurlar taşımaktadır.Bu temel kavramlardan , '' Özün
önceliği kavramı, işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin
yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade eder. Genel olarak işlemlerin
biçimleri ve özleri paralel olmakla birlikte, bazı durumlarda farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu takdirde özün
biçime önceliği
esastır. Bu kavram İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin
değerlendirilmelerin yapılmasında özlerinin esas alınması gereğini belirttiğinden , bu açıdan seyahat
acentesı tarafından yapılan işlem; bir aracılık işlemi olmasına rağmen muhasebeye aracılık işlemi
görüntüsünü yansıtmayan bir şekilde kaydedilmekte ve bunun sonucu olarak da yanlış değerlendirmelerin
yapılmasına neden olmaktadır. Bu kavram açısından uygulamada yapılan işlemin kayıtlara alınması
sonucunda biçim öze esas alınmış olmaktadır.
Yine mevcut durum muhasebenin temel kavramlarından '' Tarafsızlık ve Belgelendirme'' kavramına da
aykırılıklar taşımaktadır. Bu kavram ; “muhasebe kayıtlarının; gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun
olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin
seçilmesinde tarafsız ve önyargısız davranılması gereğini ifade eder'' şeklinde tanımlanmaktadır.
Kavramın açıklamasından anlaşılacağı üzere bu kavramın dayanağı olan belge ; her düzenli muhasebenin
temelini oluşturmaktadır. Kurallara uygun bir muhasebe kaydının yapılabilmesi için yasalarca kullanımı
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zorunlu olan bir belgenin mevcut olması gerekir. Belge ile bir işletme olgusu zaman, değer ve sorumluluğa
uygun olarak tesbit edildiğinden, muhasebenin kanıtlama gücünün önkoşulu olan '' belgesiz kayıt olmaz ''
ilkesinin önemini tekrar ortaya çıkmaktadır [4]. [5]
Belgeye ilişkin olarak yapılan bu açıklama ile belgenin önemli fonksiyonlarından biri de işletme olgusunu ''
değer '' olarak tesbit etmektir.Uygulamada seyahat ecentası ile tur operatörü arasında belgelendirme
konusunda yapılan işlemlerde her ne kadar nihai olarak bu değer '' komisyon'' tutarına denk geliyorsa da ilk
aşamalarda gerçekleşen belgelendirmelerde yer alan '' değer'' gerçeği yansıtmadan uzak bulunmaktadırlar.
Bu durum aynı zamanda kavramın tanımında yer alan '' muhasebe kaydının gerçek durumu yansıtan
belgelere dayandırılması şeklindeki hükmünü de seyahat acentesinin nihai tüketiciye turistik ürünün
tümünü faturalandırması ve bu tutarı kendi hasılatı şeklinde göstermesi ve mali analiz çalışmalarında
yanıltıcı sonuçlar yaratacak nitelikte olması nedeniyle zedelemektedir.
IV.SONUÇ VE ÖNERİ
Ekonomik bünyede faliyette bulunan işletmelerde belge düzeninin daha iyi bir şekilde yerleşebilmesi ve
sosyal sorumluluk kavramı'nın gereği olarak muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne
uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması gerekmektedir. Bu gereklilik seyahat acentesi ile
tur operatörü arasındaki ilişkide ortaya çıkmaktadır.
Yapılan tüm bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere perakendeci konumundaki seyahat acentesinin
yaptığı işlem tamamen bir '' aracılık'' işinden ibarettir. Dolayısıyla bu aracılık işi nedeniyle bir aracılık
komisyonuna hak kazanmaktadır. Aracılık işinin sonucu olarak seyahat acentesi , tur operatörünün ürününü
pazarlaması nedeniyle hak kazandığı komisyon karşılığı tur operatörüne komisyon bedeli+ KDV tutarını
içeren bir fatura düzenlemeli , nihai tüketiciye ise fatura tur operatörü tarafından düzenlenmelidir.
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İHRACAT FATURASININ DÜZENLENDİĞİ DÖNEM İLE İHRACATIN YAPILDIĞI DÖNEMİN
FARKLI OLMASI HALİNDE KDV UYGULAMASI
Mehmet Altındağ
Baş Hesap Uzmanı
Ankara Gelirler Bölge Müdürü
I GENEL AÇIKLAMA
3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-a maddesi ile ihracat teslimleri KDV’den istisna edilmiş,bu teslimin KDV
istisnası bakımından ihracat teslimi sayılabilmesi bakımından gerekli olan şartlar ise aynı kanunun 12/1’nci
maddesinde,
- Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması,
- Teslim konusu malın TC Gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması(ulaşması)
Şeklinde belirlenmiştir.
KDV istisnası uygulamasında,ihracat istisnasına ait bedeller,malların fiilen ihraç edildiği,diğer bir ifade ile
TC Gümrük bölgesinden çıktığı aya ait KDV beyannamesi ile beyan edilmektedir. Bu şekildeki beyan
zorunluluğu,Kanunun 12/1.maddesinde yapılan düzenlemeden kaynaklanmaktadır.
Ancak ihracat faturası;
- Akreditif açılması,
- Gümrük beyannamesinin açılması,
- Sair nedenlerle,
Fiili ihraç tarihinden önce düzenlenebilmektedir.
İhracat faturasının düzenlendiği dönemle fiili ihracatın gerçekleştiği dönemin farklı olduğu ,diğer bir ifade
ile dönemin kayması bulunduğu hallerde ,ihracat faturasındaki bedellerin,
- Faturanın düzenlendiği döneme mi?
- Yoksa ihracatın yapıldığı döneme mi?
Ait beyanname ile beyan edileceği konusunda sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bazı durumlarda ise,faturası
önceki yıl düzenlenen mallar sonraki yılda ihraç edilebilmekte,bu ise hem KDV istisnasının beyanı hem de
KVK ve GVK yönünden gelirin beyan edileceği yılın tespitinde tereddütlere yol açmaktadır.
Aşağıda,ihrac faturasının çeşitli nedenlerle ihracatın yapıldığı ay/yıldan önce düzenlenmesi halinde KDV
istisnasının beyan edileceği dönem ile GVK ve KVK açısından ihracat gelirinin hangi yılın geliri sayılması
gerektiğine ilişkin açıklamalar yapılacaktır.
II-İHRAC FATURASININ DÜZENLENDİĞİ DÖNEM İLE İHRACATIN YAPILDIĞI DÖNEMİN
FARKLI OLMASI DURUMUNDA KDV İSTİSNASI
A-KDV İHRACAT İSTİSNASININ BEYAN EDİLECEĞİ DÖNEM
Katma Değer Vergisinde verginin beyanı açısından prensip,satış faturasının ait olduğu dönem katma değer
vergisi beyannamesine dahil edilmesidir. Ancak,katma değer vergisi istisnasının ,malın fiilen yurt dışı
edildiği tarihte beyan edilme zorunluluğu bulunması karşısında ,ihracat faturasının düzenlendiği ve ihracatın
yapıldığı dönemlerin farklı olması halinde,ihracat faturasında gösterilen bedellerin faturanın düzenlenerek
yasal defterlere kaydedildiği döneme değil,malın fiilen ihraç edildiği(yurt dışı edildiği) döneme ait katma
değer vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekir.

Katma Değer Vergisi ihracat istisnasına ait bedellerin,ihraç faturasının düzenlendiği dönemin değil ,ihracatın
fiilen gerçekleştirildiği dönemin katma değer vergisi beyannamesiyle beyan edilme zorunluluğu,faturanın
düzenlendiği ay beyannamesi ile beyan edilme ilkesinin istisnasını oluşturmaktadır.1
Mal ihraç edilmediği sürece,bir diğer ifade ile ihracata konu mallar fiilen yut dışı edilmedikçe,KDV
beyannamelerinde KDV ihracat istisnası beyan edilmektedir. İhracata ait faturanın düzenlenmiş olması hali
durumu değiştirmemektedir. Çünkü gerek verginin gerekse istisnaların beyanı açısından en önemli şart,
vergiyi doğuran olayın meydana gelmesidir. İhracat istisnasının beyanı yönünden vergiyi doğuran olay,
malların fiilen yurt dışı edildiği tarihte meydana gelmektedir. Mal yurt dışı edilmediği sürece, vergiyi
doğuran olay meydana gelmeyecektir. İhracat faturasının düzenlenmiş olmasının ihracat istisnasının beyanı
ve dolayısıyla vergiyi doğuran olay yönünden bir önemi bulunmamaktadır. Örneğin:İhracat faturası 25 Ekim
de düzenlenen malların 10 Mayısta fiilen yurt dışı edildiğini varsayalım. Bu durumda KDV ihracat istisnası
,ihracat faturasının düzenlendiği Ekim ayı ile değil malların fiilen yurt dışı edildiği Aralık ayı KDV
beyannamesi ile beyan edilecektir.
B-İHRACAT FATURASI DÜZENLENEN MALLARIN SONRAKİ YILDA İHRAC EDİLMESİ
HALİNDE KDV İSTİSNASI BEYANI VE GELİRİN BEYAN EDİLECEĞİ DÖNEMİN TESPİTİ
KDV ihracat istisnasında istisnanın beyanı açısından vergiyi doğuran olay,ihracatın fiilen gerçekleştirildiği
diğer bir anlatımla ihracata konu olan malın TC Gümrük bölgesini aşarak bir dış ülkeye ulaştığı tarihte
meydana gelmektedir. İhracat istisnası beyanının malın fiilen yurt dışı edildiği tarihte bağlanma zorunluluğu,
KDV Kanununun ihracat istisnası için gerekli olan şartların belirlendiği 12/1.maddesinden ileri gelmektedir.
İhracat teslimlerinde teslim ve satış işlemlerinin tekemmül etmiş sayılabilmesi için fiili ihracatlarının
yapılmış olması gerekir. Aksi halde ihracat tesliminden ve KDV istisnasından bahsedilmeyecektir.2
1-Önceki Yıl Açılan Gümrük Beyannamesine Konu Olan Malın Sonraki Yılda Fiilen İhraç Edilmesi
Halinde KDV İstisnasının Uygulanacağı Ve Beyan Edileceği Dönem
Yukarıda da belirtildiği üzere ,KDV ihracat istisnası ,ihracata konu malın fiilen ihraç edildiği diğer bir ifade
ile TC Gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye ulaştığı tarihte uygulanacak ve istisnaya ait bedeller bu
tarihin ait olduğu aya ilişkin KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.
Dolayısıyla önceki yılın açılan gümrük beyannamesine konu olan malın ,sonraki yılda fiilen ihraç edilmesi
halinde ,KDV istisnası fiili ihraç tarihinde uygulanacak ,ihracata ait bedeller ,ihracatın fiilen gerçekleştiği ay
beyannamesi ile beyan edilecektir. İhracat teslimi ,fiili ihracat tarihinde gerçekleşmiş olduğundan,ihracat
faturasının ilke olarak VUK’nun 231/5’nci maddesine göre fiili ihracat tarihinden itibaren 10 gün içinde
düzenlenmesi ve ihracata ait bedellerin ve istisna uygulamasının malların fiilen ihracat edildiği ay
beyannamesi ile beyanı gerekir.
Örneğin gümrük beyannamesi 20 Aralık 2000 de açılan malların 25 Ocak 2001 tarihinde fiilen ihraç edilmesi
halinde, KDV istisnası ve ihracat bedelleri 2000 Aralık ayı değil, 2001 Ocak ayı KDV beyannamesi ile
beyan edilecektir.
2- GVK ve KVK Yönünden Gelirin Beyan Edileceği Yıl
a-İhracat Gelirlerinin Malların Fiilen İhraç Edildiği Yılın Geliri (Kazancı) Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği
193 sayılı GVK’ nın 1. maddesinde, gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tabi olduğu belirtilmiş, gelir
“bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.” şeklinde tanımlamıştır.

İlhan KIRIKTAŞ-Abdullah TOLU,İhracatta KDV Uygulaması,Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını,Ankara Ekim
1999,s.112
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İlhan KIRIKTAŞ, “Bir Önceki Yılda Açılan Gümrük Beyannamesine Konu Olan Malın Sonraki Yılda Fiilen İhrac
Edilmesi Halinde Gelirin Beyan Edileceği Yıl ve KDV İstisnası”,Yaklaşım,Yıl:6 Sayı:65,Mayıs 1998,s.117 v.d.
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Aynı Kanunun 37. maddesinde ise ticari kazanç, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar
şeklinde tanımlanmış, elde etme diğer bir ifade ile vergiyi doğuran olay, tahakkuk esasına bağlanmıştır.
5422 sayılı KVK’ nın 13. maddesinde ise, KVK’ nın birinci maddesinde yazılı mükelleflerin bir hesap
dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde
GVK’ nun ticari kazanç hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Yukarıda da ifade edildiği üzere, ticari kazançlarda elde etme tahsil değil, tahakkuk esasına bağlanmıştır.
Tahakkuk esasında, geliri doğuran muamelenin eksiksiz olarak tekemmül etmiş olması, gelirin elde edilmiş
sayılması için yeterlidir. Diğer bir ifade ile, tahakkuk esasında vergilendirme yapılabilmesi için, alacak
hakkının doğmuş olması gerekir. Vergiyi doğuran olay ise VUK’ nun 19. maddesinde “Vergi alacağı, Vergi
Kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar” şeklinde
tanımlanmıştır.
Ticari bir faaliyet olan ihracat işlemlerinde GVK ve KVK yönünden vergiyi doğuran olay KDV’ de olduğu
gibi, satışa konu olan malın fiilen ihraç edildiği tarihte gerçekleştirilmekte, satış akdi bu tarihte tamamlanmış
olmaktadır. Satıcı da bu tarih itibariyle satılan malın karşılığı olan bedeli (semeni) talep etme hakkını
kazanmakta, gelir (kazanç) bu tarih itibariyle tahakkuk etmektedir. Dolayısıyla ihracat işlemlerine ait
bedellerin malların fiilen ihracat edildiği yılın (hesap dönemi) geliri (kazancı) olarak kabul edilmesi gerekir.
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b-Gümrük Beyannamesi Önceki Yıl Açılan malların Sonraki Yılda İhraç Edilmesi, Halinde, İhracat
Gelirlerinin Elde Edildiği Yılın Tespiti
Yukarıda yapılan açıklamalardan da fark edileceği üzere, KDV’ de olduğu gibi GVK ve KVK yönünden de
vergiyi doğuran olay, malların fiilen ihracat edildiği tarihte meydana gelmekte, satış akdi bu tarih itibariyle
tamamlanmakta ve alacak hakkı bu tarihte doğmaktadır. Dolayısıyla, gümrük beyannamesi önceki yılda
açılsa dahi, ihracat konu malların bir sonraki yılda ihracat edilmesi halinde, ihracat bedellerinin, malların
fiilen ihraç edildiği yılın (hesap dönemi) geliri (kazancı) olarak kabul edilmesi ve beyanı gerekir.
Örneğin, gümrük beyannamesi 2000 Aralık ayında açılan malların 2001 Şubat ayında ihraç edilmesi halinde,
bu mallara ait satış bedelleri 2001 yılının (hesap döneminin) geliri (kazancı) olarak dikkate alınacak ve beyan
edilerek vergilendirilecektir.
Nitekim vergi idaresince verilen bir özelgede;
“Gümrük beyannamesi 1995 Aralık ayında açılan malların 1996 yılında fiilen ihraç edilmesi halinde, bu işten
sağlanan kazanç 1996 yılının geliri olarak vergilendirilecektir. Çünkü mal fiilen ihraç edilmedikçe satış akdi
tamamlanamamış olacağından, tahakkuk etmiş bir alacaktan da söz edilmeyecektir. İhracat faturasının ise,
fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde düzenlenmesi gerekir.” 3
Şeklinde idari görüş bildirilmiştir.
C-İHRACAT FATURASI ÖNCEKİ YILDA DÜZENLENEN MALLARIN SONRAKİ YILDA
İHRAÇ EDİLMESİ HALİNDE, İHRACAT GELİRİNİN HANGİ YILDA ELDE EDİLMİŞ
SAYILACAĞI
Yukarıda belirtildiği üzere, ihracat faturası, akreditif ve gümrük beyannamesinin açılması ve sair nedenlerle
mallar fiilen ihraç edilmeden önce düzenlenebilmektedir.
Kişisel görüşümüze göre, vergiyi doğuran olayın, malların fiilen ihraç edildiği tarihte meydana geldiği ve
alacak hakkının bu tarihte doğduğu ilkesi göz önünde tutularak, ihracat faturası bir önceki yılda düzenlense
dahi ihracat bedelinin malların fiilen ihrac edildiği yılda elde edildiği kabul edilmeli ve bu yılın geliri olarak
vergilendirilmelidir. Örneğin, ihraç faturası 24 Aralık 2000 tarihinde düzenlenen malların 21 Ocak 2001
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tarihinde fiilen ihraç edilmesi halinde, ihraç bedelinin 2001 yılında elde edildiği kabul edilmeli ve 2001
yılının geliri olarak vergilendirilmelidir. Çünkü, ihracat teslimi 2001 yılında yapılmıştır.
D- İHRACATA KONU MALIN ALICIYA TÜRKİYE’DE TESLİM EDİLMESİ HALİNDE
GELİRİN ELDE EDİLDİĞİ YIL
Satış sözleşmesinde, yurt dışındaki alıcının satışa konu malı satıcının Türkiye’deki fabrikasında, deposunda
veya herhangi bir işyerinde kendisinin veya adına hareket edenin teslim alacağının belirtilmesi halinde,
satıcının malı sözleşmede belirtilen yerlerde alıcıya Türkiye’de teslim etmesiyle satış akdi tamamlanmakta
ve vergiyi doğuran olay meydana gelmekte, alacak hakkı bu tarih itibariyle doğmaktadır.
Bu durumda, satışa ait gelirin, malın teslim edildiği yılın geliri olarak kabul edilmesi ve vergilendirilmesi
gerekir. Gelirin beyanı açısından, yurt dışındaki alcının malı yurt dışı etmesini beklemeye gerek
bulunmamaktadır. Ayrıca, satıcının malı Türkiye’de yurt dışında alıcıya teslim KDV’ye
Tabi olacak ,malın yurt dışındaki alıcı tarafından yurt dışı edilmesini müteakip,yüklendiği vergi kendisine
iade edilecektir.
III-SONUÇ
Yukarıda yapılan açıklamalardan da fark edileceği üzere ,KDV ihracat istisnasının beyanı açısından vergiyi
doğuran olay ,ihraç konusu malların TC Gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye ulaştığı tarihte meydana
gelmektedir. Faturası ileri ki aylarda düzenlense dahi,KDV istisnası,ihracat fiilen yapıldığı ay KDV
beyannamesi ile beyan edilecektir. Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu yönünden ise mal
ihraç edilmedikçe satış akdi tamamlanmamış olacağından ve tahakkuk etmiş bir gelirden söz
edilemeyeceğinden ihraç işlemlerinde ihracat bedelleri,ihracatın fiilen gerçekleştirildiği yılın geliri
sayılacaktır.

MALİ MİLAD NEDİR?
Garip AYAZ
Hesap Uzmanı
Vergi tabanını genişletmek ve kayıtdışı ekonomiyi kayıt altına amacıyla 4369 sayılı Yasa’yla gelirin tanımı
değiştirilmişti. Diğer kazanç ve iratların vergilendirilmesi için kaynak teorisinden, net artış teorisine
geçilmişti. Buna göre;





Mükelleflerin bir yıl içindeki harcama ve tasarruflarının Gelir Vergisi Kanunu’nda sayılan ilk 6 gelir
unsuruyla ilişkilendirilemiyorsa (ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı,
gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı),
Kanunlarda istisna edilmemişse,
Veraset ve intikal vergisinin konusuna girmiyorsa,
Belli bir tutarı aşıyorsa, kaynağı ve konusuna bakılmaksızın diğer kazanç ve irat olarak
vergilendirilecekti.

Eski sistemde Gelir Vergisi Kanununda yer alan ilk 6 gelir unsuru arasında yer almayan bir gelir unsurunun,
vergilendirilebilmesi için kanunda açıkça yazılı olması gerekiyordu. 4369 sayılı Yasa’ya göre ise, bir gelir
unsurunun vergilendirilmemesi için, kanunda vergiden istisna edildiğine dair açık hüküm olması gerekir. Bu
tanım değişikliği beraberinde “Nereden Buldun” sorusunu getirdi. Aynı zamanda bu tanım değişikliği ispat
külfetini artık gelir sahibine yüklemişti.
Böyle bir sistem değişikliği harcama ve servet artışlarından hareketle gelirin tespiti, harcama veya servet
artışı olarak ortaya çıkan kıymetlerin, yeni sistemden önce var olup olmadığının belirlenmesini
gerektiriyordu. Yeni sistemden önce var olan kıymetlerin bir resminin çekilmesi anlamında mükelleflere bir
hak verilmesi zorunluydu. Bu ise ancak belli bir tarihin başlangıç noktası olarak belirlenmesi ve bu tarih
itibariyle geçmişle bağın koparılmasıyla mümkündü. Bu amacı sağlamaya yönelik olmak üzere; 4369 sayılı
Yasa’da üç önemli düzenleme yer almıştı. Bu düzenlemeler;




Sahip olunan kıymetlerin varlığının belli bir tarih itibariyle kanıtlanması halinde, diğer kazanç ve
iratlar bakımından geçmişe yönelik tarhiyat yapılmaması (30 EYLÜL 1998 MALİ MİLADI),
Kayıtlarda yer almayan iktisadi kıymetlerin belli bir tarihe kadar kayda alınması (STOK BEYANI30 EKİM 1998),
Kayıtlarda yer aldığı halde, mevcut olmayan malların düzeltme işlemlerinin (STOKSUZLUK
BEYANI-30 EYLÜL 1998) yapılmasıydı.

Bu amaçlarla Gelir Vergisi Kanunu’na geçici 47, 48 ve 49 maddeler eklenmişti. Mali milat uygulaması
denilen bu düzenlemelerdir.
Yapılan bu düzenlemeler sonucunda gelirin tespitinde “net artış teorisine” geçilecek ve kaynağı ne olursa
olsun bütün gelirler 01.01.2003 tarihinden itibaren gelir vergisinin kapsamına girecek. Daha önce bir gelirin
vergiye tabi olması için, bu gelir unsurunun kanunda açıkça yazılı olmasına bağlı idi. Örneğin kumar
kazançları, özel tazminatlar vb. kazançlar kanunda yazılı olmadığı için vergiye tabi tutulamıyor. Ancak mali
milat düzenlemeleriyle bu dar tanımlama ortadan kaldırılıyor. Bu defa; bir gelir unsurunun
vergilendirilmemesi için kanunda açıkça bu unsurun vergiden istisna edildiğine dair hüküm olması
gerekiyor.
Gelirin tanımında yapılan bu değişikliğin temel amacı ise, kayıtdışı ekonomiyi kayda almak ve vergi tabanını
genişletmektir. Ayrıca ekonomik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkacak gelir unsurlarının kavranamaması
gibi bir sıkıntı kalmaması öngörülüyor. Yani mali milat düzenlemeleriyle ödeme gücünü artıran veya satın
alma gücü yaratan her unsur vergi kapsamına alınmış oluyor. Özetle nereden buldun olarak bilinen ve gelir
ile harcama ve servet artışı arasında bağlantı kurulması ve bu yolla gelirin tespit edilmesi asıl amaç olarak
kabul ediliyor.

4444 sayılı Yasa’yla 4369 sayılı Yasa’nın bazı hükümlerinin askıya alınmasının yanı sıra diğer bazı
düzenlemeler de yapılmıştı. Şimdi söz konusu süre yıl sonunda bitiyor. 01.01.2003 tarihinden itibaren Gelir
Vergisi Kanunu’nun 1, 2, 80, 81, 82, Geçici 46 ve Geçici 47 maddeleri yürürlüğe girecek.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 1. maddesi tasarruf ve harcama esasına dayalı gelir tanımını içeriyor. Dolayısıyla
yeniden “net artış teorisi”ne dayalı olan ve nereden buldun uygulamasının asli dayanaklarından biri olan
tanım yürürlüğe girecek. Gelir Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinde ise “Diğer kazanç ve iratlar” ibaresi
yerine “Kaynağı ne olursa olsun diğer her türlü kazanç ve iratlar” ibaresi ikame olacak.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 80. maddesi gelire giren diğer kazanç ve iratların kapsamını belirlemektedir. Buna
göre, gelirin ilk unsuruyla ilişkilendirilemeyen gelirler kaynağı ne olursa olsun diğer kazanç ve irat
sayılacak.
Diğer yandan bu hükme göre vergileme yapabilmek için kazancın belli bit tutarı aşması gerekir (gelir vergisi
tarifesinin ilk iki dilim toplamının yarısı-2002 yılı için 6.650.000.000 lira).
Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. maddesi vergilendirilmeyecek diğer kazanç ve iratları düzenliyor. Ferdi
işletmenin mirasçılara geçmesi, ferdi işletmenin sermaye şirketine dönüşmesi, kollektif ve komandit şirketin
sermaye şirketine dönüşmesi, veraset yoluyla meydana gelenler intikaller, bir yıldan fazla süre ile elde
tutulan hisse senetleri ile portföyünün en az %51’i Türkiye kurulu şirketlerin hisse senetlerinden oluşan
yatırım fonlarının katılma belgelerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar gelir vergisinden istisna
olacak. (Halen bu süre 3 ay olarak uygulanmaktadır. Yani borsa kazançlarının vergiden müstesna olabilmesi
için hisse senetlerinin 1 yıl elde tutulması gerekecek.)
Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. maddesi diğer kazanç ve iratların matrahının tespitini hükme bağlıyor. Burada
en önemli hüküm özünde nereden buldun olarak bilinen 82/2 maddesidir. Buna göre, ilk altı gelir unsuruyla
ilişkilendirileyemeyen ve harcandığı veya tasarruf edildiği tespit edilen tutarlar safi irat olarak kabul ediliyor
ve gelir vergisine tabi tutuluyor. Doğal olarak bu tutarların istisna haddi olarak kabul edilen ve yukarıda
anılan tutarı geçmesi gerekiyor. Bu hüküm Vergi Usul Kanunu’nun 30/7 maddesine paralel olarak işliyor.
Ancak bunun dışında da işleme olanağı var.
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 46. maddesi bazı istisna ve usul hükümlerini içeriyor. 31.12.2008 tarihine
kadar uygulanmak üzere, elde tutulan konutlar gelir vergisinden müstesna tutuluyor, gayrimenkuller için
1998 yılında beyan edilen değerler maliyet kabul ediliyor.
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 47. maddesi ise 30 Eylül 1998 mali miladını düzenliyor.
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 55. maddesinin süresi sona eriyor. Bu nedenle 01.01.2003 tarihinden
itibaren genel hükümler yürürlüğe girecek.
01.01.2003 tarihinden itibaren elde edilen mevduat faizleri ile özel finans kurumlarından elde edilen kar
payları belli bir tutarı aşması kaydıyla beyana tabi olacak. Bu tutar halen 6.650.000.000 liradır. Bu tür
gelirlerin TL cinsinden olanları indirim oranından yararlanıyor. İndirim oranından sonra kalan kısımları bu
tutarı aşarsa beyanname verilecek. Döviz cinsinden olanlarda ise kur farkları gelir sayılmıyor ve bu nedenle
indirim oranı uygulanmıyor. Ancak bu şekilde hesaplanan tutarların da söz konusu haddi aşması gerekiyor.
01.01.2003 tarihinden itibaren elde edilen repo gelirleri beyana tabi olacak. Yukarıda şartlar aynen bu tür
gelirler için de geçerlidir.
01.01.2003 tarihinden itibaren elde edilen menkul kıymet yatırım fonları katılma belgeleri kar payları beyana
tabi olacak. Bu gelirler de indirim oranın yararlanabiliyor. Yani yine yukarıdaki şartlar geçerli olacak.
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 57. maddesinin uygulama süresi sona eriyor.
Bu maddeye göre 1999-2002 yıllarına uygulanmak üzere ücret dışından kalanlar gelirler için vergi tarifesine
uygulanan vergi oranları 5 puan artırımlı uygulanıyordu. Yani ücret dışında kalan gelirler %20-45 oranlarını
içeren bir tarifeye, ücretler ise %15-40 oranlarını kapsayan bir tarifeye göre vergileniyordu. 01.01.2003

tarihinden itibaren vergi tarifesine uygulanan vergi oranları diğer kazanç ve iratlar için de 5 puan düşecek ve
kazanç ve iratlar %15-40 oranlarını esas alan tarifeye göre vergilendirilecek.
Şimdiye kadar bu konularda nasıl bir yol izleneceğine yönelik bir açıklama veya düzenleme yapılmış değil.
Bu konularda farklı tepkiler var ve ilgili çevrelerde tedirginlik devam ediyor. Seçimlerin arefesinde bazı
müstakbel iktidar adayları bu düzenlemeleri tamamen kaldıracaklarını, bazıları bir süre ertelemeyi satır
aralarında ifade ediyorlar. Ancak bu konudaki belirsizlik devam ediyor ve tedirginlik artıyor.

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA DANIŞTAY BOZMA KARARLARININ ÖDEMEYE
ETKİSİ
Necati PERÇİN
Gelirler Başkontrolörü
Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Başkanı
I. GİRİŞ
Uygulamada özel ödeme zamanları açısından belli tereddütler yaşanmakta olup, yazımızın aşağıda
bölümlerinde bu tereddütlerle ilgili açıklamalarda bulunulmuştur.
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Bilindiği üzere; vergi kanunlarımız açısından “Özel Ödeme Zamanları” 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun
112 maddesinde hüküm altına alınmıştır. Ayrıca Bakanlık tarafından yayımlanan 01.02.2002 tarih ve 2002/3
sayılı Uygulama İç Genelgesi ile de tereddütler giderilmeye çalışılmıştır.
II. ÖZEL ÖDEME ZAMANLARI
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Özel Ödeme Zamanları” başlıklı 112’nci maddesi hükmü aynen
aşağıdaki gibidir.
Madde 112- ( 3239 sayılı Kanunun 8’ inci maddesiyle değişen madde)
1. İkmalen, re’sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse
taksit süreleri içinde; taksit süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse;
geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenir.
2. Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını mucip haller dolayısıyla beyan üzerine tarh
olunan vergiler, beyanname verme süreleri içinde ödenir.
Mükellefin, vadeleri mezkur süreden sonra gelen vergileri de aynı süre içinde alınır.
Memleketi terk edenlerin, ölenlerin veya benzeri haller dolayısıyla mükellefiyetleri kalkanların
ikmalen, re’sen veya idarece tarh olunan vergileri tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde
ödenir.
Bu fıkrada yazılı tahsil süreleri Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun mucibince
teminat gösterildiği takdirde, Vergi Kanunu ile belli taksit zamanına kadar ve taksit zamanı
geçmiş ise üç ay uzatılır.
3. Vergi mahkemesinde dava açma dolayısıyla (4444 sayılı Kanunun 13/ C-2 inci maddesiyle değişen
ibare. Yürürlük; 14.08.1999) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27 ‘nci maddesinin 3
numaralı fıkrası gereğince tahsili durdurulan vergilerden taksit süreleri geçmiş olanlar, vergi
mahkemesi kararına göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren bir ay
içinde ödenir. Ayrıca ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda:
a) Dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın
ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, son yapılan tarhiyatın tahakkuk
tarihine kadar ;
b) Dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına, kendi vergi kanunlarında belirlenen
ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, yargı organı
kararının tebliğ tarihine kadar;

Geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi
uygulanır. Gecikme faizi de aynı süre içinde ödenir. Gecikme faizinin hesaplanmasında ay
kesirleri nazara alınmaz.
Uzlaşılan vergilerde gecikme faizi; uzlaşılan vergi miktarına, (a) fıkrasında belirtilen tarihten
itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için uygulanır.
Dava açılması nedeniyle tahsili duran vergi ve cezalar mükellefler tarafından istenildiği takdirde
davanın devamı sırasında da kısmen veya tamamen ödenebilir.
4. (4369 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen bent Yürürlük: 01.01.1999) Fazla ve yersiz olarak
tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin, ilgili mevzuatı gereğince
mükellef tarafından tamamlanması gereken bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç
ay içinde iade edilmemesi halinde, bu tutanaklara üç aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme
fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre
belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz, 120’nci madde hükümlerine göre red ve iadesi
gereken vergi ile birlikte mükellefe ödenir.
5. (4731 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 30.12.2001) İhtirazi kayıtla
beyan edilip ödendikten sonra yargı kararına göre iade edilip yine yargı kararı uyarınca tahsili
gereken vergilere, iade tarihinden yargı kararının vergi dairesine tebliğ tarihine kadar geçen süre
için bu maddede yer alan esaslar dahilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında gecikme faizi hesaplanır.
III.VERGİ VE CEZALARININ ÖDENME ZAMANI
“Vergi ve Cezalarının Ödenme Zamanı” başlıklı 368’nci maddesi hükmü ise aşağıda gibidir.
(2686 sayılı Kanunun 41’nci maddesiyle değişen madde) Vergi cezaları:
1. Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa dava açma süresinin bittiği tarihten;
2. Cezaya karşı dava açılmışsa, vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince düzenlenecek
ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden;
başlayarak bir ay içinde ödenir.
Tarhiyat dolayısıyla uygulanan cezanın 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 368’nci maddesine göre yargı
yoluna başvurulmadığında dava açma süresinin bittiği tarihi takip eden bir ay içerisinde ödenmesi gerekir.
Vergi aslının taksit süresi henüz gelmediği için daha sonra ödenecek olması, cezasının belirtilen sürede
ödenmesini önlemez.
Bilindiği üzere; vergi mahkemesinde dava açılması durumunda tahsilat işlemleri, 2577 sayılı Kanunun 27/3
madde hükmüne göre durur. Ödeme mükellefiyetinin başlaması için vergi mahkemesinin tarhiyatı
onaylaması gerekir. Dolayısıyla da bundan sonra vergi dairesinin ödeme için yeni bir ihbarname (2 No’lu
İhbarname) düzenlemesi gereği ortaya çıkmaktadır.
.
IV. BOZMA KARARLARININ ÖDEMEYE ETKİSİ
Vergi mahkemesi kararlarına karşı Danıştay nezdinde açılan temyiz davaları sonucu, Danıştay’ca bir kısım
kararların kısmen onaylanması ve kısmen bozulması yolunda verilen kararlar ile ilgili olarak, vergi
mahkemesince yeniden verilen kararlarda, bozulan kısım aynen onanmakta veya ilk verilen kararda
direnilmektedir. Bu durumun doğal bir sonucu olarakta ilk vergi mahkemesi kararına istinaden düzenlenen 2
No.lu ihbarnameye göre tahsil edilmesi gereken verginin mahkeme yeniden karar verinceye kadar terkin
edilip edilmeyeceği, ikinci kez verilen mahkeme kararı üzerine ilk tarhiyatın yok sayılarak 2 No.lu
ihbarnamenin düzenlenip düzenlenmeyeceği, kısmi bozma hallerinde takibin bozulan kısım için mi yoksa
ihbarnamenin tamamı için mi duracağı konularında yoğun tereddütler yaşanmaktadır.
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Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Kararın Bozulması” başlıklı 49 uncu
maddesinde ;
1. Temyiz incelemesi sonucunda Danıştay:
a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,
b) Hukuka aykırı karar verilmesi,
c) Usul hükümlerine uyulmamış olması,
Sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozar.
2. Temyiz incelemesi sonunda karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise kararın
düzeltilerek onanmasına karar verilir.
3. Kararın bozulması halinde dosya Danıştay’ca karar veren mahkemeye gönderilir. Mahkeme,
dosyayı diğer öncelikli işlere nazaran daha öncelikle inceler ve varsa gerekli tahkik işlemlerini
tamamlayarak yeniden karar verir.
4. Mahkeme bozmaya uymayarak eski kararında ısrar edebilir. Israr kararının ilgili tarafından
temyizi halinde, dava konusuna göre Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca
incelenir. Danıştayın ilgili dava dairesinin kararı uygun görülürse mahkemenin kararı bozulur;
aksi halde onanır. Danıştay İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları kararlarına uyulması
zorunludur.
5. Kararın kısmen onaylanması ve kısmen bozulması hallerinde kesinleşen kısım Danıştay kararında
belirtilir.
6. Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen incelenmesinde de bu
maddenin 4’üncü fıkrası hariç diğer fıkraları kıyasen uygulanır.
Aynı Kanunun “Temyiz ve İtiraz İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması” başlıklı 52’nci maddesinin
4’ncü bendinde “kararların bozulmasının yürütmeyi kendiliğinden durduracağı” hükme bağlanmıştır.
Yazımızın yukarıdaki bölümlerinde yapılan açıklamalardan ve ilgili yasa hükümlerinin tetkikinden de
anlaşılacağı üzere;


Danıştay’ca verilen tamamen bozma kararlarında temyize konu olan vergi mahkemesi kararının hukuki
sonuçları ortadan bütünü ile kalkmakta ve yeni bir karar verilinceye kadar da yürütme kendiliğinden
durmaktadır.



Ancak Danıştay’ca kısmen onaylama ve kısmen bozma yolunda karar verilmesi durumunda temyize
konu kararın onaylanan kısmı kesinleşmekte ve yeniden karar verilmesi gereken kısmı için ise yürütme
durmaktadır.
Dolayısıyla, Danıştay tarafından vergi mahkemesi kararının bir kısmının onaylanması, bir kısmının
bozulmasına ilişkin olarak verilen karar üzerine;



Danıştay tarafından onanan kısım ile ilgili olarak, vergi mahkemesinin ilk kararına dayanılarak tanzim
edilen ihbarnameye istinaden onanan kısmın takip ve tahsil işlemleri vergi idaresince sürdürülecek,



Danıştay tarafından bozulan kısım için ise; yürütme kendiliğinden duracağından yeniden verilecek
kararın vergi idaresince beklenilmesi, başka bir ifade ile mevcut durumun korunması ve vergi
mahkemesince verilecek ısrar kararı da dahil olmak üzere bu karara göre ihbarname düzenlenmesi,
dolayısıyla daha önceden düzenlenen ihbarnameyle ilgili olarak gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması
gerekmektedir.
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V. SONUÇ
Vergi uyuşmazlıklarında Danıştay bozma kararlarının ödemeye etkisi mevcut yasal düzenlemeler ve
Bakanlık İç Genelgesi çerçevesinde yazımızın yukarıdaki bölümlerinde açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak
mevcut İç Genelgenin açıklama olarak bazı eksikliklerinin bulunduğunu düşünmekteyiz.
Nitekim söz konusu İç Genelgede bozma kararı verilen kısım için yürütmenin kendiliğinden duracağı, bu
durumda yeniden verilecek kararın beklenilmesinin gerektiği ancak ihbarnamenin düzeltileceği belirtilmiş
olmakla beraber önceden yapılan tahsilatların iade edilip edilmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmamıştır.
Ancak vergi idaresinin işlem yönergesi ile de benimsediği uygulama bu bozma kararları nihai karar
olmadığından iade işlemi için nihai kararın beklenilmesi gerektiği yönündedir.
Ayrıca vergi mahkemelerinin tarhiyatları onayan kararı üzerine mükellefçe temyiz başvurusunda
bulunulması ve yürütmeyi durdurma kararı alınması halinde idarenin ne yapılması gerektiğine ilişkin net bir
açıklamaya söz konusu iç genelgede yer verilmemiştir.
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KONSİNYE (KOMİSYONCU VASITASIYLE) SATIŞ İŞLEMLERİNİN BORÇLAR HUKUKU VE
VERGİ HUKUKU KARŞISINDAKİ DURUMU
Talha APAK
Yeminli Mali Müşavir
GİRİŞ
Serbest piyasa ekonomisinde pazarlama politikaları da diğer ticari politikalar gibi değişim ve gelişimlere
uğramaktadır. Ülkemizde de gerek ekonomik koşullar ve gerekse izlenen pazarlama politikaları sonucu bazı
ticari işletmeler satış işlemlerinin bir kısmını direk alıcı yerine komisyoncular (konsinye) aracılığı ile
alıcılara ulaşmaktadırlar. Nihai satış işlemi olmayan bu tür teslimlerin vergisel boyutu özellik arzetmektedir.
Ancak; vergisel boyutunun sağlıklı irdelenmesi için öncelikle olayın Borçlar Hukuku yönünden ele alınması
gerekmektedir.
I-BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN
Komisyoncu vasıtasıyla yapılan işlemlerin hukuki mahiyeti ve özellikleri Borçlar Kanunu’nun 416 – 430.
maddelerinde düzenlenmiştir.
MADDE 416 – Alım ve satım işlerinde komisyoncu, ücret mukabilinde kendi namına ve müvekkili hesabına
kıymetli evrak ve menkul eşya alım ve satımını deruhte eden kimsedir.
MADDE 430 – Malzemesi iş sahibi tarafından verilmek suretiyle imal edilecek menkul eşya hakkındaki
komisyon işleri, eşya misli şeylerden olmasa da, alım ve satım komisyonu hükmündedir.
Alım ve satım komisyonu sayılmayan işleri ücret mukabilinde kendi namına ve müvekkili hesabına deruhte
eden alım ve satım komisyoncusu ile komisyon işlerini kendisine sanat edinmeyip de arızi alarak üzerine
alan tacir hakkında dahi bu babın hükümleri tatbik olunur.
Taşıma işleri komisyonculuğu hakkındaki hususi hükümler mahfuzdur.
Maddedeki “Müvekkil” deyimi, komisyoncuya iş veren kimseyi ifade etmektedir. Komisyoncular
vasıtasıyla yapılan satışta satış kar’ı mal sahibine aittir. Komisyoncu ücret alır, “Komisyon” deyimi
komisyoncunun aldığı bu ücrettir.
Komisyoncu ile müvekkil arasındaki mukaveleye “Komisyoncu Mukavelesi” denir.
(Sözleşme Örneği Yazı Ekinde Düzenlenmiştir.)
Komisyoncu vasıtasıyla yapılan satışlarda, komisyoncu malı, bir ücret karşılığında, fakat mal sahibi hesabına
satar.
Komisyoncu, ancak kıymetli evrak ve menkul alım satımı konusunda sözleşme yapabilir. Bunun dışında
yapılan sözleşmelere vekalet hükümleri uygulanır.
Konsinye sözcüğünün anlamı, mülkiyet devri yapılmaksızın, malların satış sorumluluğunu yüklenen bir
kişiye (komisyoncuya) gönderilmesidir. Gönderilme ile malın mülkiyetinin değil, yalnızca zilyetliğinin devri
sözkonusu olmaktadır. Konsinye satışta mallar; gönderenin belirleyeceği fiyatlarla müşterilere satılmak üzere
veya satılmadığı takdirde iade edilmek kaydıyla, gönderilenin zilyetliğine bırakılır.
Başka bir anlatımla, mal satışları bazı hallerde doğrudan doğruya yapılmaz. Bir kişi aracılığıyla olur. Mal
aracının deposuna, bir banka deposuna, umumi mağazalara veya gümrük antrepolarına gönderilir. Emanet
suretiyle yapılan bu şekildeki satışlara, konsinyasyon suretiyle satış denir. Malı gönderen tüccar veya
işletmeye “konsinyatör”
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(Consignor) ve malı satmak koşuluyla teslim alan tüccar veya işletmeye de “konsinyi” (Consignee)
denilmektedir. Konsinye işleminde malın konsinyiye gönderilmesi satış sözleşmesine dayanmadığından mala
ilişkin mülkiyet devredilmemektedir. Bu bakımdan konsinye maldan satılmayan konsinyatörün stoklarında
görünür. Satışa aracılık eden kişi, bir komisyoncu olabileceği gibi diğer herhangi bir ticari vekilde olabilir.
Mala ilişkin belgeler komisyoncu veya ticari vekile verilebileceği gibi, belirli koşullarla bir bankada da
bulunabilir. Satıcı ile aracı arasındaki ilişkiler, aracının bir komisyoncu veya ticari vekil oluşuna göre
bunlara ait esaslar dahilinde yürütülür.
Konsinyasyon suretiyle yapılan mal satışlarında, tüketicinin malı konsinyiden satın alması ile mal sahibinin
konsinyiye mal satması aynı anda gerçekleşmektedir. Konsinye satış işlemi, satılacak malın konsinyiye
gönderilmesi ve konsinyi tarafından fiili satışının yapılması olarak iki aşamada gerçekleşmektedir.
Konsinyasyon suretiyle satışta konsinyi (kendisine mal bırakılan kişi) malı kendi nam ve hesabına satar.
Konsinyasyon suretiyle satışta, satışın kar ve zararı konsinyiye aittir. Konsinyi malı kararlaştırılan bedelden
yukarı satmak suretiyle kar elde eder.
Komisyoncular ve konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, satılmak üzere bekleyen malın mülkiyeti satış
vukuu buluncaya kadar malı gönderenin üzerinde kalmaktadır.
Komisyoncular aracılığıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malın sahipleri tarafından, bu
aracılara elden verilmesi veya gönderilmesi satış sözleşmesinden kaynaklanmadığı için, mülkiyetin nakline
ilişkin bir işlem değildir. Mal satılmak üzere, bu kişilere bırakılmıştır. Gönderen, malın maliki
durumundadır. Bu kişiler malın satışına aracıdır. Bu nedenle, malın sözkonusu aracı kişilere satılmak üzere
gönderilmesi katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır.
II-VERGİ HUKUKU AÇISINDAN
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10/d maddesine göre, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon
suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi vergiyi doğuran olay olarak kabul edilmiştir.
Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinye suretiyle yapılan satışlarda; mal sahiplerince komisyonculara veya
konsinyi ye yapılan mal tevdiinde, malın tasarruf hakkı devredilmemekte, mal sadece satılmak üzere bunlara
verildiğinden, bu aşamada Kanunun anladığı anlamda bir teslimden söz etmek mümkün değildir.
Bu nedenle teslim, malların komisyoncuya ve konsinyiye tevdiinde değil, malların bunlar tarafından gerçek
alıcısına verilmesi anında meydana gelmektedir.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10/b maddesine göre malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler
verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin
düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir.
ÖRNEK:
Kurumlar Vergisi mükellefi olan İstanbul ’daki imalatçı (A), 10 adet makinayı 15.06.2002 tarihinde satması
için Ankara’daki (B) firmasına göndermek üzere sevk irsaliyesi düzenleyerek sevk etmiştir. (B) firması
makinaları 17.06.2002 tarihinde teslim almıştır. Sözkonusu makinalardan 5 adedi (B) firması tarafından
15.07.2002 tarihinde (C) firmasına satılmasında vergiyi doğuran olay 15.07.2002 tarihinde meydana
gelmektedir. 5 adedinin faturası 15.07.2002 tarihinden geçerli olmak üzere (A) firması tarafından (C)
firmasına kesilecek ve komisyoncu (B) ise komisyon karşılığı faturasını (A) firmasına kesecek, satılmayan
konsinyide kalan 5 adedi ise (A) firmasının stok kayıtlarında devam edecektir.
(Tüm taraflar için hasılat, hesaplana KDV, indirilecek KDV 15.07.2002 tarihi itibari ile doğmaktadır.)
Konsinye olarak satılmak üzere teslim edilen emtia için faturanın, irsaliye tarihinden itibaren değil,
satışın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 10 gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir.

2

Danıştay’ın bu konudaki bir kararının özeti aşağıdaki gibidir.
“Olayda yükümlü şirketin müşterisi durumundaki …..Sanayi Anonim Şirketine konsinye olarak
gönderdiği kaynak ve punto makinaları için kanuni süreden sonra fatura düzenleyip katma değer
vergisi beyannamesi verdiği gerekçesiyle adına ikmalen tarh olunan katma değer vergisi ile kesilen
kaçakçılık cezasına karşı açılan davayı; ekonomi literatüründe konsinye’nin, bir işletmenin sahip
olduğu malın bir kısmını satmak koşulu ile ve emanet olarak diğer bir işletmeye gönderilmesi işlemi
olarak tanımlandığı, bu tanımlama karşısında, davacının imalatını yaptığı iki adet kaynak
makinasının müşteri firmaya 31.03.1989 gün ve 182912 sayılı sevk irsaliyesi ile gönderildiği, adı geçen
irsaliyede ise, “ konsinye olarak gönderilmiştir” ibaresinin görüldüğü, bu durumda özel imalata konu
emtianın müşteriye denenmek üzere gönderildiğinin kabulü gerekeceği, bu durumda, 31.03.1989
tarihli sevk irsaliyesi ile gönderilen makinaların müşteriye teslim tarihi, satın almanın kabul edildiği
11.09.1989 tarihi olduğuna göre, kabul tarihinden 4 gün sonra 15.09.1989 tarihinde satıcı tarafından
fatura düzenlenmesinin ve bu satışa ait katma değer vergisinin süresinde (Eylül döneminde) beyan
edilmesinin vergi ziyaına yol açmadığı gerekçesi ile kabul ederek tarhiyatı terkin eden …. Vergi
Mahkemesinin 12.03.1991 gün ve 1991/328 sayılı kararının; satışların konsinye satış olmadığı, satıcı ile
alıcı arasında bir temsilci veya aracının bulunmadığı, bir makinanın 6 ay gibi bir süre denenmesinin
mümkün olmadığı iddialarıyla bozulması isteminin reddine karar verilmiştir.”
Yukarıda açıklandığı üzere komisyoncu veya konsinyeye emanet olarak verilen mallar komisyoncuların
veya konsinyenin mülkiyetine geçmez.
Komisyonculara veya konsinyiye malın satılmak üzere gönderilmesinde VUK’nun 230/5. maddesi gereğince
sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir.
Malın komisyoncu veya konsinyi tarafından satılmasında, malın satıldığının süratle mal sahibine bildirilmesi
ve mal sahibinin de VUK ’nun 230 ve 231. maddelerine uygun bir şekilde satış faturasını tanzim etmesi
gerekmektedir.
Komisyoncu emanet olarak aldığı malı satması karşılığında hak ettiği komisyon ücreti için komisyon faturası
düzenleyecek ve malının satımı için aracılık talep eden satıcıya gönderecektir.
Bu durumda mal sahibinin düzenlediği faturanın satış bedeli + KDV komisyoncunun düzenlediği faturanın
da komisyon + KDV şeklinde olması gerekmektedir.
Mal sahibinin düzenlediği faturadaki KDV, mal sahibinin alıcıdan tahsil ettiği ve vergi dairesine yatıracağı
hesaplanan KDV’dir.
Komisyoncunun düzenlediği faturadaki KDV, komisyoncunun hizmeti karşılığında mal sahibinden tahsil
ettiği ve vergi dairesine yatıracağı hesaplanan KDV, mal sahibinin ise komisyoncuya komisyon ücreti
karşılığında ödediği indirilecek KDV’dir.
III-SONUÇ


Konsinyenin anlamı mülkiyet devri yapılmaksızın malın alıcı adayı durumundaki kimseye verilmesi
veya gönderilmesidir.



Komisyoncu vasıtasıyla yapılan işlemlerin hukuki mahiyeti ve özellikleri Borçlar Kanunu’nun, 416 –
430 uncu maddelerinde düzenlenmiştir. KDV Kanunu’nun 10/d maddesi hükmünün uygulanabilmesi
için taraflar arasındaki ilişkinin Borçlar Kanunu’nun söz konusu maddelerine uygun olması gerekir. Aksi
halde KDV, malın komisyoncu gibi görünen fakat gerçekte komisyoncu değil, alıcı durumunda olan
kimseye gönderildiği tarih itibariyle doğmuş sayılabilir.



Komisyoncuda veya konsinyecide satılmak üzere bekleyen malın mülkiyeti, satış vaki oluncaya kadar
malı gönderende kalır. Bu mal yıl sonu itibariyle satılmamış durumda ise malı gönderenin stokları
arasında yer alır.
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Komisyoncuya veya konsinyiiye mal sevkedilmesi halinde de sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekir.
(V.U.K.Md.230/5). Bu irsaliyede malın komisyoncu vasıtasıyla (veya konsinye suretiyle) satılmak üzere
gönderildiği belirtilmelidir. Mal satılıp, anlaşmaya göre malı satın alan adına fatura düzenlendiğinde, bu
faturada söz konusu irsaliyenin numarası ve malın komisyoncu veya konsinyi tarafından satıldığı tarih
(irsaliye tarihi değil) belirtilecektir.



Bu şekildeki sevkiyatın çok yoğun olduğu işlemlerde, irsaliye ile faturanın ilgisinin kurulması
konusunda büyük güçlüklerle karşılaşabilmektedir. Keza birden fazla tüccara ait aynı neviden malları
teslim alan komisyoncu, veya konsinyeci hangi tüccara ait malın satıldığını tespit konusunda güçlük
çekmekte, bu durum KDV nin doğru zamanda hesaplandığı konusunda tereddütlere yol açabilmektedir.
KONSİNYE MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ

A-TARAFLAR
1- KONSİNYE VEREN
ADI/SOYADI/ÜNVANI
ADRESİ

:

:

VERGİ DAİRESİ
VERGİ NOSU
TELEFONLARI

:
:
:

2- KONSİNYE ALAN
ADI/SOYADI/ÜNVANI

:

ADRESİ

:

VERGİ DAİRESİ
VERGİ NOSU
TELEFONLARI

:
:
:

B-KONSİNYE ŞARTLARI
1. Satışa konu mallar KONSİNYE VEREN tarafından Sevk İrsaliyesi ile KONSİNYE ALAN’a teslim
edecek. İlgili Sevk İrsaliyesinde VUK nun 230/5 maddesi gereğince “Konsinye Olarak Teslim
Edilmiştir” ibaresi yazılacaktır. KONSİNYE ALAN tarafından imzalanan Sevk İrsaliyesinin bir sureti
KONSİNYE VEREN’e iade edilecektir.
2. Konsinyenin anlamı, mülkiyet devri yapılmaksızın, malın alıcı adayı durumundaki kimseye verilmesi
veya gönderilmesidir. Malın KONSİNYE ALAN tarafından satılması halinde durum süratle mal sahibi
olan KONSİNYE VEREN’e bildirilecek, böylelikle malı göndermiş olan asıl satıcının (KONSİNYE
VEREN) en geç 10 gün içerisinde VUK nun 231/5 maddesi gereğince alıcısına faturasını kesecektir. Bu
faturada sözkonusu irsaliyenin numarası ve malın KONSİNYE ALAN tarafından satıldığı tarih
belirtilecektir. Malın KONSİNYE VEREN tarafından alıcısına fatura edilmesinden itibaren en geç 10
gün içerisinde KONSİNYE ALAN, KONSİNYE VEREN’e “Konsinye Satış Primi” faturasını keserek
gelirini tahsil edecektir.
3. KONSİNYE ALAN tarafından yapılan işlemlerin hukuki mahiyet ve özellikleri BORÇLAR
KANUNU’nun 416-430 uncu maddeleri kapsamındadır. KDV kanunu’nun 10/d maddesi hükmünün
uygulanabilmesi için taraflar arasındaki ilişkinin BORÇLAR KANUNU’nun söz konusu maddelerine
uygun olması gerekir. Aksi halde KDV, malın komisyoncu gibi görünen fakat gerçekte komisyoncu
değil, alıcı durumunda olan kimseye gönderildiği tarih itibariyle doğmuş sayılabilir.
4. İhtilaf halinde .........................mahkemeleri yetkilidir.
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İş bu Konsinye Satış Sözleşmesi dört ana maddeden ibaret olup, aşağıda imzaları bulunan taraflar arasında
yukarıdaki şartlar dahilinde ................... tarihinde ..................’da düzenlenmiştir.
KONSİNYE VEREN
--------------------------
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DURAN VARLIKLARIN KULLANIM ÖMRÜNÜ ARTIRACAK NİTELİKTEKİ
GİDERLERDE AMORTİSMAN

Harun KAYNAK
Hesap Uzmanı
I-GİRİŞ
Duran varlıklar, özellikleri gereği birden fazla yıl için kullanım imkanı olan varlıklardır. Bu
nedenle, normal şartlarda birden fazla yıl kullanım ömrüne sahip olamayacak türden varlıklar bu
grup içerisinde değerlendirilmezler. Vergi mevzuatı ve ticari mevzuat, teknik özellikleri gereğince
bir yıldan daha uzun kullanım ömrüne sahip duran varlıkların giderlerinin karın tespitinde doğrudan
indirilemeyeceğini öngörmüştür. Bu niteliğe sahip varlıkların maliyet bedeli içerisinde
değerlendirilecek nitelikteki giderleri, normal şartlarda varlığın kullanım ömrü içerisinde yıllık
yıpranma oranlarına göre tespit edilecek tutarlar üzerinden amortisman yoluyla itfa olunurlar. Buna
göre, örneğin iki yıllık kullanım ömrüne sahip bir duran varlığın maliyet bedeline girecek giderler,
varlığın yıl içerisindeki yıpranma durumuna göre iki yıl içerisinde itfa olunacaktır. Buna karşılık,
fabrika binaları gibi çok uzun süreler için kullanım imkanına sahip duran varlıklarda ise sözkonusu
itfa süresi bu uzun süreler olacaktır.1
Vergi mevzuatımızca, bir duran varlığın amortismana tabi olabilmesi yönünden dört temel şart
belirlenmiştir. Bunlar sırasıyla;





Varlığın işletme envanterine kayıtlı olması,
Varlığın işletmede bir yıldan fazla süreler için kullanılabilme niteliğine sahip olması,
Varlığın yıpranacak aşınacak ve kıymetten düşecek nitelikte olması,
Varlığın değerinin belirli tutarı aşması.

Bu yazımızda, yukarıda sıralanan şartlardan ikincisi yönünden özellik arz eden bir durum olarak,
varlığa kullanım ömrünü artıracak nitelikteki giderlerin itfası üzerinde durulacaktır.
II- DURAN VARLIKLARIN BİR YILDAN FAZLA SÜRELER İÇİN KULLANILABİLME
NİTELİKLERİNİN AMORTİSMAN MÜESSESESİ YÖNÜNDEN ÖNEMİ:
Yukarıda da bahsedildiği üzere, bir duran varlığın amortismana tabi olması için gerekli şartlardan
birisi de; duran varlığın işletmede bir yıldan fazla kullanılabilme niteliğine sahip olmasıdır.
İşletmede bir yıldan fazla kullanılması mümkün olmayan varlıklar, değeri ne kadar yüksek olursa
olsunlar, ait oldukları dönem içerisinde tamamen gider yazılırlar. Taahhüt işlerinde kullanılan
greyder, ekskavatör gibi büyük tutarlı maliyetlere sahip iş makinelerinin palet ve benzeri
parçalarının oldukça yüksek sayılabilecek değerlere sahip olmalarına rağmen, ömürlerinin bir yılı
aşamayacak olması nedeniyle amortismana tabi tutulmaksızın doğrudan gider yazılmaları
mümkündür.
Burada anlatılmak istenilen şey, amortisman müessesesinin mantığı gereğince duran varlıkların hangi sürelerde ve
hangi tutarlarda itfa olunacakları konusuyla ilgilidir. Vergi mevzuatının 315. ve 320.’nci maddleri uyarınca, duran
varlıkların asgari amortisman sürelerinin 5 yıl olması ve normal amortisman için maliyet bedelinin eşit tutarlarla itfa
edileceğinin öngörülmesi, bu yaklaşıma bir istisna oluşturmaz. Zira, Kanun koyucu genel olarak duran varlıkların
ortalama ömürlerinin 5 yıl olduğunu varsaymıştır. Beş yıllık asgari amortisman süresi öngörüsünün istisnaları olarak,
153 ve 180 seri no’lu Vergi Usul Genel Tebliğlerinde ismen belirtilen duran varlıklar için de benzer bir varsayım
geçerlidir. Bir başka ifadeyle, Kanun koyucu da duran varlıkların ortalama kullanım ömürlerini dikkate alarak beş yıllık
bir itfa rejimi öngörüsünde bulunmuş, duran varlıklardaki yıpranma oranlarının yıllar itibarıyla fazlaca dalgalanma
göstermeyeceğini varsaymıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. KAYNAK Harun, “Maddi ve Gayrımaddi Duran Varlıklarda
Amortismanlar”, Yaklaşım Yayınları, Ankara, Mayıs-2001, S. 150-152
1
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Öte yandan, işletmede bir yıldan fazla kullanılabilme şartı duran varlığı niteleyen bir unsurdur. Bir
başka deyişle, duran varlıklar işletmede bir yıldan fazla kullanılacak nitelikte olmaları kaydıyla bazı
yıllar hiç kullanılmadan bekletilmiş olsalar veya dönem içerisinde kendilerinden beklenen
fonksiyonları gösterebilecek özelliklerini kısmen veya tamamen kaybetseler dahi, bu nitelikteki
varlıklar için amortisman ayrılabilecektir.2
Burada üzerinde durulacak önemli bir nokta, bir yıl kavramının takvim yılını ifade etmediği, on iki
aylık zaman dilimini ifade ettiğidir. Bir başka deyişle, yılın belirli bir tarihinde satın alındığı ve yıl
sonu itibarıyla kendisinden beklenen fonksiyonları yitirmediği halde, satın alınma tarihinden on iki
aylık zaman dilimi sonrasında bu niteliğini yitirmesi teknik olarak beklenilen varlıklar amortismana
tabi sayılamayacaklardır. Buna göre, örneğin Eylül-2001 ayı sonlarında satın alınan ve yıl sonu
(31.12.2001 tarihi) itibarıyla kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirebilme niteliğine sahip
olan bir varlık gelecek yılın Eylül ayı sonlarına kadar bu niteliğini taşıyamayacak bir nitelikteyse,
bu varlığın amortismana konu edilmesi mümkün değildir. Bu durumun tersi de doğrudur. Bir başka
deyişle, yapılan teknik tahminler sonrasında duran varlığın on iki aylık zaman dilimi içerisinde
fonksiyonlarını yitireceği beklenirken, bu beklenti gerçekleşmez ve fiilen on iki aylık zaman dilimi
aşılmış olmasına rağmen varlık sahip olduğu fonksiyonları yitirmezse, bu varlıklar amortismana
konu edilemezler.
III- VARLIĞIN KULLANIM ÖMRÜNÜ ARTIRARARAK ASGARİ BİR YILLIK
KULLANIM ÖMRÜ KAZANDIRAN GİDERLERİN İTFASI:
Normal şartlar altında bir yıldan daha az kullanım ömrü bulunan bazı duran varlıkların,
bileşimlerinde değişiklik yapmak suretiyle dirençlerini artırabilmek veya fonksiyonlarını artırmaya
yönelik eklemelerde bulunmak suretiyle kullanım sürelerini uzatılabilmek mümkündür. Gerçekten
örneğin demir-çelik sektöründe kullanılan yüksek ısı fırınlarındaki bazı eklentilerin, yüksek ısının
etkisiyle bir yıldan daha az teknik ömrü bulunmaktadır. Bununla birlikte, sözkonusu eklentilerin
ısıya karşı dirençlerinin artırılması sonrasında ömürlerinin bir yılın üzerine çıkarılması da
çoğunlukla teknik olarak mümkündür.
Yukarıda örneklenen şekilde varlıkların kullanım ömürlerinin nitelik olarak bir yıldan uzun süreye
çıkarıldıkları durumda amortismana tabi tutulup tutulmayacakları veya ne zamandan itibaren
amortismana tabi hale gelecekleri konusunda görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Zira bu durumda,
başlangıçta bir yıllık kullanım ömrüne sahip olmayan duran varlığın maliyet bedeli doğrudan gider
kaydedilecektir. Ancak, varlığın kullanım ömrünü nitelik olarak bir yılın üzerine çıkardıktan sonra,
doğrudan gider olarak dikkate alınan bu tutara ilişkin kaydın düzeltilmesinin gerekip gerekmediği
konusunda muhtelif görüşlere rastlanmaktadır. Bahsedilen sorun, duran varlığın kullanım ömrünü
artıracak nitelik değişikliklerinin varlığın aktife girdiği dönemi izleyen dönemde yapılması
durumunda daha da karmaşık hale gelmektedir.
Bize göre, duran varlıkların aktife girdikleri yıl ile normal şartlarda kullanım ömrünü bir yılın
üzerine çıkaracak nitelikteki değişikliklerin aynı yıl içerisinde olması durumunda, yıl içerisinde
gider yazılan tutarın düzeltilmesi ve varlığın değişikliklerden kaynaklanan maliyet artışlarının da
içerisinde olduğu amortismana tabi değeri üzerinden amortismana tabi tutulması zorunludur. Zira,
dönem içerisinde kayıtlara alınsa dahi, bir varlığın amortismana tabi olup olmadığı konusundaki asıl
değerlendirme dönem sonunda (normal hesap dönemi için 31 Aralık tarihinde) yapılacaktır.
Amortisman müessesesinin bir değerleme müessesesi olması ve değerlemenin dönem sonu
itibarıyla yapılacak olması bu yaklaşımı gerekli kılar. Görüldüğü kadarıyla, vergi idaresinin konuya
yaklaşımı da ağırlıklı olarak bu yöndedir.
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Öte yandan, aynı mantıkla, kullanım ömrünü uzatan nitelikteki değişikliklerin izleyen dönemde
yapılması durumunda, duran varlığın aktife girdiği hesap döneminde maliyet unsuru olabilecek tüm
giderlerin aktifleştirilmeyip doğrudan gider olarak dikkate alınmaları gerektiğini kabul etmek
dışında bir yaklaşım da olamaz. Zira, bahsedilen duran varlığın aktife girdiği hesap dönemi sonu
(normaş hesap dönemi için 31 Aralık tarihi) itibarıyla kullanım ömrü bir yıllık sürenin altındadır.
Zaten, hesap dönemi sonu itibarıyla sonraki tarihlerde yapılması muhtemel olan ve varlığın teknik
ömrünü uzatacak nitelikteki değişiklikler konusunda çoğunlukla bir öngörüde dahi bulunulamaz.
Buna rağmen, izleyen dönemde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kullanım ömrünün bir yıllık
sürenin üzerine çıkarıldığı tarihten itibaren, sözkonusu duran varlığın maliyet bedeli içerisinde
değerlendirilebilecek giderlerin aktifleştirilmesi ve bu varlığın amortisman konusu yapılması bize
göre gereklidir. Burada önem arz eden bir nokta da, bahsedilen duran varlığın Vergi Usul
Kanunu’nun 313’ncü maddesi uyarınca amortismana tabi tutulacak duran varlıklar için öngörülen
asgari değerin altında kalıp kalmayacağının tespitinde hangi değerinin esas alınacağıdır. Gerçekten
Kanun’un bahsedilen maddesindeki hüküm gereği, belirli değerlerin altında kalan varlıklar için
seçimlik olarak gider yazma imkanı olduğuna göre, bu değer hangi değer olarak kabul edilecektir?
Bize göre, bu konuda yapılacak karşılaştırmada, varlığın bir kısmı doğrudan gider yazılmış olsa
dahi aktife girdiği tarihten itibaren maliyet bedeli içerisinde değerlendirilmesi gereken tüm gider
unsurlarını topluca dikkate almak gerekecektir. Vergi Usul Kanunu’ndaki çerçevesi itibarıyla
yapılması gereken bizce budur. Bu durumda, Ekim-2001 ayı içerisinde 140.000.000-TL bedelle
satın alınan bir varlık için Ağustos-2002 ayı içerisinde 120.000.000-TL harcama yapılmak suretiyle,
bu varlığın kullanım ömrünün bir yıllık sürenin üzerine çıkarılması durumunda; 140.000.000-TL’lik
tutarın 2001 yılı kayıtlarında doğrudan gider olarak dikkate alınması, 120.000.000-TL’lik tutarın
2002 yılından başlamak üzere amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekecektir. Görüldüğü üzere,
duran varlığa ilişkin 2002 yılı içerisinde yapılan nitelik artırıcı gider 120.000.000-TL olmasına
rağmen, bu varlığın 2002 yılı için belirlenen asgari amortismana tabi değer olan 250.000.000-TL’lik
tutarla karşılaştırılan değeri olarak (140.000.000+120.000.000=) 260.000.000-TL’lik tutar esas
alınmaktadır.
IV- SONUÇ:

Bir yıldan daha kısa kullanım ömrüne sahip varlıkların niteliklerini artıracak tarzdaki değişikliklerle
amortismana tabi hale getirilmeleri durumunda, bu varlıkların amortisman yoluyla itfa rejimi
konusunda özellik arz eden hususlara önceki bölümlerde ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Normal
şartlarda, mükelleflerin bu nitelikteki giderlerini doğrudan indirim konusu yapılmaları mümkün
olmamakla birlikte, bu giderlerin varlığın aktife giriş döneminden sonraki bir dönemde yapılmaları
durumu özellik arz etmektedir. Mükelleflerin gelir ve kurumlar vergileri yönünden hesap dönemleri
ve bu arada geçici vergi dönemleri sonlarında sahip oldukları duran varlıklar için doğru amortisman
hesaplayabilmeleri yönünden önceki bölümde yer alan açıklamalar önem arz etmektedir.
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İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI
Zihni KARTAL
Hesap Uzmanı
Giriş
Gelir Vergisi Kanunu’nun "İndirilecek Giderler" başlığı altında yer alan 40 ıncı maddesinin l numaralı
bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler sayılmıştır. Bu
giderlerin, Vergi Usul Kanunu’nun 227 ve izleyen maddeleri hükümlerinde belirtilen şekilde
belgelendirilmesi zorunlu olup, bu hükümler çerçevesinde belgelendirilemeyen giderlerin ticari kazancın
tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.
Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 1 numaralı bendi parantez içi hükmü ile, bazı giderlerin
Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre belgelendirilemediği, hallerde de ticari kazancın tespitinde
indirimine olanak tanınmıştır. Söz konusu hüküm aynen aşağıya alınmıştır:
"İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte
yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla
yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de
indirebilirler."
Götürü gider uygulaması olarak adlandırılabilecek bu düzenleme ile öngörülen, belgesiz gider kaydı
olanağıdır. Bu uygulama, yurt dışındaki bazı gerçek giderlerin belgelendirilemediğinin kabulüne
dayanmaktadır. Belge düzeninin yeterince işlemediği bazı ülkeler için geçerli sayılabilecek bu kabul, mali
sistemin tam anlamıyla uygulandığı bazı gelişmiş ülkelerde yapılan ticari faaliyetleri de kapsaması nedeniyle
eleştiriyi hak etmektedir. Zira, belge düzeni konusunda hiç bir aksaklığa meydan vermeyecek derecede sıkı
uygulamaların olduğu bir ülkede ticaret yapan mükellefler de yurt dışı işlemleri nedeniyle belgeledikleri
giderlere ek olarak bir de belgenemeyen giderleri olduğu gerekçesiyle götürü gider olanağından
yararlanabilir. Bu yasa maddesinin kötü niyetli kullanımı, korkarız gelirin yarısını götürüp gider.
Götürü gider olanağı yasa metninde ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde
bulunan mükellefler için öngörülmüştür, ancak bu yazımızda ihracata ilişkin düzenlemeleri açıklamaya
çalışacağız. Bu konu ile ilgili gelir idaresi uygulamaya yön vermek amacıyla açıklamalar yapmıştır. Temelde
194 ve 197 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğleri ile yapılan idari açıklamalar yazımıza ışık tutacaktır.
1. Götürü Gider Uygulamasından Yararlanabilecek Olan Mükellefler
Götürü gider uygulamasından;






ihracat,
yurt dışında inşaat,
yurt dışında onarma,
yurt dışında montaj ve teknik hizmetler,
uluslararası taşımacılık,

faaliyetinde bulunan, dar mukellefiyet esasında vergilendirilenler de dahil olmak üzere gelir ve kurumlar
vergisi mükellefleri yararlanabileceklerdir. Bu tür faaliyetleri bulunmayan mükelleflerin Gelir Vergisi
Kanunu’nun 40 ıncı maddesi hükmüne göre götürü gider kaydı ve bu giderleri kazancın tespitinde indirim
konusu yapmaları mümkün değildir.
2. Götürü Giderlerin Belgeli Giderlere Ek Olarak Uygulanması
Belgelendirilememiş giderlere karşılık olmak üzere, götürü gider kaydı, mükelleflerin genel esaslara göre
belgelendirilmiş giderlerinin gider kaydına engel teşkil etmemektedir. Diğer bir ifadeyle ihracat yapan
mükellefler, bu faaliyetleri ile ilgili giderlerinden belgelendirebildiklerini yasal kayıtlarına intikal
ettirecekler, buna ek olarak belgelendiremedikleri giderlerine karşılık olarak da götürü gider uygulamasından
yararlanabileceklerdir.
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3. Götürü Gider Olarak Dikkate Alınabilecek Azami Tutar
Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 1 numaralı bendi parentez içi hükmüne göre, belgeldirilemeyen
giderlere karşılık olmak üzere, götürü olarak gider kaydedilebilecek tutar, ihracattan döviz olarak elde edilen
hasılatın binde beşini aşamayacaktır. Sözü edilen hasılat kavramı içinde değerlendirilecek dövizlerin,
kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye’ye getirilme şartı bulunmamaktadır.
4. Götürü Gider Uygulamasında Dikkate Alınacak İhracat Hasılatı
a) Direkt İhracat
Her türlü ihracattan döviz cinsinden sağlanan hasılat, götürü gider kaydına esas azami tutarın
hesaplanmasında dikkate alınabilecektir. Ancak, Türk Lirası karşılığı yapılan ihracat hasılatı azami gider
tutarının tespitinde dikkate alınmayacaktır. Buna karşın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türk Lirası
karşılığı yapılmış ihracat, döviz cinsinden hasılat olarak kabul edilecektir.
İlgili mevzuat çerçevesinde yapılan serbest ihracat, kredili ihracat, konsinyasyon ve müşterek hesap yoluyla
ihracat, prefinansman yoluyla ihracat, bedelli ticari numune ihracatı, serbest bölgelere yapılan ihracat ile
sınır ve kıyı ticareti yoluyla yapılan ihracattan sağlanan hasılat götürü gider hesaplanmasına konu
olabilecektir. Yurt dışında ortak olunan firmalara ayni sermaye olarak mal gönderilmesi şeklinde yapılan
ihracat ile müteahhitlerin yurt dışındaki şantiyelerine şube, büro, temsilcilik ve acentalık gibi yerlere mal
gönderilmesi durumunda da anılan mal bedelleri ihracat hasılatı kapsamında değerlendirilecektir.
Ancak, gümrük hattı dışındaki mağaza ve işletmelere yapılan mal teslimleri, yabancı gemi ve uçaklara ve
uluslararası taşımacılık yapanlara akaryakıt, su, kumanya ve diğer malzeme teslimleri, Türkiye'deki
konsolosluklara, diplomatik temsilciliklere, uluslararası kuruluşlara ve askeri tesislere yapılan mal teslimleri,
Türkiye'de ikamet etmeyenlere yurt içinde yapılan mal teslimleri, uluslararası ihaleye çıkarılan projelere
ilişkin olarak Türkiye'de yapılan mal teslimlerinden sağlanan hasılat ile transit ticaretten sağlanan hasılat
götürü gider kaydedilmesinde ihracat hasılatı olarak dikkate alınmayacaktır. Bu şekilde satılan malların yurt
dışına çıkarılmış olması önem arzetmemektedir.
Döviz olarak elde edilen ihracat hasılatının Türk Lirası karşılığının tespitinde, hasılatın kanuni defterlere
kaydedildiği tarihte geçerli olan ve T.C. Merkez Bankası’nca tespit ve ilan edilmiş döviz alış kurlarının esas
alınması gerekmektedir.
Hasılatın kanuni süreden sonra kayıtlara intikal ettirilmesi halinde, götürü gider uygulamasında dikkate
alınacak hasılat, kayıtlara intikal ettirilmesi gerektiği tarihteki kur üzerinden hesaplanacaktır. Dövizlerin
yurda getirilmesi gerektiği tarihe kadar doğan kur farkları ise bu uygulamada dikkate alınamayacaktır.
Bilindiği üzere, ihracat, FOB teslim şartının yanı sıra CF veya CIF teslim şartı ile de yapılabilmektedır. CF
satış bedeli, mal bedeli ile birlikte navlun bedelini; CIF, satış bedeli ise bunlara ilaveten sigorta bedelini
kapsamaktadır. İhracatçı taşımayı bizzat kendisi gerçekleştirebileceği gibi Türk Lirası veya döviz
karşılığında diğer gerçek ve tüzel kişilere de yaptırabilmektedir.
İhracatçının, CF veya CIF teslim şartı ile ihracatta; taşımayı döviz karşılığında başka kurum ve gerçek
kişilere yaptırması halinde, götürü gider uygulamasında gümrük beyannamesinde yer alan FOB değerler esas
alınacaktır. Başka bir deyişle, taşımanın başkasına döviz karşılığı yaptırıldığı durumda, ihracatın FOB, CF
veya CIF teslim şartı ile yapılmış olmasına bakılmaksızın azami götürü gider tutarı FOB satış bedeli
üzerinden hesaplanacaktır. Taşımanın bizzat ihracatçı tarafından yapılması veya Türk Lirası karşılığında
diğer gerçek veya tüzel kişilere yaptırılması durumunda ise ihracatçı, götürü gider uygulamasında sigorta
bedeli hariç CF hasılat tutarını dikkate alacaktır. Öte yandan, taşımayı Türk Lirası karşılığında gerçekleştiren
nakliyecinin, bu taşımacılık hasılatı dolayısıyla götürü gider uygulamasından yararlanması söz konusu
değildir.
Geçici kabul rejimi çerçevesinde ithal edilen, ham ve yarı mamül maddelerin Türkiyede bir işlem gördükten
sonra ihracatından sağlanan döviz hasılatı da diğer ihracat şekillerinde olduğu gibi götürü gider
uygulamasına konu olabilecektir.
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b) Endirekt İhracat
İhrac edilecek malın başka kişi veya kurumlar aracılığıyla ihrac etme şeklinde yapılan ihracata endirekt
ihracat denilmektedir. Diğer bir açıklamayla, endirekt ihracat, ihrac edilebilecek nitelikte bir malı, yurt
içindeki bir başkasına satma, alıcının malı herhangi bir işleme tabi tutmadan aynen yurt dışına satmasıdır.
Ülkemizde bu tür ihracatı desteklemek amacıyla ‘sektörel dış ticaret şirketi’ ve dış ticaret sermaye şirketi’
adı verilen kurumlar ihdas edilmiştir. İhracat odaklı bu kurumlar aracılığıyla ihracat yapma olanağı zayıf
işletmelerin de ihracat yapabilmeleri olanaklı kılınmaya çalışılmıştır. Yapılan düzenlemeler ile gerek sektörel
dış ticaret şirketleri ve dış ticaret sermaye şirketleri gerekse ihrac edilmek üzere bu şirketlere mal teslim eden
şirketler desteklenmiş ve ihracatın arttırılmasına çalışılmıştır.
Endirekt ihracat yönteminde yurt içindeki satış için bir teşvik de Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yer
almıştır. Anılan kanunun 11/1-c maddesine gore, ihrac edilmek sartıyla imalatçılar tarafından kendilerine
teslim edilen mallara ait katma değer vergisi ihracatçılar tarafından ödenmez. İmalatçılar tarafından tahsil
edilmeyen ancak ilgili donem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve
tahakkuk ettirilerek tecil edilir. Mallar ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde
ihrac edilirse tecil edilen vergi tecil edilir. Uygulamada “11/1-c uygulaması” veya “tecil-terkin” ya da “ihrac
kayıtlı satış” olarak kullanılan bu kurum, yasa maddesinde sadece imalatçılar için öngörülmüş ise de, Maliye
Bakanlığı yayımladığı 62 numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile,



İmalatçı olmasalar dahi sektörel dış ticaret şirketleri ve dış ticaret sermaye şirketlerine mal teslim eden
mükellefleri,
İhracatçılara mal teslim eden özel finans kurumlarını.
da kapsama dahil etmiştir.

Burada hemen belirtelim ki “tecil-terkin uygulaması” mükellefler için zorunlu değil, isteğe bağlıdır.
Dolayısıyla söz konusu uygulamadan yararlanma hakkı bulunup çeşitli nedenlerle yararlanmayan
mükellefler olabilir. Öte yandan, bütün endirekt ihracat işlemleri, tecil-terkin uygulaması kapsamına
girmemektedir. Bu nedenle, ‘endirekt ihracat yöntemi ile yapılan bütün ihracatlar tecil-terkin
uygulamasından yararlanmaktadır’ sonucu çıkarılamaz.
Anlaşılacağı üzere, tecil-terkin uygulamasına konu olan satış yurt içi satıştır. Burada ihracat söz konusu
değildir. Dolayısıyla, anılan yurt içi satış işleminde yasa maddesinde belirtilen ‘ihracattta döviz olarak hasılat
elde etme’ den bahsetmek mümkün değildir. Buna karşın Maliye Bakanlığı 194 seri numaralı Gelir Vergisi
Genel Tebliği ile tecil-terkin uygulamasından yararlanarak mal teslim eden mükelleflerin de ihracata
katkılarından dolayı götürü gider uygulamasından yararlanabileceklerini belirtmiştir. Katma Değer Vergisi
Kanunu’nun geçici 17 nci maddesinde, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihrac edilecek
malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31.12.2008 tarihine kadar tesliminde, Bakanlar Kurulu Kararı
ile tecil-terkin uygulamasından yararlanmak mümkündür. Buna gore, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi
kapsamında ihrac edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin tecil-terkin uygulaması kapsamında
yapılması halinde, söz konusu maddeleri ihrac edecek olana teslim eden mükelleflerin de götürü gider
uygulamasından yararlanabileceğinin kabulü gerekir.
Aynı şekilde, Bakanlık, 194 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, dış ticaret sermaye şirketleri
aracılığıyla yapılan ihracatta; ihracatçı ve ihracatçıya mal tesliminde bulunan işletmenin, ihracatçıya yapılan
bu teslim Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında yapılmamış olsa dahi götürü gider
uygulamasından birlikte yararlanabilmelerine olanak tanımıştır.
Yukarıda belirtilenler dışındaki endirekt ihracat işlemleri yapan mükelleflere götürü gider uygulamasından
yararlanma olanağı tanınmamıştır.
194 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği düzenlemelerine gore, ihraç kaydıyla yapılan mal
teslimlerinde, bu ihracat hasılatı dolayısıyla götürü gider uygulaması ihracatçı ve ihracatçıya ihraç kaydıyla
mal tesliminde bulunan işletmenin ihracattaki katkıları oranında olacaktır.
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Buna göre, Katma Değer Vergisi Kanununun ll/ 1-c maddesi hükmü uyarınca, ihraç edilmek şartı ile
ihracatçıya yapılan mal teslimlerinden elde edilen hasılat, döviz olarak elde edilmiş hasılat olarak kabul
edilerek götürü gider uygulamasında dikkate alınabilecektir. İhracatçılar ise elde ettikleri ihracat hasılatından
ihraç kaydıyla satın aldıkları malın alış bedelini indirecekler ve kalan tutarı götürü gider uygulamasında
dikkate alacaklardır. Burada ihraç edilmek şartı ile ihracatçıya mal teslim eden mükellefler bu satışından
döviz hasılatı elde etme şartı aranmamaktadır. İhraç edilmek şartı ile tecil-terkin kapsamında mal alıp ihraç
eden mükellefin ise, yurt dışına mal satışından elde ettiği hasılat döviz cinsinden olmalıdır. Söz konusu döviz
hasılatının Türk Lirası karşılığı ile mal alış bedeli arasındaki fark ihracatçının yararlanabileceği götürü gider
tutarında dikkate alınacaktır.
İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihracatının aynı yılda gerçekleşmemesi, bu malı ihracatçıya teslim eden
mükellefin bu teslimden elde ettiği hasılat dolayısıyla götürü gider uygulamasına engel değildir. Başka bir
ifade ile ihraç kaydıyla mal teslim eden mükellef ile ihracatçı için götürü gider uygulaması farklı dönemlerde
olabilecektir. Ancak ihraç kaydıyla yapılan teslimden doğan hasılat dolayısıyla bu uygulamanın
yapılabilmesi için söz konusu malın Katma Değer Vergisi Kanunu’nda öngörülen süresi içinde ihraç
edilmesi gerekir. İhracatın gerçekleşmemesi, malların iade edilmesi hallerinde sözü edilen uygulamadan
yararlanmak mümkün değildir.
Örnek:(A) Ltd. Şti.nin 29.11.2001 tarihinde ihraç kaydıyla (B) Anonim Şirketine teslim ettiği 100 ton demir
çelik ürünü bu şirket tarafından 28.2.2002 tarihinde yurt dışı edilmiştir. Döviz karşılığı yapılan bu ihracattan
(B) Anonim Şirketi 225.000.000.000.– lira hasılat sağlamıştır. (A) Ltd. Şti.nin, (B) Anonim Şirketine ihraç
kaydıyla yaptığı bu satıştan sağladığı hasılat ise 195.000.000.000.– liradır. Buna göre, 2002 yılında yapılan
bu ihracat dolayısıyla (A) kollektif şirketinin 2001, (B) anonim şirketinin ise 2002 yılı için hesaplayacakları
götürü gider tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.
(A) Ltd. Şti
195.000.000.000 x % 0,5 = 975.000.000 .– TL.
(B) Anonim Şirketi
30.000.000.000 x % 0,5 = 150.000.000.– TL
Anılan şirketlerin belgesiz genel giderlerinin tutarı bu tutarlardan fazla ise, hesaplanan bu tutarlardan fazlası
gider olarak dikkate alınamaz.
5. Götürü Olarak Hesaplanan Giderlerin Muhasebeleştirilmesi
Götürü gider uygulaması, mükelleflerin yurt dışındaki işleri ile ilgili olarak yapmış oldukları giderlerden
belgesi temin edilemeyenlerin, anılan faaliyetlerden sağlanan hasılatın belli bir oranını aşmamak şartıyla
ticari kazançtan indirilmesini öngören bir müessesedir. Dolayısıyla götürü gider hesaplanabilmesi için
harcamanın yapılmış ve işletmenin malvarlığında bir azalma meydana gelmiş olması gerekir.
Bilindiği üzere, Tekdüzen Muhasebe Sistemi ticari kazancın tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu
nedenle mali tablolarda ve hesap planında vergi yasalarınca ticari kazançtan indirimi kabul edilmeyen
giderlerin nasıl muhasebeleştirileceği konusunda açıklama yapılmamıştır. Muhasebe sisteminde, işletmenin
faaliyetleri sonucunda doğan tüm giderlerin, vergi yasalarınca ticari kazançtan indirilmesi kabul edilmiş
olsun veya olmasın doğrudan ilgili oldukları gider hesaplarında muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.
Muhasebe düzeninden sağlanan bilgilerle dönem sonunda vergi matrahına ulaşılmaktadır.
Buna göre, işletmenin yurt dışı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan belgesiz giderlerin de Tekdüzen
Muhasebe Sisteminde ilgili gider hesaplarında izlenmesi ve dönem sonunda "690 Dönem Kar-Zarar"
hesabına aktarılması gerekir. Belgesi temin edilemeyen giderlerin, yukarıda yapılan açıklamalar
çerçevesinde hesaplanacak götürü gider tutarını aşan kısmı, kanunen kabul edilmeyen gider olarak Tekdüzen
Muhasebe sistemine göre belirlenen ticari kâra ilave olacaktır. Dolayısıyla, belgesiz giderlere karşılık olmak
üzere götürü olarak hesaplanan giderler, ticari kâra eklenmemiş olduğundan vergi matrahına da dahil
edilmemiş olacaktır.
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Örnek:(A) A.Ş., 2001 yılında döviz karşılığı yapılan ihracattan 1.000.000.000.000.– lira hasılat elde
etmiştir. Şirketin anılan yılda ihracat faaliyeti ile ilgili Gelir Vergisi Kanununun 40/1 inci maddesi
kapsamına giren 12.000.000.000.– lira gideri bulunmaktadır. Bu giderlerin 6.000.000.000.– lirasının
belgesi temin edilememiştir. Bu durumda ticari kazançtan indirilebilecek götürü gider tutarı aşağıdaki şekilde
hesaplanacaktır.
Belgelendirilmiş giderler

:

6.000.000.000.– TL

Belgelendirilmemiş giderler

:

6.000.000.000.– TL

Toplam giderler

:

12.000.000.000.– TL

Belgesiz giderlere karşılık olmak üzere
ticari kazançtan indirilebilecek götürü
gider tutarı (1.000.000.000.000 x % 0,5 =)

:

5.000.000.000.– TL

:

1.000.000.000.– TL

:

11.000.000.000.– TL

Kanunen kabul edilmeyen giderler
(6.000.000.000 – 5.000.000.000 =)
Ticari kazançtan indirilecek belgeli giderler
ile götürü olarak hesaplanan giderlerin
toplamı (6.000.000.000 + 5.000.000.000 =)
6.Sonuç
İhracatta götürü gider, yurt dışındaki bazı gerçek giderlerin belgelendirilemediğinin kabulüne
dayanmaktadır. Belge düzeninin yeterince işlemediği bazı ülkeler için geçerli sayılabilecek bu kabul, mali
sistemin tam anlamıyla uygulandığı bazı gelişmiş ülkelerde yapılan ticari faaliyetleri de kapsaması nedeniyle
gerçeği kavrayan bir içeren bir uygulama gibi görünmemektedir. Zira, belge düzeni konusunda hiç bir
aksaklığa meydan vermeyecek derecede sıkı uygulamaların olduğu bir ülkede ticaret yapan mükellefler de
yurt dışı işlemleri nedeniyle belgeledikleri giderlere ek olarak bir de belgenemeyen giderleri olduğu
gerekçesiyle götürü gider olanağından yararlanabilir
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-c maddesi kapsamında, tecil-terkin uygulamasından yararlanarak
mal teslim eden mükelleflerin de ihracata katkılarından dolayı götürü gider uygulamasından
yararlanabileceklerdir.
Aynı noktadan hareket edildiğinde, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 17 nci maddesine dayanarak
dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihrac edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin
tecil-terkin uygulaması kapsamında yapılması halinde, söz konusu maddeleri ihrac edecek olana teslim eden
mükelleflerin götürü gider uygulamasından yararlanabileceğinin kabulü gerekir.
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ÖRTÜLÜ SERMAYE NİTELİĞİNDEKİ DÖVİZ ÜZERİNDEN YAPILAN BORÇLANMALARDA KUR
FARKLARININ KURUM KAZANCINDAN İNDİRİLİP İNDİRİLMEYECEĞİ
Suat TAŞ
Hesap Uzmanı

Şerafetttin KARAKIŞ
Hesap Uzmanı

I.GİRİŞ:
Kurumlar nitelikleri gereği, öz kaynaklarının yanı sıra, yabancı kaynak kullanmak suretiyle de faaliyetlerini
gerçekleştirirler. Ancak kurumların kullandıkları yabancı kaynakları sağlayanların niteliği de önemli olup,
kurumların ortaklarının, kuruma koydukları paraların, örtülü yoldan koyulmuş bir sermaye niteliğine bürünmesi
durumunda, ortaklar tarafından koyulmuş olan paraların nemalandırılması ve nemalandırma sonucu hesaplanan
tutarların vergi matrahını etkilemesi hususunun ayrıntılarıyla irdelenmesi gerekmektedir. Ortakların örtülü
yoldan işletmeye koydukları sermayenin nemalandırılması, örtülü yoldan koyulmuş sermaye ile kayıtlı
sermayenin bir arada kullanılarak elde edilen toplam kurum kazancının bir kısmının, vergilendirilmeden
ortaklara intikal etmesini neden olmaktadır. Bu durum ise, temel unsuru sermayeye dayalı organizasyon olan
sermaye şirketlerinin kazançlarını, haksız yere vergi dışı bırakılmasına yol açmaktadır.
Son zamanlarda örtülü sermaye niteliğindeki döviz üzerinden yapılan borçlanmalardan kaynaklanan kur
farklarının KVK’ nun 15’inci maddesinin 2’nci bendinde belirtilen faiz kavramı kapsamında değerlenip
değerlenmeyeceği tartışılmaktadır. Bu yazımızda yukarıda belirttiğimiz husus konusunda Danıştay tarafından
verilen kararlar belirtildikten sonra, Kurumlar Vergisi Kanunu(KVK) ve Vergi Usul Kanunu(VUK) açısından
konunun değerlendirilmesi yapılacaktır.
II. DANIŞTAY KARARLARI:
Danıştay, örtülü sermaye niteliğinde, döviz üzerinden borçlanmalarda kur farklarının kurum kazancından
indirilip indirilmeyeceğine ilişkin farklı kararlar vermiştir. Örnek olması için bazı Danıştay kararları aşağıda
belirtilmiştir.
 Vergi Mahkemesi kararı haklı bulunmuş olup; kur farkının faiz kapsamında değerlendirilmesine olanak
bulunmadığına ilişkin davacı kurumun talebi yerinde bulunmamıştır(Dnş.4.D 04.07.2002 Tarih, E. No:
2001/3082, K. No:2002/2049).
 KVK’ nın 15’inci maddesinin 2’nci bendi uyarınca örtülü sermaye olarak nitelendirilen borçlanmalarda,
ödenen faizlerin kurum kazancından indirilemeyeceği belirtilmiş olup, madde hükmünde kur farkından
söz edilmediğinden, şirketin satın aldığı mal karşılığı ödediği kur farkını kurum kazancından
indirilmesi mümkündür(Dnş.3.D 04.05.1999 Tarih, E. No: 1998/3380, K. No:1999/1651).
 Sürekli mal alınan yabancı firmadan alınan uzun vadeli borcun örtülü sermaye olması nedeniyle, bu borç
için ödenen faiz ve kur farkları kurum kazancından indirilemez(Dnş.4.D 26.01.1999 Tarih, E. No:
1998/2249, K. No:1999/41).
 Örtülü sermaye uygulamasında “kur farkları” örtülü sermaye yoluyla matrah farkı bulunmasında
gözönüne alınmaz(Dnş.4.D 26.01.1999 Tarih, E. No: 1998/2255, K. No:1999/46).
 Davacı şirketin ani kuruluşundaki %50 payına sahip olan şirketten vadeli ve dövize endeksli olarak aldığı
malın bedelinin vadesinde ödenmemesi nedeniyle yıl sonu itibariyle değerlemeye tabi tutulması üzerine
ödenen kur farkı gider olarak yazılamaz. Mal bedelinin örtülü sermaye, ödenen kur farkının da örtülü
sermaye üzerinden faiz olarak nitelendirilmesi gerekir(Dnş.3.D 30.06.1997 Tarih, E. No: 1997/906, K.
No:1997/43).
 Vadeli olarak mal satın alma yöntemi ile kurumun %77,2 payına sahip yabancı firmaya dövize endeksli
borçlanmasının örtülü sermaye olarak kabul edilmesinde Yasa’ ya aykırılık yoktur(Dnş.3.D
07.05.1998 Tarih, E. No: 1997/293, K. No:1998/1650).
Danıştay; bazı kararlarında örtülü sermaye niteliğindeki borçlanmalara ilişkin kur farklarının, KVK’ nun
15/2’nci maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve kurum kazancından indirilmemesi; bazı kararlarında ise bu
kur farklarının, KVK’ nun 15/2’nci maddesi kapsamında değerlendirilmemesi ve kurum kazancından indirilmesi
gerektiği sonucuna varmıştır. Danıştay tarafından kur farklarının, KVK’ nun 15/2’nci maddesi kapsamında
değerlendirilmemesi ve kurum kazancından indirilmesi gerektiği sonucuna varılan kararların dayandığı temel
varsayımlar bizim değerlendirmemizle birlikte aşağıda açıklanmıştır.

Birinci görüş; döviz üzerinden yapılan borçlanma dolayısıyla kurumun aslında fazla para ödemediğini, zira
borcu veren ortağın borç verdiği tutarda dövizi aynen aldığını, TL bazında fazlalığın ise Türkiye ekonomisindeki
enflasyonist ortamdan kaynaklandığını, bu nedenle ödenen kur farklarının bu kapsamda değerlendirilemeyeceği
şeklindedir. Bu görüşün sağlam bir dayanağı yoktur. Bir ülkedeki faiz oranları o ülkenin enflasyon oranlarına
göre belirlenmektedir. Bundan dolayı örneğin, örtülü sermaye üzerinden TL bazında %100 oranında faiz
ödendiği zaman, faizin enflasyondan kaynaklanan kısmını, bu enflasyondan kaynaklanıyor mantığı ile kurum
kazancından indirilmesinin kabul edilmesi gerekmektedir. Oysa örtülü sermaye müessesesinde önemli olan,
borçlanmanın KVK’ nun 16'ncı maddesindeki şartları sağlaması ve bundan dolayı kurum matrahının
aşındırılmasıdır. Bu nedenle yukarıda yer alan görüşün herhangi bir ekonomik ve hukuki dayanağı olmadığı
açıkça ortaya çıkmaktadır.
İkinci görüşe göre ise, KVK' nun 15/2'nci maddesinin lafzından yola çıkarak sadece örtülü sermaye üzerinden
ödenen faizlerin bu madde hükmü uyarınca reddedilebileceği, kur farkı mezkur madde hükmünde belirtilmediği
için örtülü sermaye üzerinden hesaplanan kur farklarının kurum matrahından indirilebileceği şeklindedir.
Kurumlar ortaklarından veya diğer şahıslardan TL üzerinden borçlanabileceği gibi yabancı paralar (kambiyo
mevzuatı çerçevesinde) üzerinden de borçlanabilir. Bilindiği üzere, döviz üzerinden yapılan borçlanmalar dönem
sonunda VUK hükümleri uyarınca değerlenmekte ve döviz kurlarında meydana gelen değişimden ortaya çıkan
kur farkları kar-zarar hesabına atılmak suretiyle kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaktadır. Örtülü
sermaye üzerinden hesaplanan faizlerin gider olarak kabul edilip edilmemesinde bu giderin isimlendirilmesi
önemli değildir. Önemli olan örtülü sermayenin mevcudiyeti ve bundan dolayı kurum matrahının
aşındırılmasıdır.
III. KVK ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ:
Devamlı ve sıkı iktisadi ilişki içerisinde bulunan veya kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan kurumlardan
yabancı para cinsinden yapılan borçlanmalarda, muvazaalı borçlanma ve örtülü sermaye kapsamında
sayılabilecek borçlanmanın tespitinin güçlüğü, bu borçlanmayı tercih edilebilir hale getirmektedir. Ancak
unutulmamalıdır ki, örtülü sermaye müessesesi kurum kazançlarının aşındırılmasını önlemeye yönelik olarak
düzenlenen bir vergi güvenlik müessesesidir. Borçlanmanın kaynağına bakılmaksızın, örtülü sermaye
kapsamında ve ticari icaplara uymayan borçlanmaların, kurum kazancında -ne isimle olursa olsun- meydana
getirdiği azalışlar, KVK'nun 15/2'nci madde hükmüne göre kanunen kabul edilmeyen gider olarak
değerlendirilmelidir.
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15'inci maddesinin birinci fıkrasında,
"Kurum kazancının tespitinde aşağıda yazılı indirimlerin yapılması kabul edilemez" hükmü yer almakta olup,
aynı maddenin 2'inci bendinde, kurum kazancının tespitinde kabul edilmeyecek indirim olarak " Örtülü sermaye
üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler" sayılmıştır.
Madde metninde görüleceği üzere, örtülü sermaye olarak nitelendirilecek borçlanmalar üzerinden faiz ödenmesi
halinde bu faiz giderlerinin dönem kazancından indirimi kabul edilmeyecektir. Madde metninde her ne kadar
faiz kelimesi kullanılmışsa da, burada en önemli husus, örtülü sermaye sonucunda kurumun fazladan bir para
ödemesi ve bunu matrahından indirmesidir. Bu faiz olabilir, kara iştirak payı olabilir, kur farkı olabilir, altın farkı
veya enflasyon payı olabilir. Bu giderlerin isimlendirilmesi hiç önemli değildir. Önemli olan mahiyeti ve
sonucudur. Mahiyeti örtülü sermaye sayılacak bir borç, sonucu ise TL cinsinden ödenen veya hesaplanan fazla
paranın kurum matrahını aşındırmasıdır.
Ayrıca, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun gerekçesinde örtülü sermaye ve örtülü kazanç dağıtımı ile ilgili olarak
aşağıda yer alan açıklamalar yapılmıştır:
“ Gizli sermaye faizi ile, gizli kazanç dağıtımı, Kurumlar Vergisi bakımından, üzerinde ehemmiyetli durulmakta
olan hadiselerdir. Bilindiği gibi, kurumlar açık olarak vergi kaçırmazlar, daha doğrusu bünyeleri ve kuruluşları
icabı yapamazlar. Buna mukabil vergi matrahını, önleyici tedbirler alınmazsa, “Gizli Kazanç” yolundan gitmek
suretiyle saklamak imkanı bulabilirler. Memleketimizde bunun bariz misallerine tesadüf edilmiştir.
Bu cümleden olmak üzere, merkezleri şeklen Türkiye’de bulunan imtiyazlı bazı yabancı kurumların hariçte bağlı
bulundukları teşekküllerle olan münasebetleri üzerinden kazançlarının büyük bir kısmını devamlı olarak Türkiye
dışına kaydırmaya muvaffak olmuş oldukları bir vakıa olarak zikredebiliriz. Tasarıda yer alan tedbirlerle yalnız
hariçte sıkı münasebeti olan yabancı kurumların değil, memleket içindeki yerli kurumların da bu yollardan
gitmelerine bir set çekmektir.”
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Kanun gerekçesinden anlaşılacağı üzere, Kanun Koyucu bu maddenin koyuluş amacını kurum kazancının
vergilenmeden kurum ortaklarına aktarılması olarak ortaya koymuştur. Bu durumda örtülü sermaye niteliğindeki
borçlanma nedeni ile kurum matrahının faiz veya kur farkı yolu ile aşındırılmasının önemi bulunmamaktadır.
Ayrıca, örtülü sermaye müessesesinin düzenlendiği Kurumlar Vergisi Kanununun 16'ncı maddesi son olarak 192
sayılı Kanunu' nun 3'üncü maddesi ile 15'inci maddesi ise 199 sayılı Kanun' un 13'üncü maddesi ile değişikliğe
uğramıştır. Bu maddeler ise 1961 ve 1963 yıllarında yürürlüğe girmiştir. O yıllarda döviz bulundurmak, döviz
üzerinden borçlanmak yasal çerçevede bugünkü kadar yoğun değildi. Bir şirket ortağının kendi şirketine döviz
üzerinden borç vermesi ve bundan kur farkı doğması pek karşılaşılabilecek bir olay değildi. İşte bu nedenlerle
yasa koyucu KVK' nun 15'inci maddesinde yalnızca "faizler" kelimesini kullanmıştır. Eğer kur farkı giderini bu
kapsamda değerlendirmezsek kurum ortaklarının, kuruma verdikleri borçların tamamının faiz karşılığı değil de
döviz üzerinden yapılması yolunu açmış oluruz ki o zaman örtülü sermaye müessesesinin hiçbir anlamı kalmaz.
III- VUK ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Bilindiği üzere, vergi sistemimizde, kazancın tespit sistemi, öz sermaye karşılaştırmasına dayalı bir sistem olup,
vergi matrahı dönem sonunda ve dönem başında işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin değerleri esas alınmak
suretiyle tespit edilmektedir. Öz sermaye ise, işletmenin sahip olduğu iktisadi kıymetlerin değerleri toplamı ile
alacaklar toplamından, borçlar düşüldükten sonra kalan tutar olduğuna göre, bunun tespit edilebilmesi için,
işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin değerinin bilinmesi gerekmektedir. Değerleme, VUK'nun 258'inci
maddesinde “ Vergi matrahının hesaplanması ile ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti ” olarak
tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, işletmeler için değerlemenin, işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin takdir ve
tespiti olacağı açıktır. Bu yönüyle, işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin, VUK’nun ilgili hükümleri çerçevesinde,
değerlenmesinin yapılarak, vergi matrahının da buna göre tespit edilmesi gerekmektedir. VUK'ndaki
değerlemeye ilişkin emredici hükümlerin dışına çıkarak, işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin, ilgili hükümler
dışında değerlemeye tabi tutulması, doğrudan vergi matrahını etkileyecektir. Bu yönüyle işletmeye dahil
kıymetlerin değerlemesinde, VUK'nda yer alan kriterlere göre hareket edilmesi, vergi matrahının doğru
tespit edilebilmesi için şarttır.
VUK’nun 192'nci maddesinde, bilanço, envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifli ve karşılıklı olarak, değerleri
itibariyle tertiplenmiş hülasası olarak tanımlanmıştır. Aynı maddede, bilançonun aktif ve pasif olmak üzere, iki
tabloyu ihtiva ettiği, aktif tablosunda mevcutların ile alacakların(varsa zarar), pasif tablosunda da borçların
gösterileceği; aktif toplamı ile borçlar arasındaki farkında müteşebbisin işletmeye mevzu varlığını(öz sermaye )
teşkil edeceğine hükmolunmuştur.
Yukarıda anılan maddenin son fıkrasında ise, öz sermayenin pasif tablosuna kaydolunacağı ve bu suretle aktif ve
pasif tablolarının toplamlarının denkleşeceği, ihtiyatlar ve karın ayrı gösterilseler dahi öz sermayenin cüzileri
sayılacağı hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer alan kanun hükümlerinden de anlaşılacağı üzere öz sermaye, şirket ortaklarının işletmeye
koydukları değerlerin toplamından meydana gelir. Şirket ortaklarının şirkete koydukları değerler toplamı ise,
şirkete getirilen sermaye ile elde edilen karların, çeşitli şekillerde şirkette bırakılmasından meydana gelir. Buna
göre, öz sermaye iki ana unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi, ortaklar tarafından temin edilip şirkete
konulan sermaye, ikincisi ise, faaliyet sonucunda elde edilen karların şirkette tutulması nedeniyle kazanılmış
olan sermayedir. Şirket ortakları tarafından, şirkete sermaye olarak konulan kaynaklar, konuldukları değerleriyle
bilançoda yer alır. Bu yönüyle, esas sermayenin bilançolardaki değerleme ölçüsünün mukayyet değer olacağı
hususu açıktır. Mukayyet değer ise, VUK' nun 265'inci maddesinde; " Bir iktisadi kıymetin muhasebe
kayıtlarında gösterilen hesap değeridir. " olarak tanımlanmıştır. Yapılan bu açıklamalardan da anlaşılacağı
üzere, şirket ortakları tarafından şirkete getirilen sermayenin, getirildiği gündeki yasal kayıtlara alındığı gündeki,
Türk Lirası cinsinden değeri bunun değerleme ölçüsüdür. Bu yönüyle, şirket ortakları tarafından şirkete getirilen
sermayenin muhasebe kayıtlarına girdikten sonra, ona belli değerler atfedilmesi ilgili kanun hükümlerine aykırı
bir işlem olacağı gibi, şirkete ortaklar tarafından konulan sermayenin belli ölçüler alınmak suretiyle değerlemeye
tabi tutulması ve değerleme sonucunda hesaplanan farkların da sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi, kazancın
haksız yere düşük hesap edilip beyan edilmesine yol açacaktır.
Ortaklar tarafından işletmeye getirilen sermayenin değerleme ölçüsü mukayyet değerdir. Bu sermayenin,
ortaklar tarafından işletmeye örtülü yoldan konulmuş olması durumu değiştirmeyecektir. Örtülü yoldan
konulmuş olan sermayenin de, değerleme ölçüsünün mukayyet değer olacağı tabidir. Ortaklar tarafından,
işletmeye örtülü yoldan konulan sermayenin kaynağının döviz cinsinden olması da durumu değiştirmeyecektir.
Hangi şekilde gelmiş olursa olsun, konulan sermaye kurumun kayıtlarına Türk Lirası olarak kaydedilmek
zorundadır ve dönem sonunda da konulmuş olan sermaye tutarları, hesaplara kaydedildikleri tutarlarla
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değerlenmek zorundadır. Bu yönüyle, ortaklar tarafından işletmeye örtülü yoldan konulmuş olan sermayenin
geliş kaynağına bakılmayarak, Vergi Usul Kanunu'nun 280'inci maddesi uyarınca değerlemesinin yapılarak,
değerleme sonucu hesaplanan kur farklarının dönem kazancının belirlenmesinde gider olarak dikkate alınması
kurum kazancının haksız yere eksik hesaplanıp beyan edilmesine yol açacaktır.
Bundan dolayı, KVK’ nun 16’ncı maddesi kapsamında şirket ortakları tarafından şirkete getirilen örtülü
sermayenin değerleme ölçüsü VUK’ nun 265’inci maddesinde belirtilen mukayyet değer olmalıdır.
IV- ÖRNEK YARDIMIYLA KONUNUN İRDELENMESİ:
Yukarıda belirttiğimiz üzere; Danıştay , kur farklarının KVK 15/2’nci maddesi kapsamında değerlendirilmemesi
sonucuna iki görüş doğrultusunda ulaşmıştır. Aşağıda bu iki görüşü bir örnek vasıtasıyla irdeleyeceğiz.
A kurumunun ortaklık ilişkisinde olduğu bir başka kurumdan 31.12.2000 tarihinde 10.000.000 Amerikan Doları
borç aldığını ve dönem sonunda % 10 oranında faiz tahakkuk ettiğini varsayalım. Ayrıca B kurumunun aynı
şekilde ortaklık ilişkisinde olduğu bir başka kurumdan 31.12.2000 tarihinde yıllık faiz olarak %110 oranında
6.717.650.000.000,-TL borçlandığını varsayalım. (VUK' nun 292 ve 303 no'lu Genel Tebliğlerine göre
Amerikan Doları 31.12.200 tarihinde 671.765,-TL’ sı, 31.12.2001 tarihinde ise 1.439.567,-TL' dır.) Ayrıca iki
kurumda KVK' nun 16'ncı maddesindeki hüküm çerçevesinde yaptıkları bu borçlanmalar örtülü sermaye
niteliğindedir. İki kurumun örtülü sermaye niteliğindeki borçlanma nedeniyle dönem sonunda kazançlarından
indirdikleri tutarlar kurum bazında aşağıda hesaplanmıştır.
A Kurumu
 Ortaklık ilişkisindeki kurumdan alınan borç (31.12.2000)
(10.000.000 x 671.765 =)
 31.12.2001 tarihinde yapılan değerleme
(10.000.000 x 1.439.567=)
 Oluşan kur farkı gideri
(14.395.670.000.000– 6.717.650.000.000=)
 31.12.2001 tarihinde tahakkuk eden faiz
((10.000.000 x %10) x 1.439.567=)
 Dönem sonunda kurum kazancından tenzil edilen tutar
(7.678.020.000.000+ 1.439.567.000.000=)
B Kurumu
 Ortaklık ilişkisindeki kurumdan alınan borç(31.12.2000)
 Dönem
sonunda
kurum
kazancından
tenzil
tutar(6.717.650.000.000x %110=)

6.717.650.000.000,-TL
14.395.670.000.000,-TL
7.678.020.000.000,-TL
1.439.567.000.000,-TL
9.117.587.000.000,-TL

6.717.650.000.000,-TL
edilen
7.389.415.000.000,-TL

A kurumu, örtülü sermaye üzerinden hesaplayıp, gider yazdığı kur farkı ve faiz nedeniyle 2001 yılı kazancını
9.117.587.000.000,-TL tutarında haksız yere azaltmıştır. Aynı şekilde B kurumu ise örtülü sermaye üzerinden
hesaplayıp gider yazdığı faiz nedeniyle 2001 yılı kazancını 7.389.415.000.000,-TL tutarında haksız yere
azaltmıştır.
Konuyu kur farklarını, KVK' nun 15/2'nci maddesi çerçevesinde yorumlanmaması gerektiği görüşünü savunan
iki görüş çerçevesinde değerlendirirsek, şunlar söylenebilir.
Kur farkları enflasyonist ortamdan kaynaklandığı veya KVK' nun 15/2’nci maddesinde lafız olarak
belirtilmediği için, A kurumunun haksız yere dönem kazancından indirdiği dövizli borç üzerinden tahakkuk eden
7.678.020.000.000,-TL tutarındaki kur farkı kabul edilmekte; fakat dövizli borç üzerinden hesaplanan
1.439.567.000.000,-TL tutarındaki faiz giderinin ise reddedilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde B kurumunun TL
borcu üzerinden tahakkuk eden 7.389.415.000.000,-TL faiz giderinin reddedilmesi gerekmektedir. Bunun bir
çelişki olduğu aşağıda örneği genişlettiğimizde daha iyi anlaşılacaktır.
A kurumu 2001 takvim yılı kazancından, 10.000.000 Amerikan Doları tutarında aldığı borç nedeniyle tahakkuk
eden 9.117.587.000.000,-TL tutarındaki kur farkı ve faiz giderini tenzil ettikten sonra 1.500.000.000.000,-TL
zarar beyan etmiştir. B kurumu 2001 takvim yılı kazancından, 6.717.650.000.000,-TL tutarında aldığı borç
nedeniyle tahakkuk eden 7.339.415.000.000,-TL faiz giderini indirdikten sonra 1.500.000.000.000,-TL tutarında
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zarar beyan etmiştir. Yukarıda belirtilen görüşlerde dikkate alındığında, iki kurumun yeniden düzenleyip vergi
dairesine verecekleri beyannamelerinde görünecek olan kar/zarar aşağıdaki gibi olacaktır.
A Kurumu
 2001 Takvim Yılı Kurum Zararı
 KVK’ nun 16’ncı maddesi kapsamındaki borç üzerinden
tahakkuk eden faiz gideri(Yukarıda belirtildiği üzere kurum
kazancında indirimi kabul edilmemiştir.)
 KVK’ nun 16’ncı maddesi kapsamındaki borç üzerinden
tahakkuk eden kur farkı gideri(Yukarıda belirtildiği üzere
kurum kazancında indirimi kabul edilmiştir.
 2001 Takvim Yılında Beyan Edilecek Kurum Zararı
B Kurumu
 2001 Takvim Yılı Kurum Zararı
 KVK’ nun 16’ncı maddesi kapsamındaki borç üzerinden tahakkuk
eden faiz gideri(Yukarıda belirtildiği üzere kurum kazancında
indirimi kabul edilmemiştir.)
 2001 Takvim Yılında Beyan Edilecek Kurum Kazancı

1.500.000.000.000,-TL

1.439.567.000.000,-TL

7.678.020.000.000,-TL
60.433.000.000,-TL

1.500.000.000.000,-TL

7.389.415.000.000,-TL
5.889.415.000.000,-TL

Yukarıdaki örnek dikkatle incelendiği zaman TL üzerinden yapılan borçlanmaların aksine, döviz üzerinden
yapılan borçlanmalar nedeniyle herhangi bir faiz hesaplanmaması veya ödenmemesi halinde dahi, dönem
sonunda yapılan değerleme sonucu oluşan kur farkları nedeniyle kurum kazancı bu borçlanmadan direkt olarak
etkilenmektedir. Örtülü sermaye müessesesinin asıl amacı gerçekte sermaye niteliğine sahip borçlanmalar
nedeniyle kurum kazancında herhangi bir azalmanın meydana gelmesini engellemektir. Bu açıdan
değerlendirildiğinde dönem sonunda faiz ödenmesi veya kur fàrkı hesaplanmasının yapacağı etki arasında bir
fark yoktur. Döviz üzerinden yapılan ve örtülü sermaye niteliğine sahip borçlanmaların borçlanma tarihinden
itibaren TL' na dönüştürülmesi ve dönem sonunda ise bu borçlanmaların TL üzerinden yapılan borçlanmalar gibi
değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla dönem sonunda söz konusu borçlanmalar için hesaplanan kur
farkları, kur farkı olarak değil yapılan borçlanma için döviz kuruna endeksli olarak hesaplanan faiz
benzeri bir fïnansman gideri olarak kabul edilip KVK' nun 15/2'nci maddesi veya VUK’ nun değerleme
hükümleri çerçevesinde reddedilmelidir. Zira vergi kanunları, yabancı para cinsinden konulmuş olsa bile TL
olarak kayıtlara intikal ettirilecek sermayenin değerlenmesine cevaz vermemektedir.
V-SONUÇ
Kurumların örtülü sermaye niteliğindeki döviz üzerinden borçlanmalarından doğan kur farklarının kabul
edilmesi durumunda vergilemenin temel ilkelerinden olan eşitlik ilkesi uygulanmamış olacaktır. Anayasanın
73'üncü maddesinin birinci paragrafında yer alan "mali gücüne göre vergi ödemek” ilkesi, maliye literatüründe
genellikle vergide eşitlik prensibi başlığı altında incelenmektedir. Vergide eşitliğin sağlanabilmesi için vergi
yükümlülerinin ödedikleri vergiden dolayı katlanmak zorunda kaldıkları fedakarlığın eşit olması
öngörülmektedir. Buna göre, durumları eşit olan kimselerin eşit vergi ödemeleri gerekecektir. Yatay adalet (
horizontal equity) adı verilen bu tür eşitlik anlayışında vergilerin tutarı ve oranı, durumları aynı olan kimseler
için eşit olacaktır. Buna karşılık koşulları farklı olan kimseler farklı vergi ödeyeceklerdir. Bu prensibin temel
dayanağı şudur; vergilemede eşitlik, eşit fayda kaybını ifade etmektedir. Yatay eşitlik ilkesi kanun karşısındaki
eşitlik prensibinin bir sonucudur. Yukarıda belirtildiği üzere, verginin en temel ilkesi olan aynı durumda olan
mükelleflerin aynı vergiyi ödemeleri gerekmektedir. Verdiğimiz örnekte de açıkça görüldüğü üzere, eğer kur
farklarının örtülü sermaye müessesesinde faiz niteliğinde olmadığı kabul edilip KVK' nun 15/2'nci
maddesi veya VUK’ nun değerleme hükümleri çerçevesinde reddedilmemesi durumunda aynı şekilde
kurum matrahını azaltan iki uygulamadan birine cevaz verilmiş olacaktır ki; bu da aynı olay nedeni ile
idarenin farklı uygulamalara gitmesi demektir. Böylece kurumların, vasıtalı veya vasıtasız ortaklarından
sermaye temin etmek yerine döviz üzerinden borçlanma suretiyle matrahlarını aşındırma yoluyla vergiden
kaçınma yöntemine onay verilmiş olacaktır.
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VERGİ USUL HUKUKUNDA YANILMA
Hakan AY
Hesap Uzmanı

Ömer ÇAKICI
Hesap Uzmanı

Vergi Usul Kanunu’nun “yanılma” kenar başlıklı 369’uncu maddesinde iki bent olarak sayılan hallerin var
olması durumunda vergi cezası kesilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre yanılma aslında suçu ve
cezayı ortadan kaldıran bir neden değil, cezalandırılabilirliği önleyen bir nedendir. Yanılma hali, kanunda
sayılı nedenlerle sınırlı olarak uygulanabilir. Yani yanılma iddiasında bulunmak yeterli olmayıp, yanılmanın
maddede sayılan nedenlerden ileri gelmesi gerekir.
Maddede de açıkça belirtildiği üzere, yanılmanın varlığı halinde mükellefe, sadece vergi cezası
kesilmeyecektir. Dolayısıyla, gecikme faizi uygulanacaktır.
Vergi Usul Kanunu’nun 369’uncu maddesine göre yanılmanın söz konusu olabilmesi için;



Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları veya,
Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların görüş ve kanaatini değiştirmiş veya bu
hükme ait içtihadın değişmiş olması,
gerekmektedir.

A-YETKİLİ MAKAMLARIN YANLIŞ İZAHAT VERMİŞ OLMASI
Mükellefin tereddüte düştüğü bir konuda yetkili idareden görüş istemesi ve yetkili idarenin de mükellefin
kendisine yazıyla yanlış görüş vermesi halinde, daha sonra tereddüte düşülen bu konuda, idarenin görüşünün
yanlış olması dolayısıyla tarhiyat yapılsa bile mükellefe ceza kesilemez. Ancak maddede yazının doğrudan
mükellefin kendisine verilmesi ve yazıda verilen cevabın mükellefe yapılacak ilave tarhiyatla ilgili olması
gerekir. Dolayısıyla üçüncü kişilerin, başka bir mükellefin aldığı görüş dolayısıyla yanılmaya düştükleri
kabul edilmez. Ayrıca, mükellefin aldığı görüş doğru olmasına rağmen yanlış bir uygulama yapması ve
idarenin görüşü doğrultusunda tarhiyat yapılması halinde ceza kesileceği tabidir. Yani yanılmadan
bahsedilebilmesi için görüşün alınması yeterli olmayıp, uygulamanın da söz konusu görüş doğrultusunda
yapılması gerekir.
B-YETKİLİ MAKAM KAVRAMI
Mükellefe yazıyla yanlış bilgi veren yetkili makamlardan ne anlaşılması gerektiği konusunda yasada açık bir
hüküm bulunmamaktadır. Ancak, “yetkili makam” kavramından, mükellefin vergi uygulamaları konusunda
kendisine cevap vermeye yetkili olan makamların anlaşılması gerektiğiaçıktır.
Bu nedenle VUK’un 413’üncü maddesine göre yetkili makam olarak, izahat vermeye yetkili merkezde
Gelirler Genel Müdürlüğü’nü taşrada defterdarlıkları (gelir müdürlüklerini ve vergi dairesi başkanlığı
bulunan yerlerde ayrıca bu başkanlıkları) anlamak gerekir.
Bununla birlikte vergi uygulamaları konusunda mükelleflerin bilgi ve belge temin ettikleri vergi dairelerinin
yanı sıra ilgili hükümlerde düzenleme yapma yetkisine sahip diğer resmi kurumları da, yatırım indirimi
konusunda Hazine Müsteşarlığı’nı, sigorta prim uygulamaları konusunda SSK Genel Müdürlüğü’nü yetkili
makam olarak kabul etmek gerekir.
Özel gider indirimi uygulamasıyla ilgili olarak Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 521 nolu
Genel Tebliğ’de verilen örnekte damga vergisine ilişkin sütun bulunmaması daha sonra yayımlanan 546 nolu
Genel Tebliğ’de bu duruma açıklama getirilmesini, Gelir İdaresi yanılma kapsamında değerlendirmiş ve bu
arada geçen sürede damga vergisi kesintisi yapmayan saymanlar adına ceza kesilemeyeceğini belirtmiştir.
C-YETKİLİ MAKAMLARIN GÖRÜŞ DEĞİŞTİRMESİ

369’uncu madde uyrınca yetkili makamların görüş ve kanaat değiştirmesi halinde ceza kesilmez. Bu hükmün
uygulanabilmesi için her iki görüşün de yazı ile verilmiş olması gerekir. Önceki görüşün sözlü, sonraki
görüşün yazılı olması halinde yanılmadan söz edilemeyecektir.
D- İÇTİHADIN DEĞİŞMESİ
Yargı merciilerinin daha önce verdikleri ve müstekar hale gelen kararlarını daha sonra değiştirmeleri halinde
ceza kesilmez.
İçtihat değişikliğinden bahsedebilmek için daha önce verilen kararların nihai karar niteliği taşıması ve
sonraki kararla aynı konuda verilmiş olması gerekir. Henüz kesinleşmeyen veya temyiz aşaması bitmeyen
davalarda ilk derece yargı merciilerinin verdikleri kararlar içtihad değildir. İçtihad oluşturmaya ancak yüksek
yargı orgaları yetili olduğundan, ilk derece mahkemelerin aynı konuda karar değiştirmeleri halinde içtihad
değişikliğinden söz edilemez. Dolayısıyla vergi uyulamalarında içtihad, Danıştay’ın müstekar hale gelmiş
kararlarıdır ve bu kararlarla aynı konuda daha sonra içtihadın değişmesi, yani farklı karar verilmesi halinde
yanılmadan söz edilebilir.

İŞYERİ KAPATMA CEZASININ UYGULAMA ESASLARI
A. Murat YILDIZ
Gelirler Kontrolörü
Ankara Defterdar Yrd. V.

Bülent KOÇAK
Stj. Gelirler Kontrolörü

1- GİRİŞ:
Vergi Usul Kanunu’nun “Usulsüzlük” cezalarına ait hükümleri içeren bölümünde yer alan “İşyeri Kapatma
Cezası” nın uygulamasındaki amaç, belge düzenine uymama konusunda ısrarcı olan mükelleflerin, bu
davranışlarından vazgeçirilerek belge düzenine uymalarını sağlamaktır. Bu şekilde mükelleflerin belge
düzenine uyması sağlanarak vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amaçlanmaktadır.
Biz de bu yazımızda mükellefler ile vergi idaresini oldukça sık karşı karşıya getiren bir uygulama olan
işyeri kapatma cezasının ayrıntılı bir şekilde açıklanması oluşturmaktadır.
2- İŞYERİ KAPATMA CEZASININ UYGULANMA ŞARTLARI :
İşyeri kapatma cezasının yasal dayanağını oluşturan Vergi Usul Kanununun mükerrer 354’ üncü maddesi
aşağıdaki gibidir.
İşyeri kapatma cezası
MÜKERRER MADDE 354- ( 3239 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle eklenen madde ) Yetkililerce, 353
üncü maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı belgelerin bir takvim yılı içinde üç defa
kullanılmadığının veya bulundurulmadığının tespiti halinde mükelleflerin işyerleri Maliye ve Gümrük
Bakanlığının kararı ile bir haftaya kadar kapatılabilir. Bakanlık bu yetkisini mahalline devredebilir.
Kapatma yetkisine ve bu yetkinin mahalline devrine ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük
Bakanlığınca belirlenir.
Ancak, işyeri kapatma cezasının uygulanabilmesi için yukarıdaki fıkrada belirtilen belgelerin
kullanılmadığının veya bulundurulmadığının ikinci defa tespiti üzerine mükellefin bir yazı ile uyarılması
ve tekerrürü halinde işyeri kapatma cezası uygulanacağının duyurulmuş olması şarttır.
( 4008 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük; 06.07.1994 ) Uygulanacak safhaya
gelen işyeri kapatma cezası, kapatma kararının uygulanmasından önce mükelleflerin yazılı olarak
istemeleri halinde para cezasına çevrilir. İşyeri kapatma cezasının para cezasına çevrilmek suretiyle
uygulanmasından sonra aynı takvim yılı içerisinde işlenen fiiller nedeniyle uygulanacak safhaya gelen
işyeri kapatma cezaları para cezasına çevrilmez.
( 4008 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük; 06.07.1994 ) Para cezası, sanayi
sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen ve kapatma kararına ilişkin yazının
mükellefe tebliğ edildiği tarihte yürürlükte bulunan asgari ücretin bir yıllık brüt tutarından az olmamak
üzere, mükelleflerin bir önceki yıl gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan dönem
kazancının yüzde beşi olarak hesaplanır ve bir yazı ile mükellefe bildirilir. Hesaplanan para cezası,
mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde tamamen ödenmediği takdirde, işyeri kapatma
cezası uygulanır.
( 3505 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle eklenen fıkra ) Kapatılan işyerine asılan, kapatmaya ilişkin
levhanın görünmesinin engellenmesi veya başka bir levhanın veya duyurunun işyerinin herhangi bir
yerine asılması halinde, uygulanmakta olan kapatma cezası; bu cezanın süresi kadar artırılarak
uygulanır.
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Mükellefler hakkında işyeri kapatma cezası uygulanmış olması, diğer cezaların uygulanmasına engel
teşkil etmez.
Söz konusu kanun hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından 181, 199 ve 229 seri
no’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri1 ile 1990/1 ve 1998/2 sayılı Vergi Usul Kanunu İç Genelgeleri
yayımlanmıştır. Ayrıca, konuya ilişkin karşılaşılan ve özellik gösteren problemlerin çözümüne yönelik
olarak verilen çok sayıda özelge ile uygulamaya yön verilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede işyeri kapatma
cezası aşağıdaki şartların varlığı halinde uygulanabilecektir.
2.1. İşyeri Kapatma Cezasının Uygulanabilmesi İçin Vergi Usul Kanunu’ nun 353’üncü Maddesinin 1 ve
2 Numaralı Bentlerinde Yazılı Belgelerin Bir Takvim Yılı İçinde 3 Defa Kullanılmadığının Veya
Bulundurulmadığının Tespiti Gerekir:
Vergi Usul Kanununun mükerrer 354’üncü maddesi birinci fıkrasında, işyeri kapatma cezasının hangi
hallerde uygulanacağı düzenlenmiştir. Buna göre, aynı kanunun 353’üncü maddesinin 1 ve 2 numaralı
bentlerinde yazılı belgelerin bir takvim yılı içerisinde üç defa kullanılmadığının veya bulundurulmadığının
tespiti halinde işyeri kapatma cezası uygulanabilecektir.
Vergi Usul Kanunu’nun 353’üncü maddesinin 1 numaralı bendinde sayılan ve mükelleflerin düzenlemek,
kullanmak ve bulundurmak mecburiyetinde oldukları belgeler şunlardır:
a)
b)
c)
d)

Fatura
Gider Pusulası
Müstahsil Makbuzu
Serbest Meslek Makbuzu

Vergi Usul Kanunu’nun 353’üncü maddesinin 2 numaralı bendinde sayılan ve mükelleflerin düzenlemek,
kullanmak ve bulundurmak mecburiyetinde oldukları belgeler ise aşağıdaki gibidir.
a) Perakende Satış Vesikaları (Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Giriş Ve Yolcu Taşıma
Bileti)
b) Sevk İrsaliyesi
c) Taşıma İrsaliyesi
d) Yolcu Listesi
e) Günlük Müşteri Listesi
f) Maliye Bakanlığı’nca Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Belgeler.
Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme zorunluluğu getirilen diğer belgelere örnek olarak aşağıdaki belgeler
gösterilebilir.2
12345678-

Döviz Alım Satım Belgesi
Banka Dekontları
Sigorta Poliçeleri (Zeyilnameler Dahil)
Sigorta Komisyon Gider Belgesi
İşlem Sonuç Formları
Ödünç Sözleşmeleri
Adisyon
Ambar Tesellüm Fişi

Yukarıda sayılan belgelerin bir takvim yılı içerisinde üç defa kullanılmadığının veya bulundurulmadığının
tespiti halinde işyeri kapatma cezası uygulanabilecektir.

181 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 27.05.1988 tarih ve 19824 sayılı Resmi Gazete’de, 199 seri nolu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 17.08.1989 tarih ve 20255 sayılı Resmi Gazete’de ve 229 seri nolu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği, 13.08.1994 tarih ve 22020 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2
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Ceza uygulamasında Kanunda “takvim yılı” ifadesi kullanılmış olmakla birlikte, özel hesap dönemine tabi
olan mükellefler için, bu ifadenin hesap dönemi olarak anlaşılması gerektiğini ve 3 tespitin aynı hesap
dönemi içerisinde yapılmış olması gerektiğini düşünmekteyiz.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229 - 243’üncü maddeleri arasında fatura ve fatura yerine geçen vesikalar
düzenlenmiştir. Anılan Kanun’ un 227’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında, bu kanuna göre kullanılan veya
Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması
halinde hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükmolunmuştur. Bu husus, 181 seri no' lu tebliğde de vurgulanmıştır.
Ayrıca, söz konusu tebliğe göre, düzenleme ve kullanma zorunluluğu getirilen belgelerin 159 sıra numaralı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince notere tasdik ettirilmemesi veya Vergi Usul Kanunu Uyarınca
Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik esaslarına
göre hazırlanmaması halinde de, bu belgeler hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.
Maliye Bakanlığı, 11.07.1990 tarih ve 1990/1 sayılı Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi’nin I. Bölümünde bu
hususa ait bir takım düzenlemeler yaparak teşkilatına tamim etmiştir. Anılan iç genelgede, “Düzenlenen
belgelerde Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümlerinde yer alan bilgilerin, diğer bir anlatımla, tarihi, adresi,
vergi dairesi ile hesap numarasının ve diğer bilgilerin bulunmaması halinde bu belgelerin hiç düzenlenmemiş
sayılması icap etmektedir.” belirlemesi yapıldıktan sonra, belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılmasına neden
olan şekil noksanlıklarına ait değerlendirmelerde dikkat edilmesi gerekilen hususlara dair açıklamalar
yapılmıştır. Bu iç genelgede yapılan açıklamalara aşağıda kısaca yer verilmiştir.


Belgelerde yazılı adreslerde cadde ismi veya bina numarasının yer almaması hallerinde, belgede yazılı
adresin o yörede yapılacak kısa bir araştırma ile tespit edilecek bir yer olması halinde belgeyi geçersiz
saymak mümkün olmayacak ve dolayısıyla kapatma cezasının uygulanmasında dikkate alınamayacaktır.



Belgelerde vergi dairesi ve hesap numarasının yazılmaması veya eksik yazılması halinde, vergi ziyaını
gerektiren bir durum olmadığı halde, hiç düzenlenmemiş sayılamayacak ve dolayısıyla kapatma
cezasının uygulanmasında dikkate alınamayacaktır.



Yukarıda belirtilen eksikliklerin, vergi ziyaına sebebiyet verme hususunda tereddüde düşürmesi halinde,
belgeyi düzenleyen ve lehine belge düzenlenen kişiler nezdinde karşıt inceleme yapılacaktır. Yapılacak
inceleme sonucunda, belgenin gerçek olduğu ve her iki tarafın kayıtlarına geçirildiğinin tespiti halinde,
hiç düzenlenmemiş sayılamayacak ve dolayısıyla kapatma cezasının uygulanmasında dikkate
alınamayacaktır.



Belgelerde tarihin yer almaması halinde ise, belge hiç düzenlenmemiş sayılacak ve kapatma cezasının
uygulanmasında dikkate alınacaktır.

İşyeri kapatma cezasını gerektiren fiil, kullanılması zorunlu olan belgelerin “kullanılmadığı” nın veya
“bulundurulmadığı” nın tespitidir. Bu nedenle, 227’inci maddenin 3’üncü fıkrası önem taşımaktadır.
Kanunun bu açık hükmü uyarınca, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması nedeniyle düzenlenmemiş sayılan
belgelerin, kullanıldığının veya bulundurulduğunun kabulü de mümkün olmayacaktır. Bugüne kadar, Maliye
Bakanlığı’nın anlayışı da bu yönde olmuştur. Ancak, yargı organları bu konuda farklı düşünmektedirler.
Danıştay 3’üncü Dairesi’nin 16.12.1998 tarih, E.1998/4530, K.1998/4609 sayılı kararında, sevk irsaliyesinde
tarih olmamasının usulsüzlük cezası kesilmesini gerektiren bir fiil olması nedeniyle 352/II-7’inci madde
uyarıca usulsüzlük cezasının kesilmesi gerektiği ve bu fiilden dolayı özel usulsüzlük cezasının kesilmesine
olanak olmadığını belirtmiştir. Aynı şekilde, Danıştay Dördüncü Dairesi’nin 20.01.1992 tarih, E.1991/1687
K.1992/112 sayılı kararında da, faturadaki tarih noksanlığının 352/II-7’inci madde uyarıca usulsüzlük
cezasının kesilmesini gerektirdiğini ve 353’üncü maddede öngörülen özel usulsüzlük cezasının kesilmesinin
mümkün olmadığına karar vermiştir. Danıştay 3’üncü Dairesi’nin 10.06.1999 tarih, E.1999/1497
K.1999/2415 sayılı, 10.06.1999 tarih, E.1999/1498 K.1999/2416 sayılı ve 10.06.1999 tarih, E.1999/1499
K.1999/2417 sayılı kanun yararına bozma kararlarında da3, belgelerdeki zorunlu unsurlardan herhangi birinin
eksikliğinin usulsüzlük cezasının kesilmesini gerektirdiği ve özel usulsüzlük cezasının kesilmesinin mümkün
olmadığına karar verilmiştir.
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Yukarıda verilen yargı kararlarının, artık müstekar hale geldiğini söylemek mümkündür. Görüleceği üzere,
bu hususta Maliye Bakanlığı ile yargı organları tamamen farklı düşünmektedirler. Ancak kanaatimizce
Vergi Usul Kanunu’nun 227. maddesinde yer alan “ Bu kanuna göre kullanılan veya bu Kanunun Maliye
Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu
bilgileri taşımaması halinde bu belgeler vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılır.” şeklindeki
açık hükme karşın mahkemelerin aksini iddia ederek belgelerin eksik düzenlenmesinin işyeri kapatma
cezasına esas teşkil edemeyeceği yönündeki görüşünün hangi hukuksal gerekçelerle verildiğini anlamak
mümkün değildir.
Kapatma cezasının uygulanmasına sebebiyet verecek belgelerin hangi hallerde düzenleneceği hususunun 213
sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229 -243’üncü maddelerinde düzenlendiğini belirtmiştik. Söz konusu
maddelerde belirtilen şartlara uyulmaksızın düzenlenen belgeler bu cezanın uygulanması açısından önem arz
etmektedir. Örneğin, mal ve hizmet satış tutarının her yıl için belirlenmiş olan tutarı aşması halinde fatura
düzenlenmesi yasal bir zorunluluktur. İçinde bulunulan yıl için belirlenmiş olan satış tutarını aşması
nedeniyle fatura düzenlenmesi gereken bir satışta, fatura yerine Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi düzenlenmesi,
işyeri kapatma cezasını gerektiren bir fiil midir? Bu konudaki düşüncemiz, mükerrer 354’üncü maddede
kapatma cezasını gerektiren hallerin anılan belgelerin “kullanılmaması” veya “bulundurulmaması” olarak
belirlenmiş olması nedeniyle, kapatma cezasını gerektiren bir fiilin işlenmediği şeklindedir. Zira, ortada
belge kullanmama veya bulundurmama fiili yoktur, dolayısıyla suçun maddi unsuru teşekkül etmemiştir.
Nitekim, bu konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı’nın 26.06.2001 gün ve 34612 sayılı yazısında; fatura ile
belgelendirilmesi gereken satışlar için ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmesi halinde, düzenlenen
belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması ve Vergi Usul Kanununun 353’üncü maddesine göre özel
usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği, ancak belge düzenlememe kast ve niyetinin olmaması şartıyla işyeri
kapatma cezası uygulamasında dikkate alınmaması gerektiği belirtilmiştir.
Ödeme kaydedici cihaz fişlerinde, katma değer verginin eksik gösterilmesi, diğer bilgiler gerçeğe uygun
olmak kaydıyla, 353’üncü maddenin 2 numaralı bendi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmesini ve işyeri
kapatma cezasını gerektirmez.4
Ceza uygulaması için gerekli olan bir husus da, bir takvim yılında kullanılmama veya bulundurulmama
şeklide 3 ayrı tespitin yapılmış olması, yani 3 ayrı tutağın tanzim edilmiş olması gerekmektedir. Burada
dikkat edilmesi gereken; işyeri kapatma cezası uygulamasına dayanak teşkil eden ve belge düzenine
uyulmadığına ilişkin olarak yapılan tespitlerde tespitin yapıldığı tarihin değil, belge düzenine uymama
fiilinin işlendiği tarihin dikkate alınması gerektiğidir.5
Ceza uygulamasında, tespitlere konu olan belge nevilerinin aynı olması şartı aranmamaktadır. Yani, bir
tespite konu olan belge fatura iken diğer tespitlere konu olan belgelerin sevk irsaliyesi olması, ceza
uygulanmasına mani değildir. İşyerinin birden fazla kapatılması halinde, her kapatma işleminde dikkate
alınacak ilk tespitin, bir önceki kapatma işleminin bitim tarihinden sonra yapılmış olması gerekmektedir. Bir
önceki kapatma işleminin bitim tarihinden önce yapılan tespitin, sonraki kapatma işlemine esas alınması
mümkün olmayacaktır.6
2.2. İkinci Tespitten Sonra Uyarı Yazısının Gönderilmesi Gereklidir:
Bu cezanın uygulanabilmesi, yukarıda belirtilen belgelerin kullanılmadığı veya bulundurulmadığının ikinci
defa tespiti üzerine, idare tarafından mükellefin bir yazı ile uyarılmasına ve tekerrürü halinde işyerinin
kapatılacağının duyurulmuş olmasına bağlıdır. Bu yazıda, bu yazının tebliğinden önceki tespitlere ilişkin
yapılan işlemler kaydedilecek ve memur eliyle tebliğ edilecektir. Kanunun açık hükmü gereğince, söz
konusu yazının tebliğ edilmeden işyeri kapatma cezasının uygulanması mümkün değildir.
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Belgenin kullanılmadığına veya düzenlenmediğine dair üçüncü tespit, uyarı yazısı gönderildikten sonra
tutanakla tespit edilmiş olmasına rağmen, bu fiilin işlendiği tarih uyarı yazısının tebliğinden önceki bir tarih
ise, bu tespitin üçüncü tespit sayılarak işyeri kapatma cezasının uygulanması mümkün değildir.7
İşyeri kapatma cezasının bir takvim yılı içinde birden fazla uygulanması mümkündür. Bu durumda, her
kapatma işleminde dikkate alınacak ilk tespitin, bir önceki kapatma cezasının uygulanmasından sonra
yapılmış olması gerekir.8
2.3. İşyeri Kapatma Kararı Mükellefiyetin Bulunduğu İl Valisi Tarafından Alınır ve İşyerinin Bulunduğu
Yer Vergi Dairesi Tarafından Uygulanır:
Maliye Bakanlığı, yayımlamış olduğu 181 seri no’ lu tebliğ ile, kapatma hususundaki karar verme yetkisini
valiliklere devretmiştir. Anılan tebliğe göre, işyeri kapatma cezası ilgili vergi dairesi müdürünün yazısı (mal
müdürlüklerinde mal müdürünün), defterdarın önerisi ve Valinin onayı ile uygulanacaktır. Müdürlük
tarafından Defterdarlığa gönderilecek yazıda, mükellef hakkında yapılan işlemler ve işyerinin kapatılmasını
gerektiren nedenler açıkça belirtilecek ve bu yazıya, ilgili tutanaklar ve uyarı yazısı eklenecektir. Valilikçe
verilen kapatma kararı, bir yazı ile ilgili vergi dairesine bildirilecektir.
Yukarıdaki tespitlerin yapıldığı ve işyerinin bulunduğu il ile mükellefin, mükellefiyetinin bulunduğu il farklı
ise, işyerinin kapatılmasına dair karar, mükellefiyetin bulunduğu il valiliğince verilir. Kapatma işlemi ise,
işyerinin yetki alanı itibariyle bağlı bulunduğu vergi dairesi (bağlı vergi dairelerinde mal müdürlüğü)
tarafından oluşturulacak bir ekip tarafından yapılır. İşyeri kapatma cezasının uygulanması için 3 ayrı tespitin
varlığının gerekliliğini daha önce belirtmiştik. Yapılan 3’üncü tespitten sonra, mükellefin işyeri adresini
başka bir ile nakletmesi halinde de, işyeri kapatma kararı tespitlerin yapıldığı yerin valisi tarafından alınması
gerekmektedir.
Valilik makamından alınan kapatma kararına ilişkin yazı vergi dairesince mükellefe Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre memur eliyle tebliğ edilecektir.
2.4. İşyeri Kapatma Cezasının Tebliğ ve Uygulama Süresi:
Valilikçe kapatma kararı verilen işyeri, vergi dairesi (bağlı vergi dairelerinde malmüdürlüğü) tarafından
gönderilen yazının tebliğini izleyen 3 gün içinde kapatılacaktır.
İlgili valilikçe, bir takvim yılı içerisinde kapatma cezasına ilk defa muhatap olan işyerleri 3 gün, ikinci defa
muhatap olan işyerleri 5 gün ve üçüncü defa muhatap olan işyerleri ise 7 gün süre ile kapatılacaktır. Söz
konusu süreler 199 no’ lu tebliğ ile belirlenen ve şu an için uygulanmakta olan sürelerdir. 199 no’ lu tebliğ
öncesinde bu süreler, sırasıyla; 1, 3 ve 5 gün olarak belirlenmişti.
Aynı işyerinin aynı takvim yılı içerisinde dördüncü defa veya daha fazla kapatma cezasına muhatap olması
halinde, bu işyeri ilgili valiliğin önerisi üzerine Maliye Bakanlığınca 7 gün süre ile kapatılacaktır.
Otel, motel gibi konaklama tesislerinin, yazının tebliğinden sonra 3 gün içinde kapatılması, gerek bu gibi
yerlerde kalan müşterilerin başka mekanlarda yer bulamamaları ve de gerekse bu yerlerin sahiplerinin zor
durumda kalması nedeniyle, çeşitli sıkıntılara sebebiyet vermekteydi. Bakanlık, bu durumu göz önüne alarak
bu gibi yerlerin kapatılmasına ilişkin bir iç genelge yayımlayarak farklı bir düzenlemeye gitmiştir.
Maliye Bakanlığı’nın 11.07.1990 tarih ve 1990/1 sayılı Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi’nin II. bölümünde;
otel, motel gibi konaklama tesislerinde kapatma kararına ilişkin yazının tebliğinden 3 gün sonra işyerinin
kapatılmasının, müşterilerin başka tesislerde yer bulamaması dolayısıyla sıkıntılara yol açtığı
belirtildikten sonra, bu gibi tesislerde kapatma cezasının kapatma kararına ilişkin yazının tebliğinden
itibaren 21 gün içerisinde kapatılmasının uygun görüldüğü ve bu süre içinde hangi gün kapatılacağına
Defterdarlıklarca karar verileceği belirtilmiştir.
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Valilikçe kapatılmasına karar verilen işyerlerinin kapatılması, ilgili vergi dairesi müdürünün (bağlı vergi
dairelerinde mal müdürünün) başkanlığında iki vergi dairesi memurundan oluşan bir ekip tarafından
yapılmaktadır.
İşyeri kapatılırken, mükellef veya temsilcisi de kapatma sırasında hazır bulunabilir. Kapatma ile ilgili olarak
düzenlenecek tutanak, kapatmada hazır bulunanlar tarafından imzalanacaktır. Mükellef veya temsilcisinin
kapatma sırasında hazır bulunmaması halinde işyeri, diğer hazır bulunanlarca kapatılacaktır.
İşyerlerinin bütün girişleri, giriş ve çıkışı engelliyecek şekilde vergi dairesi müdürlüğü (bağlı vergi
dairelerinde mal müdürlüğü) mührü ile ve mühür mumu kullanılmak suretiyle mühürlenir. İşyerinin satış
bölümleri dışında depo, imalathane gibi bağımsız bölümlerinin bulunması halinde, yalnızca satış bölümü
kapatılacak, diğer bölümler kapatılmayacaktır. Ancak, satış bölümü ile diğer bölümlerin bir arada bulunması
nedeniyle bölümlerin birbirinden ayrılmasının mümkün olmaması halinde, işyerinin tümü satış bölümü
olarak kabul edilerek kapatılacaktır.
Ayrıca, işyeri kapatma cezası, mükelleflerin bağlı oldukları kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına bir yazı
ile bildirilir. Valilik Makamından alınan onaya istinaden kapatılan işyeri mükellefin kanunla kurulmuş
mesleki bir kuruluşa kayıtlı olması halinde kapatma işleminin Vergi Dairesince meslek kuruluşuna
bildirilmesi gerekir.
3- SONUÇ :
İşyeri kapatma cezasına bir çok mükellef muhatap kalmasına karşın, bu cezanın uygulamasında ortaya çıkan
beklenmedik durumlarda hem idare hem de mükellefler tereddüde düşebilmektedirler. Biz de bu yazımızda
işyeri kapatma cezasının genel esaslarını, Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri, genel tebliğ ve
genelgelerle yapılan düzenlemelerin yanı sıra uygulamada karşılaşılan ve anılan kaynaklarda cevabını
bulamayan problemlere yönelik olarak Maliye Bakanlığınca verilen görüşlerden ( mukteza, özelge )
faydalanmak suretiyle açıkladık.
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İŞ AKDİNİN SONA ERMESİNDE İŞÇİDEN İBRANAME ALINMASININ ÖNEMİ VE
UYGULAMA SORUNLARI
Resul KURT
Sigorta Müfettişi
GİRİŞ
İşçi ve işveren arasındaki çalışma koşulları hizmet akdi ile belirlenmektedir. İşverenle işçi
arasındaki hizmet akdi; belirli sürenin sona ermesi, tarafların anlaşması, işten çıkartılma, evlenme,
askerlik, istifa, ölüm, terk,emeklilik, 1475 sayılı kanunun 16 ve 17. maddelerinde düzenlenen işçi
ve işverenin hizmet akdini derhal feshi gibi nedenlerle sona erdirilebilmektedir.
İşverenlerin, işçinin iş akdinin sona ermesinden dolayı işverende herhangi bir hak ve alacağının
kalmadığını belgelemeleri gerekmektedir.
İbraname, işçinin işverenden alacaklarını tamamen aldığını ve işyerinde herhangi bir alacağının
kalmadığını gösteren bir belge1 olup işçi ve işveren ilişkilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu yazıda, iş akdinin feshi sonucunda ibraname düzenlenmesinin önemi ve ibraname
düzenlenmemesinin sonuçları üzerinde durulacaktır.
I-

İBRANAME KAVRAMI

İbraname, işten ayrılan işçinin bu işyerindeki alacaklarının tümünü aldığını ve işverenden herhangi
bir hak ve alacağının kalmadığını gösteren işçi tarafından imzalanmış bir belgedir. Bu konu ile ilgili
olarak ne 1475 sayılı İş Kanunu’nda ne de Borçlar Kanunu’nda herhangi bir düzenleme
bulunmamaktadır. Ancak İş Kanunu’nda ve Borçlar Kanunu’nda herhangi bir düzenleme
yapılmamış olması, taraflar arasındaki ilişkinin ibraname ile sona erdirilemeyeceği anlamına
gelmemektedir. Kanunlarda herhangi bir düzenleme yapılmamış olması nedeniyle ortaya çıkan
boşluk Yargı kararlarıyla yönlendirilmektedir.
İbraname, işverenlerin, işçinin ileriki bir tarihte alacaklarını yargıya başvurarak talep etmesi halinde
mahkemeye işçinin herhangi bir alacağının kalmadığını ispatlamak için yaygın olarak
kullanılmaktadır.
II-

İBRANAMELERİN GEÇERLİ SAYILABİLMESİNİN KOŞULLARI

A- GENEL KOŞULLAR
İbranamenin yeterince açık ve kesin olması, düzenlendiği tarihin bulunması, işçinin imzasını ihtiva
etmesi gerekmektedir. Ayrıca, işçinin 18 yaşından küçük olması halinde mutlaka kanuni velisinin
de imzasının bulunması zorunludur.
Eğer ibraname vekil aracılığıyla imzalanmışsa, Borçlar Kanunun 388. maddesi gereği vekaletin ibra
yetkisini de içermesi gerekir. Mirasçılar da ölenin haklarına ilişkin olarak ibraname
düzenleyebilirler. Ancak tabi ki bu sadece kendilerini bağlar, diğer mirasçıların hakları saklıdır.2
Murat,DEMİRCİOĞLU, Tankut, CENTEL, İş Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Yayınları, Yenilenmiş 7.
Bası, İstanbul, 1999, s.156
2
Konuya ilişkin olarak bakınız: Yargıtay 9.HD, T.09.12.1969, E.9592, K.11587.
1

1

Vefat eden işçinin mirasçılarının işçilik hak ve alacaklarından yararlanabilmeleri için, veraset ilamı
ile işverene başvurmaları zorunludur. İşverenler bu durumda, veraset ilamında belirtilen oranlarda
ödeme yapacak ve her mirasçıyla ilgili ayrı ayrı ibraname düzenlemeleri gerekmektedir. Bu sayılan
durumlar dışında ibranamelerin, ibraname veren işçinin imzasını taşıması genel geçerlilik şartıdır.3
B- İBRANAMELERİN İŞ AKDİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA DÜZENLENMESİ
ZORUNLULUĞU
İbraname, iş akdinin sona ermesinden sonra düzenlenmelidir. Ancak uygulamada genellikle
işverenlerin, işçinin işe başlaması sırasında veya işçinin çalıştığı dönemde boş kağıda veya matbu
olarak hazırlanmış ibranameye işçinin imzası alınarak ileride işçiye ilişkin olarak karşılaşılabilecek
sorunları baştan önlemeye çalıştıkları görülmektedir.
İş Kanunun 26. maddesinin 5. bendine göre, hizmet akitlerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile
sözleşme ve kanundan doğan para ve parayla ölçülmesi mümkün menfaatlerin tam olarak ödenmesi
zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu düzenleme göz önünde bulundurulduğunda, ibranamelerin hizmet akdinin sona ermesi halinde,
işçinin işçilik hak ve alacaklarının ödenmesinden sonra düzenlenmesi zorunluluğu ortaya
çıkmaktadır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin bir kararında4, boş kağıda imza şeklinde düzenlenen
"ibraname" nin geçerliliği kabul edilmemiştir.
Yargıtay diğer bir kararında5 ise, davacı işçinin ibranamenin işe girişte alındığına ilişkin iddiasına
ve davalının ibraname ile çelişkili oluşturan savunması karşısında, sadece imzanın davacıya ait
olduğundan bahisle, yerel mahkemenin davayı reddi kararını isabetsiz bularak bozmuştur. Yargıtay
söz konusu kararında, ihbar ve kıdem tazminatı yönünden iş akdinin feshi konusunda ve keza diğer
dava edilen haklar konusunda tarafların iddia ve savunması çerçevesinde tüm delillerin toplanıp
gösterdikleri şahitler dinlenip, hasıl olacak duruma göre karar verilmesi sonucuna varmıştır.
Yargıtay’ın 28.01.1993 tarihinde verdiği bir kararında6 ibranamenin matbu olarak düzenlenip,
bırakılan boşlukların sonradan doldurulduğu, dinlenen ve ibranamede imzası bulunan tanığında da
ifadesinin bu yönde olduğu, ibranamenin önceden alındığı belirtilerek ibranamenin geçersiz olduğu
karar altına alınmıştır.
C- İBRANAMELERDE İŞÇİYE ÖDENEN HAK VE ALACAKLARI GÖSTEREN
TUTARIN BELİRTİLMESİ ZORUNLULUĞU
Uygulamada karşılaşılan diğer bir sorun da, ibranamede herhangi bir tutar yazılmadan işçiye
imzalatılmasıdır. İbranamede, tutar belirtilmemesi halinde, ibranamelerin geçerli olup olmadığı
yönünde Yargıtayın çok farklı kararları bulunmaktadır.7 İbranamede tutar belirtilmemesi halinde, bu
ibranameler de geçerli olacaktır. Yargıtay 11.11.1997 tarihinde verdiği bir kararında 8, ibranamede
miktarın gösterilmemiş olmasının ibranamenin geçersiz olduğunu göstermeyeceğini, miktar
gösterildiği takdirde bunun makbuz niteliğinde olacağını belirtmiştir.
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Konuya ilişkin olarak bakınız: Yargıtay 9.HD, T.12.9.1995, E.6723, K. 25091.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi T. 2.12.1997, E.16542, K.20057
Yargıtay 9.HD, T. 11.06.1991, E.7835, K.9527
6
Yargıtay 9. HD, E.6412, K.999
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Konuya ilişkin olarak bakınız: Yargıtay 9.HD, T.02.02.1995, E.15864, K.2225
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Yargıtay 9.HD, E.14340, K.18894
2

İbranamelerde işçinin, tüm ücretlerini, ihbar ve kıdem tazminatını aldığını, yıllık izinlerini
kullandığını (veya kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini aldığını) ve hiçbir hak ve alacağının
kalmadığının belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu hakların tutarlarıda yazılmalıdır.
İbranamelerde hem işçinin iş akdini kendisinin feshettiği belirtilip hem de kıdem ve ihbar
tazminatlarını aldığı şeklinde çelişkili ifadelere yer verilmemelidir. İbranameler Yargıtay tarafından
makbuz niteliğinde bir belge olarak kabul edilmektedirler. İşçinin ibraname vermiş olması,
ibranamede yazılı olan tutardan daha fazla alacağı olduğunu iddia ederek yargıya başvurmasına
engel değildir.9
D- BRANAME
İLE
İŞÇİNİN
HAK
TUTARLILIK OLMASI ZORUNLULUĞU

VE

ALACAKLARI

ARASINDA

İbraname ile işçinin hak ve alacağının birbirine uyumlu olması gerekmektedir. Yargıtay 29.6.1995
tarihinde verdiği bir kararında10, doğmadığı ileri sürülen hakların ödenmiş olmasının da mümkün
olmayacağını belirterek savunma ile çelişen ibranameyi geçersiz saymıştır. Bu nedenle,
ibranamelerde yer alan tutarların mutlaka gerçeği yansıtması gerekmektedir.
III-

İŞÇİLİK HAK VE ALACAKLARININ SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE
FAİZ UYGULAMASI

İş Akdinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve kanundan doğan para ve parayla ölçülmesi
mümkün menfaatlerin, hizmet akdinin sona ermesi halinde, tam olarak ödenmesi zorunludur (1475
İş K. 26/5). Ancak, işçilik hak ve alacakları bazen işverenler tarafından taksitler halinde
ödenebilmektedir. Yargıtay peşin ve taksitle yapılan ödemelerde faize farklı bakmaktadır.
Gecikmeli bile olsa ibraname karşılığı yapılan ödemelerde faize hükmedilmesine ilişkin mahkeme
kararlarını bozmaktadır.
Yargıtay bir kararında11 asıl alacak ibra edildiğinde fer'isini oluşturan faizden de vazgeçilmiş
sayılacağını belirtmiştir. Taksitli ödemelerde ise Yargıtay farklı düşünmektedir. Paranın tamamı
ödeninceye kadar faiz talep edilebileceğini karar altına almıştır. Yargıtay konuya ilişkin bir
kararında12 akdin feshi tarihinde davacının verdiği ibranamede faize ilişkin olarak aksine bir kayıt
koymamış olması faiz alacağını dava etmesine engel olmayacağını belirtmiştir.13
SONUÇ :
İş hayatında önemli bir yeri olan ibraname ile ilgili olarak herhangi bir yasal düzenleme
bulunmamaktadır. İbranamelere ilişkin olarak Yargı kararları ile uygulama yönlendirilmektedir.
Yargı kararlarının konuya ve kişilere özel olması nedeniyle bir çok sorunla karşılaşılması söz
konusu olmaktadır.
Bu kadar önemli bir konunun mutlaka yasal olarak düzenlenmesi
gerekmektedir.
İş akdi, genellikle, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlık nedeniyle sona ermektedir. Bu durumda,
uygulamada işçi ve işveren arasındaki hak ve alacaklara ilişkin sorunların yargı süreciyle
çözümlenmesi zorunluluğunu doğurmaktadır. Yargı sürecinin uzun ve masraflı olması, bir çok
Resul KURT, İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar, İSMMMO Yayını, 1. Baskı, İstanbul, 2002,
s. 840-841.
9

Yargıtay 9. HD, E.5431, K.22861
Yargıtay 9.HD, T. 11.10.2000E.8951, K.13651
12
Yargıtay 9.HD, T. 29.11.1994, E.12478, K.16918
10
11

13

Konuya ilişkin olarak bakınız: Yargıtay 9.HD, T.29.11.1994, E.12478, K.16918.
3

işçinin hak ve alacaklarını yargı yoluyla tahsil etmesini güçleştirdiğinden, bazı işçiler yargı yoluna
da başvurmamaktadır.
İş akdi feshedilen işçinin tüm hak ve alacaklarını almış olmasına rağmen, eğer bir ibraname
düzenlenmemiş ise ilerde işçi yargı yoluna başvurarak daha önce aldığı ancak işverenin
belgeleyemediği tüm hak ve alacakları tekrar alabilmesi söz konusu olabilecektir.
Bu nedenle, iş akdi sona eren işçilerle ilgili olarak mutlaka ibraname düzenlenmeli ve
ibranamelerde yukarıda açıklanan hususlara yer verilmelidir.
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GELİŞEN BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN DENETİME OLAN ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Cengiz TORAMAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Ç. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
GİRİŞ
Devamlı gelişen bilgi teknolojileri ve artan bilgisayar kullanımı, denetçilerin, denetim sürecinde elde
edecekleri denetim kanıtlarının bir azılarının elektronik ortamda elde etmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu
nedenle, ortak bir “elektronik delil kavramının” geliştirilerek, meslek standartları içerisine dahil edilmesi
gerekmektedir. “The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)”nın, “Denetim
Standartları Kurulu” tarafından çıkarılan 80 no’lu denetim standardı tebliği, (Satatement on Auditing
Standarts-SAS- No.80) ve delillendirme ile ilgili 31 no’lu denetim standardında değişiklik (Amendment to
SAS No.31) yapan tebliğ ve “Bilgi Teknolojisi Çağında Delillendirme Sorunu” isimli denetim süreciyle
(Auiditing Procedures Study) ilgili yayınlamış olduğu çalışma ile denetçilere SAS No.80 hükümlerinin
uygulanması konusunda yardımcı olunmaya çalışılmıştır. AICPA’nın bilgisayarlı denetim ile ilgili denetim
alt komitesi de (Computer Auditing Subcommittee-CAS) finansal tabloların denetiminin planlanması
sırasında denetçilerin dikkate alması gereken 11 temel bilgi teknolojisi üzerinde çalışmaktadır (Helms ve
Mancino, 1998).
Gitgide daha çok firmanın, firma içi işlemlerinde bilgisayardan faydalandığı bir dönemde,
yukarıda
saydığımız tüm çalışmalar ve yayımlanan tebliğler, denetçilere önemli ölçüde yardımcı olmaktadır. Denetim
kanıtları artan bir şekilde elektronikleşmeye devam ederken, denetçilerin de klasik denetim tekniklerini
değiştirmeleri gerekmektedir. (Mancuso,1997)
Bu çalışma SAS No.80, elektronik kanıt ve iç denetim konularını da içermek üzere yeni bilgi teknolojilerinin
denetime olan temel etkileri üzerinde durmaya çalışacaktır.
1. SAS No: 80
SAS No: 80 içerisinde yer alan maddeler, denetçilerin, elektronik bir formatta denetim işlemlerinin
gerçekleştirebilmelerinde önemli bir konu olan “delillendirme konusunda” ortak bir kavram
geliştirilebilmesine izin vermiştir. Denetçiler, alan çalışmalarının üçüncü standardının bir bölümü olan
“yeterli ve doyurucu denetim kanıtı elde etme” gereğini yerine getirmeye çalışırken firmaların düzenledikleri
finansal tablolarda yer alan verilerin altında yatan yönetim öngörülerini de değerlendirmelidir. SAS No: 80,
finansal verilerin altında yatan temel faktörler ve ilave destekleyici bilgiler ile denetim kanıtı arasında temel
bir ilişki kurmaya çalışır. Ancak denetim kanıtlarının doğasında meydana gelen değişimleri içermez.
Denetim süreci içerisinde yer alan veriler gittikçe elektronikleşirken, denetçilerin, bu verilerin geçerliliğini,
güvenilirliğini ve eksiksizliğini test etmeleri gerekmektedir. SAS No:80, denetçilerin, müşterilerinin önemli
ölçüdeki elektronik bilgi içeren gönderi, süreç ve girişlerini, elektronik kanıtlarının sağlıklılığı açısından test
etmek zorundadır. Böylece olumlu veya olumsuz denetçi görüşü ortaya çıkacaktır. Esas (defter-i kebir gibi
muhasebe defterleri) veya ikincil muhasebe defterleri, elektronik fon transferleri (EFT), gönderilen faturalar,
anlaşmalar gibi diğer ilişkili bilgilerin hepsi de muhasebe verileri içermektedir. Bu belgelerin bir kısmı da
sadece elektronik formda alınabilmektedir.
Elektronik mesajlar, belirli kaynak dokümanlarla yer değiştirebilir. Örneğin, satın alma emirleri, hesap
pusulaları, gönderilen faturalar, çekler gibi belgeler içerdikleri elektronik veri değişimleri (electronic data
interchange-EDI) yoluyla elektronik mesajlara dönüşebilmektedir. EDI yardımıyla, firmanın kendisi,
müşterileri, tedarikçileri, haberleşme hatları yardımıyla iş ilişkilerini elektronik ortamda devam
ettirebilmektedirler. Ancak, bazı elektronik kanıtlar kısa dönemde ortaya çıkabildiği için, belirli bir dönem
içerisinde değiştirilmez veya yedeklenmezse kullanılamaz hale gelebilirler. Bu nedenle, denetçilerin
elektronik bilginin ortaya çıktığı tarihe dikkat etmeleri veya elektronik bilginin oluştuğu zamanı, biçimini
ortaya koyan doğrulayıcı testlerin kontrol amaçlı olarak uygulanması gerekmektedir (Carmichael, 1995).
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Elde edilen bir bilginin bağımsızlığı, güvenilirliğiyle doğrudan ilişkilidir. Ayrıca denetçinin denetim kanıtına
katkıda bulunabilme yeteneği de önemlidir. Denetim kanıtının doğruluğu ve geçerliliği açısından aşağıdaki
gibi özellikler örnek olarak gösterilebilir:




Herhangi bir işleme ait dokümanların eksiksizliği ve zaman açısından geçerliliği,
Elde edilen kanıtın anlaşılabilmesine ve değerlendirilebilmesine yardımcı olması açısından, denetim
kanıtının kullanım kolaylığı,
Aynı amaca sahip farklı denetçilerin, elde edilen kanıtla ilgili olarak, aynı sonuca varmasını sağlayan,
açıklık ve doyuruculuk gibi özelliklerin denetim kanıtında bulunmasıdır.
Çalışmanın planlanmasında, denetçilerin, elektronik kanıtla ilgili olarak, firmanın yeterliliği, sunuşları
ve belirli elektronik veri süreci denetim faktörlerini de tanıması gerekmektedir. Bu faktörlerle ilgili
olarak aşağıdaki özellikler örnek olarak gösterilebilir.





Veri iletim hataları ve kasıtlı olarak verilerin manüplasyonu da dahil olmak üzere potansiyel hatalar,
Verilerdeki beklenmedik değişikliklerle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı kontrollerin performansı,
Elektronik kanıta ulaşabilmenin sınırlılığı veya akılda kalıcılığı ile bğlantılı olarak, denetçi, denetim
dönemi içerisinde bir yıllık bir dönem yerine birkaç farklı dönem için örneklemeye gitmesidir.

Elektronik Kanıt
Elektronik kanıt, bilginin dört temel formunu içerir. Bunlar;





Metin
Veri
Video
Ses

Elektronik kanıtın oluşturulma amacı geleneksel kanıtın oluşturulma amacı ile aynıdır. Ancak, elektronik
kanıtta, kanıtın geçerliliği, eksiksizliği ve güvenilirliği ile ilgili soruların cevaplanmasında, geleneksel kanıt
için gerekenden daha fazla kontrole gereksinim duyulur.
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ
DERİNLİK SORUNU
Yrd. Doç. Dr. Famil ŞAMİLOĞLU
Arş. Gör. Nurşen AKÇALI
GİRİŞ
Bugün dünyanın finansal piyasaları arasında temelleri 1960’lı yıllara dayanan, bir entegrasyon süreci
yaşanmaktadır. Telekomünikasyon ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelerden faydalanan finansal kurumlar
geniş bir yelpazeye yayılan finansal araçlar ve teknikler geliştirmişlerdir. Bu arada hükümetler piyasa
katılımcılarının işlemlerini sıkı olarak kontrol etmekten vazgeçmişler ve uluslararası faaliyetlerin
liberalizasyonunu hızlandırmışlardır. Sonuç dünya çapında entegre bir piyasaya dayanan bir finansal sistem
olmuştur.
Dünya ekonomisinin özellikle son çeyrek yüzyılda hızla girdiği küreselleşme sürecinde gelişme düzeyi tüm
ülkelerin işbirliğini arttırmıştır. Ülkelerarası ticaret engellerinin azalması hatta ortadan kalkması, gelişmekte
olan ülkelere ileri teknoloji transferleri, uluslararası finans piyasalarının gelişmesi, işgücünün ülkeler
arasındaki dolaşımının artması, yabancı sermaye akışındaki gelişmeler “küresel ekonomik entegrasyon”
adını verdiğimiz bir olguyu ortaya çıkarmıştır (Gerek,1999:55).
Küreselleşme kavramı belli fikirler, görüşler, pratikler, olaylar, teknolojiler, kurumlar vb. gibi durumların,
global ölçekte bulunur hale gelmesini (Braudel,1991:81) veya dünya ölçeğinde ulusal kimliklerin,
ekonomilerin ve sınırların çözüldüğü, sosyal hayatın büyük bir bölümünün küresel süreçler tarafından
belirlendiği (Hirst&Thomson,1998:26), dünyanın ekonomik bir bütün oluşturma, dünya toplumlarının
birbirine benzeme, buna bağlı olarak tek bir küresel kültürün ortaya çıkmasını veya toplumların kendi
kimliklerini ve farklılıklarını ifade etmek ve tanımlamak için kullanılmaktadır (Tutar,2000:17).
Dünya ekonomisinde mal, para ve sermaye piyasalarının giderek bütünleşmesi küreselleşme sürecini ifade
etmektedir (Morgil,2000:987).
Sermaye piyasaları ve finans piyasalarının küreselleşmesi ise, piyasaları ayıran sınırların ortadan kalkması ve
uluslararası sermaye akımlarının ileri boyutlar kazanma sürecini ifade eder (Ongun,1993:12).
Teknolojideki gelişmeler finansal piyasaların küreselleşmesine büyük katkıda bulunmuştur. En başta,
teknoloji dünya çapında finansal işlemler gerçekleştirmeyi olanaklı kılmaktadır. Teknoloji dünya çapında
finansal piyasalarda gerçekleşen gelişmelerin tüm dünyaya en kısa zamanda dağıtılabilmesine imkan
tanımaktadır. Bilgisayar teknolojisi finans endüstrisinin çok kompleks işlemlerle ilgili hesaplamaları en kısa
zamanda gerçekleştirebilmesini olanaklı kılmaktadır. Bu da piyasa katılımcılarının daha yeni ve karmaşık
ürünleri ortaya çıkarmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca teknoloji sayesinde piyasalarda işlem hacmi de
artmış bu da piyasanın likiditesini artırmıştır.
Finansal sistemin liberalleşmesi ve küreselleşmesi yeni finansal araçları gündeme getirdiği gibi
kullanılmakta olan finansal araçlara da yeni fonksiyonlar yüklemiştir. 1980 sonrası artan finansal yenilikler
piyasalarda, ürünlerde, hizmetlerde ve teknolojide ortaya çıkmışlardır (Lucas,1994:179).
Bu makalenin amacı küresel gelişmeler ışığında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın derinlik
kazanamamasına neden olan çok boyutlu ekonomik sorunları tartışmaktır.
FİNANSAL PİYASALAR VE İŞLEVLERİ
Fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasaya finansal piyasa denilmektedir. Ekonomide bir kısım kişiler belli bir
zaman dilimi içinde elde ettikleri gelirden fazlasını harcama, diğer bir kısım kişiler ise gelirlerinin bir
kısmını tasarruf etme ve bu tasarruflarını bir çıkar karşılığında, fonlara ihtiyaç duyan kişilerin kullanımına
sunma eğilimi içindedirler. Tüketimlerinin üzerinde gelire sahip olan kişilerin fonlarının, harcamalarının
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altında gelire sahip olan kişilerin eline geçmesine yardımcı olan piyasa mekanizması bu fon alışverişini
sağlamaktadır.
Finansal piyasaları diğer piyasalardan özellikle mal piyasalarından ayıran temel özellik, finansal piyasaların
yapısı itibariyle reel sektördeki üretici firmaların veya mal üretim piyasalarından oldukça farklı olmasıdır
(Soydemir,2001:4).
Finansal piyasaların en önemli işlevi, ekonomideki tasarrufları toplayarak bunları ekonominin gereksinmeleri
için kullandırmak ve ekonomideki fonlara aracılık ederek, fonların akıcılığını sağlamaktır. Bu işlevi gören en
önemli alt piyasalar, para ve sermaye piyasalarıdır. Bu piyasaların kurumları da para piyasalarında bankacılık
sistemi, sermaye piyasalarında da menkul kıymet borsalarıdır (Targan,1991:31).
Finansal piyasaların ikinci işlevi; likidite sağlamaktır. Finansal piyasalar, şartlar elverişsiz hale geldiğinde ve
menkul değerleri satmanın avantajlı olduğu durumlarda yatırımcı için çok önemli olan likiditeyi sağlar.
Düzenli bir menkul kıymetler piyasası ancak belli bir zaman içerisinde belli bir yerde hemen likit edilebilir
bir fiyatın oluştuğu menkul kıymetler borsalarının varlığına bağlıdır (Kara,1990:160).
Gelişmiş ve yeterince derinlik kazanmış piyasalarda bir şirketin menkul kıymetlerinin borsada değer
kazanması veya kaybetmesi o şirketin başarısının ve güvenilirliğinin en önemli göstergesidir. Menkul
kıymetlere ilişkin talebin şiddetine ve sunulan menkul kıymetin hacmine göre fiyatlar sürekli değişir.
Ekonomideki konjonktür hareketlerinin belirlenmesinde borsadaki fiyat hareketleri yardımcı olur
(Doğu,1996:90).
Sermaye piyasaları gelişmiş ülkelerdeki menkul kıymet borsalarının en önemli işlevlerinden birisi de menkul
kıymetlerin en etkin ve seri bir şekilde mali yatırımcıların ve küçük tasarruf sahiplerinin ellerine geçmesine
ortam hazırlamaktır.
Sermaye piyasasının var olabilmesi için iki unsur gereklidir. İlk unsur piyasadan fon talep eden ekonomik
birimlerdir. Bu birimler, kamu sektörü ve anonim ortaklıklardır. Kamu sektörünün fon talebini kamu borçları
belirler. Devlet borçlanması, kamu kuruluşları tarafından ihraç edilen belirli bir faiz oranını ve geri ödeme
koşullarını içeren devlet tahvilleri ve hazine bonosu vasıtasıyla gerçekleştirilir. Sermaye piyasasındaki fon
talebinin önemli bir bölümünü, işletmelerin uzun vadeli veya devamlı fon sağlamak amacıyla menkul değer
ihracında bulunması oluşturur. İkinci unsur ise, tasarruflarını yada çeşitli yollarla topladıkları fonları, anonim
şirketlerin ve kamu kesiminin çıkardıkları menkul kıymetlere yatırmak isteyen kişi ve kuruluşlardır. Bunlar
sermaye piyasasının fon arzı bölümünü oluşturur, sermaye piyasasına kaynak sağlarlar (Kepekçi,1996:1113).
Finansal piyasalarda işleme konu olan unsur bilgidir: Firmalar hakkında bilgi, yatırımcılar hakkında bilgi,
banka ve aracı kurumlar hakkında bilgi. Finansal piyasalar bilgi temelinde işlem görmektedir
(Soydemir,2001:4).
Sermaye piyasalarında işleme konu olan esas firmalar, yatırımcılar, bankalar ve arcı kurumlar hakkında
bilgidir. Başkalarının sahip olmadığı bilgiye sahip olanlar haksız kazanç olarak ciddi paralar
kazanabilmektedirler. O nedenle sermaye piyasasına ilişkin kurallar temelinde bu bilgiyi kullananlara para
kazanmayı engellemesi ve bilginin kamuoyuna zamanında aktarılmasını sağlanması üzerine kurulmuştur
(Şamiloğlu, 2002:185).
İSTANBUL
MENKUL
FAKTÖRLER

KIYMETLER

BORSASI’NIN

GELİŞMESİNİ

ENGELLEYEN

Ülkelerin bölgeselleşme ve küreselleşmeye doğru hızlı adımlar attığı bilgi çağında Türkiye’nin de kendine
uluslararası pazarlarda yer bulması ve entegrasyonun sağlayacağı faydalardan yararlanması için sermaye
piyasalarının derinlik kazanması gerekmektedir.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(İMKB), Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında 91 sayılı KHK ile
kurulmuş, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
gözetim ve denetimi altında çalışan, tüzel kişiliğe haiz bir kamu kurumudur (İMKB,1998:177).
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İMKB’nin derinlik kazanmasında reel ekonominin performansı önemli bir etkendir. Ekonomik büyüme oranı
da ekonomilerin performanslarını karşılaştırmada kullanılan temel kriterlerden birisidir. Büyüme oranı,
ekonominin mal ve hizmet üretme yeteneğini ortaya koyar. Bir toplumun varlığını devam ettirebilmesi için
gerekli mal ve hizmetleri ne düzeyde üretebildiği ve bu üretimi ne oranda sürekli kılabildiği, en sağlıklı
biçimde büyüme rakamlarından izlenebilir.
Türkiye ekonomisi krizin etkisiyle 1999 yılında %6.1 oranında küçülmüştür. 2000 yılında IMF destekli
“Enflasyonu Düşürme Programı”nın uygulama konulmasıyla %6.1 oranında büyümüştür. Ancak 2000 yılının
Kasım ayında ve 2001 yılının Şubat ayında yaşanan krizler sonucunda ekonomi 2001 yılında %9.4 oranında
küçülmüştür.
2002 yılında ekonominin performansını; siyasi istikrar ve kararlılık, Türk Lirası’nın istikrarlı bir ortamda
reel olarak değer kazanması, dış borçlanma imkanlarının açılıp ithalatın artması ve mali sitemin reel olarak
büyümesi belirleyecektir (Kumcu,2002:9).
Ülkelerarası ekonomik gelişmişlik düzeylerini karşılaştırmada büyüme oranı kadar kişi başına düşen milli
gelir de önemli bir gösterge olarak kullanılmaktadır. Kişi başına düşen gelirdeki büyüme oranı yüzde 0-2
arasında ise düşük, yüzde 2-3.75 arasında ise yavaş büyüyen ve büyüme oranı 3.75 oranının üzerinde ise
yüksek büyümeye sahip ülkeler olarak tanımlanmaktadır (Toprak ve Diğerleri,2001:217).
Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir 1980’li yılların başında 1500 ABD doları civarında iken, 2000 yılı
itibariyle cari fiyatlarla ve cari değişim oranlarına göre kişi başına GSYİH düzeyi 3.215 Euro’dur.
Kişi başına düşen milli gelir arttırılarak tasarruf hacminin katlanması ve sermaye arzının arttırılması
sağlanmalı ve mali sektör güçlendirilmelidir.
Günümüzde özellikle modern devlet anlayışı içinde ihtiyaçlar her geçen gün artmaktadır. Devletin bu
ihtiyaçları karşılayabilmesi için daha fazla harcama yapması gerekmektedir. Devlet artan harcamalarını esas
olarak vergi ve benzeri gelirler ile karşılamaya çalışır. Ancak harcamaların gelirleri aştığı dönemlerde kamu
kesimi açığı ile karşı karşıya kalmaktadır. Oluşan bu açık menkul kıymetler borsasının işlem hacminin
daralmasına yol açmaktadır. (Ulusoy,2001:13).
Türkiye’nin kaynak yetersizliğinin ortaya çıkmasında kayıtdışı ekonominin başka bir deyişle vergi kayıp
kaçağının çok büyük bir payının olduğu konusunda büyük bir görüş birliği vardır (Şamiloğlu,2001:91).
Vergi, devlet tarafından başta kamu hizmetlerini finanse etmek amacıyla mali güçlerine göre gerçek ve tüzel
kişilerden karşılıksız olarak ve devletin egemenlik gücüne dayanarak yasayla alınan mali, iktisadi ve sosyal
fonksiyonları olan devletin en önemli temel gelir kaynağıdır (Şamiloğlu,2001:90).
Günümüzde gelişmekte olan ülkelerin temel sorunu olarak görülen kamu finansman açıklarının en başta
gelen nedenlerinden birisi de vergi yasalarının etkin bir biçimde uygulanmamasından dolayı vergi
sisteminden beklenen gelirin elde edilememesidir (Akkaya,1995:92).
Kayıtdışı ekonomi, kamu otoritelerinin denetimi dışında meydana gelen her türlü ekonomik işlem veya
faaliyetler olarak tanımlanabilir (Şeker,1995:76).
Ülkemizde sermaye birikiminin sağlanmasına ve özel girişimlerin oluşturulmasına yönelik uygulanan temel
ekonomik tercihler sonucunda sermaye piyasasının gelişmesi için nakit ve servet hareketlerinin
incelenmesini engelleyecek düzenlemelerin yapılması, hamiline yazılı hisse senedinin yaygınlaşmasına
imkan verilmesi kayıtdışı ekonominin boyutlarının artmasına neden olmuştur(Şamiloğlu,2001:31).
Kamu giderleri genel olarak vergi, resim, harç, mülk ve teşebbüs gelirleri, vergi ve para cezaları gibi kamu
gelirleri ile karşılanır. Fakat devletin bu olağan giderleri dışında bazen de beklenmedik şekilde yada çok
büyük miktarda giderler yapması gerekir ki bunların yukarıda sayılan kamu gelirleriyle karşılanması
imkansız olur. Bu yüzden devlet kamu gelir ve gider dengesini kurabilmek için borçlanmaya
başvurur(İnce,2001:1).
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Kamu kesimi borçlanma gereğinin Türkiye ekonomisine getirdiği iç borç faiz yükü, faiz ödemelerinin hızlı
artışı ile kendini 1993 yılından itibaren hissettirmeye başlamıştır. İç borç faiz ödemelerinin GSMH’ya oranı
1990’ların başında sadece %2 civarında iken, artan iç borçlanma temposuyla 1993’te %4.6’ya, 1996’da da
%9.0’a yükselmiştir. 1998 sonrasında yeniden hız kazanan iç borç faiz yükü, ulusal gelirin %12’sini aşmış
ve 2000 yılı istikrar programı altında da artış eğilimini sürdürmüştür (Yeldan, 2001:118).
Türkiye’de sermaye piyasasından fon talep edenlerin başında devlet gelmektedir. Devlet tahvil ve hazine
bonosu çıkararak sermaye piyasasından fon ihtiyacını gidermeye çalışmaktadır. Devlet gelir ve giderleri
arasındaki uyumsuzluğu gidermek için menkul kıymet ihraç ederek sermaye piyasalarından borçlanmaktadır
(Soydemir, 2001,9).
Türkiye’de kamunun halka sattığı menkul kıymetlerin vadeleri oldukça kısadır. Vadelerin kısa olması belirli
bir tarihte itfası yapılacak menkul kıymetlerin miktarını artırmaktadır. Borçların kısa vadeli olmasının yanı
sıra, belirli bir tarihte borçlanılacak miktarın yüksek olması nedeniyle tüm borçların yıl içinde birkaç kez
çevrilmesinin gerekli olması piyasalarda sürekli bir kriz havasının hakim olmasına neden olmakta, bu da
borçlanmanın maliyetini artırmaktadır(Bağcı, 2001:275).
Türkiye’de özellikle 1987 yılından sonra, hızla büyüyen kamu açıklarının finansmanında, kamunun malî
sistem içinde büyük oranda fon talep etmesi ve özel kesim için kullanılabilir fon arzını sınırlandırması,
ekonomide yaşanan dalgalanmaların ana nedeni olmuştur. Kamu kesiminin maliyet-getiri karşılaştırmasına
dayanmayan ve dolayısıyla da ekonomik açıdan rasyonel olmayan tutumu bir yandan malî politikanın
etkinliğini diğer yandan da para politikasının uygulanabilirliğini olumsuz yönde etkilemiştir
(Kesbiç,1998:147).
Kamu politikasının en önemli araçlarından olan maliye ve para politikalarının finans piyasaları üzerinde çok
güçlü ve hatta tamamen alt üst edici bir etkisi vardır. Finansal varlıkların değeri, finansal kaynakların
dağılımı, finansal aracılık süreci, faiz oranları düzeyi ve enflasyon oranı ekonominin gidişatı üzerinde önemli
etkilere sahiptir (Kaufman, 2002:1).
Bir ekonominin performansını ölçmede en sık kullanılan göstergelerden bir diğeri fiyat hareketleridir.
Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi, ekonominin dengelerini bozucu, geleceği belirsizleştirerek yatırımları
spekülatif alanlara kaydırıcı bir etki yapar. Spekülatif yatırımlar ise mali piyasalara derinlik kazandırmayıp
borç verenleri zarara uğrattığı için de kredi piyasasını olumsuz etkiler (Toprak ve Diğerleri,2001:331).
Türkiye’de enflasyonla mücadele 1984 yılından sonra başlamıştır. 1980’li yıllardan beri öncelikli hedef
olmasına karşın Türkiye enflasyonla mücadele de başarısız olmuştur. Türkiye’de uygulanan enflasyonla
mücadelede maliye politikası önlemleri kamu kesimi açıklarını geçici önlemlerle ve geçici dönemler için
düşürmekten ve vergi gelirlerinde geçici artışlar sağlamaktan öteye gidememiş ve dolayısıyla kalıcı önlemler
olamamıştır (Eğilmez, Kumcu, 2002:128).
Türkiye ekonomisi için gerekli büyük yatırımların finansmanını sağlama, döviz girdisini arttırma, gelişen
teknolojiden yararlanma ve istihdam yaratma açısından yabancı sermaye girişi büyük önem
taşımaktadır(Cillov, 2001:3). Ancak Türkiye sahip olduğu büyük potansiyeline rağmen doğrudan yabancı
sermaye girişi yönünden son derece düşük bir paya sahiptir. Bunun siyasi, hukuki, sosyal, idari pek çok
boyutlu nedenleri vardır.
1995 yılında AB ile Gümrük Birliği’ne girilmesinin amaçlarından birisi de Türkiye’deki doğrudan yabancı
sermaye potansiyelini arttırmaktı. Ancak bu konuda istenilen başarı sağlanamamıştır.
Doğrudan yabancı sermaye girişi, ülkedeki yatırımlar için gerekli finansal kaynak düzeyini arttırıp döviz
yokluğu ve tasarruf yetersizliği gibi kalkınmanın önündeki darboğazları azaltmakta ve bu baskılardaki
rahatlama ile doğrudan yabancı yatırımlar, ülkedeki sermaye oluşumunun genişlemesine ve ekonomik
büyümeye yardımcı olmaktadır (Ercan, 2001:88).
Doğrudan yabancı sermaye ticaret ve hizmet ile sağlanamayacak olan teknoloji transferine imkân
sağlamakta, iç piyasada rekabeti ve üretkenliği artırmakta, yeni iş ve istihdam imkânlarının doğmasına katkı
sağlamakta ve elde edilen kârdan alınan vergilerle devletin geliri artmaktadır (Loungari, Razin, 2001:38).
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Portföy yatırımları ülkelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması açısından yarar sağlamakta birlikte
genellikle kısa vadeli olma özellikleri ile ülkede istikrarsızlık yaratma ihtimali de bulunmaktadır (Hirst,
Thompson, 1996:37).
Kısa vâdeli sermaye akımlarının yönetimi kolay değildir. Eğer gelişmekte olan ülkeler sürece yetersiz
kurumlarla ve rasyonel olmayan politikalarla katılırlarsa, sermaye hesaplarının serbestleşmesinden
kazanacaklarından fazlasını kaybedebilirler (Yun-Jong, 2001:1-5).
Uluslararası düzeyde tekelleşmiş olan sermaye ışık hızıyla el değiştirmekte, bunun yüzde 90’a yakını
spekülatif amaçla olmaktadır. Çok az bir kısmı reel mal alım-satımı için kullanılmaktadır. Gerek uluslar arası
gerek ulusal düzeyde büyük firmaların spekülatif kazançları diğer gelir türlerin önüne geçmiştir. Bu durum,
üretim ve istihdam aleyhine bir gelişme göstererek işsizliğin de büyümesine neden olmaktadır (Işıklı,
2001:51).
Para politikasındaki ani değişmeler, sağlıksız bankacılık uygulamalarına uygun ortamlar oluşturmaktadır.
Aşırı yüksek faiz oranlarından dolayı kredi kullanımı özel sektör için oldukça riskli hale gelmekte ve
bankalarda kredi plasmanı yerine yüksek getirili devlet kağıtlarına yönelmektedir (Standart and Poors,
2001:63).
Türkiye’de devletin borçlanma ihtiyacının yüksek faizli borç senetleri yoluyla karşılanması yoluna gidilmesi
özellikle özel bankaların topladıkları mevduatların bu senetlere yönelmesine neden olmuştur. Dolayısıyla da
asli işlevleri reel sektöre kredi vererek ekonomik kalkınma ve büyümeye katkı sağlamak olan bankalar bu
asli işlevlerinden uzaklaşarak devletin finansman açıklarını kapatan kurumlara dönüşmüşlerdir. Öte yandan
kamu bankalarına yapılan siyasi müdahaleler sonucu bu bankalar bir yandan verimlilik ve rasyonellikten
uzaklaşırken, diğer yandan da gayri safi milli hasılanın %20’lerine ulaşan bir görev zararlarıyla karşı karşıya
kalmışlardır (Şamiloğlu, 2001:85).
Günümüzde piyasa mekanizmasının ve özel girişimin önemi çok daha iyi anlaşılmış, özel mülkiyetin
güvenliği sağlanmadan piyasa mekanizmasının işlemeyeceği de kabul edilmiştir. Ekonomide katı
merkeziyetçiliğin sonuç vermediği ve yatırımlarda da miktardan çok kalitenin önemli olduğu anlaşılmıştır.
Modern ekonomilerde devlet üretimden çekilmekle birlikte gelir dağılımına müdahalesi ve piyasa
düzenleyici işlemleri giderek artmıştır. Dünya üzerinde uygulanan yeni ekonomik model devlet ve piyasanın
çelişmediği, birbirlerini tamamladığı bir senteze dayanmaktadır. Güçlü bir hukuk devletinin eksikliği
piyasaların sağlıklı bir rekabetçi yapıya ve kaynakların etkin kullanımına engel olmakta ve makro ekonomik
kriz olasılığını da arttırmaktadır (Durukan, 2001:15).
Ekonomik kaynakların esneklik kazanarak tekrar yatırılabilir hale gelmesi özelleştirme yoluyla sağlanabilir
(İMKB, 2000:4).
Özelleştirme yolu ile, kamu teşebbüslere bütçeden yapılan sübvansiyonlar ortadan kalkacağı için, bütçe
üzerindeki yükün hafifleyeceği ve devletin gelirlerinin artacağı ileri sürülmektedir. Böylece devlet
kağıtlarına giden fonların sermaye piyasalarına kanalize edilmesi mümkün olabilecektir.
Tüm dünyada özelleştirme ile özel sektör ağırlıklı, rekabetçi, iyi işleyen bir serbest piyasa ekonomisinin
kurulmasına çalışılmaktadır. Türkiye’de uygulanmakta olan istikrar programlarının en önemli ayaklarından
birisinin özelleştirme olduğu görülmektedir. Özelleştirme hedeflerindeki sapmalar ya da önemli gecikmeler
uygulanmakta olan istikrar programlarının başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmaktadır (Aktaş:16).
Özelleştirme uygulamalarında gerekli başarının sağlanamamasındaki önemli bir etkende Türk mali
sisteminin yeterince gelişmemiş olmasıdır. Mali sistemin yeterince gelişmemiş olması sağlıklı ve etkin bir
özelleştirmenin önünde bir engel oluşturmaktadır. Aynı zamanda başarılı özelleştirme uygulamaları ile
ülkeler mali piyasalarını özellikle sermayeyi tabana yayarak sermaye piyasalarını geliştirmeye çalışmakta
özelleştirme yoluyla serbest piyasa ekonomisinin önündeki engelleri kaldırarak özellikle sermaye
piyasalarını derinlik ve işlerlik kazanmasına önemli katkılar sağlamaktadırlar.
Bir ekonominin kuvvetli olabilmesi için reel sektörün sorunlarının çözülmüş olması gerekir. Türkiye’de reel
sektör ile mali sektör arasında sağlıklı, birbirini geliştirip büyüten bir sinerji kurulamamıştır. Reel sektörün
sorunları aşılmadan da finansal piyasaların sağlıklı bir şekilde büyütülmesi mümkün gözükmemektedir.
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Ekonomiler, büyük işletmeler kadar küçük işletmelere de ihtiyaç gösterir. Sağlam ve sağlıklı bir KOBİ
yapısı, iktisadi gelişmenin, siyasi istikrarın ve sosyal barışın kaçınılmaz bir şartı, en önemli güvencesi ve
temel taşıdır (Kendirli, Bilginer, 2001:47).
KOBİ’lerin gelişmekte olan ülkelerin gelişme süreçleri içerisinde katkıları oldukça önemlidir, sağladıkları
avantajlar oldukça çeşitlidir: Girişimciliğin teşvik edilmesi en önemli avantajlarından birisidir. Genel olarak
KOBİ’lerin gelişimi; daha geniş ekonomik ve sosyo-ekonomik yapılanmanın başarılması olarak görülebilir
(Cook, 2001:1).
Türkiye’de KOBİ’ler istihdamın % 59’unu, yatırımların yüzde 30’unu, üretimin yüzde 40’ını ve ihracatın
doğrudan ürün bazında yüzde 8-9’unu, yan sanayi olarak da yüzde 20-25’ini oluşturmaktadır. Ülke genelinde
kayıtlı-kayıtsız 3.5 milyon KOBİ olduğu tahmin edilmektedir (Alkin, 2001:x).
Yirmi yılı aşkın bir süredir üretim ve kaynak yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkan ve devam etmekte olan
yüksek enflasyon Türkiye’deki makro ekonomik dengelerin bozulmasına yol açmıştır. Kamu finansman
açıklarının her geçen yıl büyümesi devletin iç ve borçlanma ihtiyacını artırmıştır. Bütçe açıklarının menkul
kıymetlerin halka sunulması yoluyla kapatılmaya çalışılması faiz oranlarının büyük boyutlara ulaşmasına
neden olmuştur. Yüksek faiz politikası özellikle KOBİ’lerin kaynak sıkıntılarında en önde gelen nedendir.
Özellikle bankaların topladıkları mevduatların yaklaşık %80’nini devlete borç vermeye yönelmeleri,
KOBİ’lerin finansman imkanlarını büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. KOBİ’lerin yeterli özkaynağa sahip
olmaması ve kredi taleplerinde istenen güvenceleri karşılayamaz bir durumda olmaları nedeniyle ihtiyaç
duydukları finansmanı sağlayamamalarında en başta gelen neden olmuştur (Şamiloğlu, 2000:169).
Finansmanın KOBİ’lerin gelişimlerine olan etkisi önemli bir unsur olarak ele alınmaktadır. Küçük
işletmelerin, büyük işletmelere kıyasla daha sınırlı finansal kaynakları olduğu görülmektedir. Genellikle
küçük işletmeler kredi alımında büyük işletmelere oranla daha yüksek işlem maliyetine katlanmak
zorundadırlar. Yetersiz fonlama işletme sermayesinin farklı yollardan finansmanını gerekli kılmıştır. Zayıf
yönetim ve raporlama uygulamaları küçük işletmelerin fon kaynaklarını artırma imkânlarını
sınırlandırmaktadır. Araştırmalar, çok sayıda küçük işletmenin finansal olduğu kadar finansal olmayan
sorunlar nedeniyle de faaliyetlerine son verdiklerini göstermektedir (Levy:65-83).
Türkiye’de kaynak temini açısından sadece bankaların etkin olarak görünmesi, KOBİ’lerin sermaye piyasası
araçları gibi uzun vadeli borçlanmaya veya özsermaye teminine yarayan finansal araçlardan hemen hemen
yaralanamamasına neden olmaktadır (Kendirli, Bilginer, 2001:49). Yapılan araştırmalarda da Türkiye’deki
KOBİ’lerin bankacılık sektörünün kullandırdığı toplam kredilerin %3-5 arasında bir pay aldığını
göstermektedir.
Bankalardan sağlanacak krediler ise henüz talep aşamasında önemli engellerle karşılaşmakta, kredi sağlansa
bile yüksek faiz oranları ve diğer şartlar bu işletmeler için ağır bir finansal yük oluşturmaktadır. Bu
işletmelerin banka kredisi dışındaki en önemli alternatifi sermaye piyasalarından fon temin edebilmektir
(Aras, 2001:82).
İMKB’de halka açılan şirketler için, Ulusal , Bölgesel ve Yeni Şirketler Pazarı olmak üzere üç Pazar vardır.
Bölgesel Pazar, KOBİ’ler için kurulmuş bir pazardır. Bu pazarın kurulma amacı, Kotasyon Yönetmeliğinde
belirtilen maddi koşulları yerine getiremeyen KOBİ’leri halka açarak sermaye piyasasından kaynak
sağlamalarına yardımcı olmaktır. Türkiye’de sermaye piyasasının gelişmesiyle birlikte KOBİ’lerin halka
açılması gelecek yıllarda hızla devam edeceği düşünülmektedir. Bu sayede Türk ekonomisi sağlıklı ve hızlı
kalkınabilecektir (Ceylan, 2001:37).
SONUÇ
Faaliyete başladığı 1986 yılından günümüze kadar geçen dönem içerisinde İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası, tüm piyasa göstergeleri itibariyle güçlü bir performans sergilemiştir. Bu süreç içerisinde ekonomiye
10 milyar ABD Doları’nın üzerinde bir katma değer sağlayan ve Avrupa borsaları arasında 8. sıraya
yükselen İMKB’nin performansında reel ekonominin ve özel sektörün gücünden en ileri teknolojik
altyapının kullanılmasına kadar birçok faktörün etkisi olmuştur.
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Finans sektörü, Türkiye milli geliri içinde önemli bir paya sahip olmakla birlikte, hızlı bir gelişme ve çağdaş
teknolojileri kullanma sürecine girmiş olup,Türkiye ekonomisini ileri götürebilecek bir yapıya henüz
kavuşamamıştır. Finans sektörü toplam tasarrufları yatırımlara kanalize etmek olan temel işlevini, devletin
aşırı borçlanması nedeniyle yerine getirememekte ve büyüyememektedir. Devletin yüksek oranda
borçlanması ve kamu bankalarının görev zararlarının büyük boyutta olması nedeniyle, kamu borçlanma
gereğinin düşürülmesi ve söz konusu bankaların mali istikrar ve disipline kavuşturulması, finansal sektörde
kurumsal yatırımcıların etkinliğinin arttırılması, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır.
Türkiye’nin küreselleşen 21. yüzyıl dünyasında saygın ve eşit yerini alabilmesi için kamu yönetimi ve özel
sektörde açıklık ve şeffaflık, dürüstlük ve güvenirlik, verimlilik ve tutumluluk sağlanmalı, yeniliğe ve
yaratıcılığa açık olunmalıdır.
Üretimin ve ihracatın arttırılmasının, adil bir vergi sistemiyle kayıtdışı ekonominin kayda alınmasının,
devletin borçlanma ihtiyacının ve maliyetinin azaltılmasının, KOBİ’lerin çok boyutlu sorunlarının aşılarak
büyütülmesinin, özelleştirmenin hızlandırılması yoluyla bir yanda KİT’lerin bütçe üzerindeki yüklerinin
kaldırılmasının diğer yandan da sağlıklı işleyen bir piyasa ekonomisinin oluşturulmasının, siyasi istikrarın
kurulmasının ve sağlıklı bir bankacılık sisteminin İMKB’nin derinlik kazanmasına büyük katkılar
sağlayacağı düşünülmektedir.
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BİR KAMUOYU EĞİLİM ARAŞTIRMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DEKİ SİYASİ
PARTİLERİN DENETİM VE SAYDAMLIK AÇISINDAN MUHASEBE SİSTEMİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ*
Yrd.Doç.Dr. Türker SUSMUŞ
Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
GİRİŞ
Anayasamızın 68. maddesine göre “siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır”.
Siyasi partiler, demokratik düşünce anlayışının bir sonucu olarak, bir yandan vatandaşların siyasi düşünce
ve tercihleri doğrultusunda devlet yönetimine katılmalarını, diğer yandan ise yürütmede görev alacak
kişilerin seçilmelerini mümkün kılan demokratik sivil toplum örgütleridir.
Çağdaş demokrasilerde siyasal sistemin sürdürebilirliği, yönetilenlerin siyasal kurumlara duydukları güvenle
yakından ilişkilidir. Günümüzde gerek Batı ülkeleri, gerekse ülkemizde kurumlara duyulan güven düzeyi
gittikçe düşmektedir. Bunun nedeni, yönetim olgusunun bulunduğu tüm kurumlarda yaşanan temsil krizidir.
Siyasal partiler örneğinde bakıldığında, yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkan ortak bir
bulguyla karşılaşıyoruz; Yönetilenler yani seçmenler oy verdikleri partilerin kendilerini yeterince temsil
etmediğini düşünüyorlar. Bu temsil krizi partilerdeki örgütsel yapı ve yönetim anlayışının katılımcı,
demokratik, etkin, saydam ve hesap verilebilir olmamasından kaynaklanmaktadır. Saydamlığın özellikle
mali boyutu (mali saydamlık) partilerin muhasebe sistemleriyle yakından ilişkilidir. Mali saydamlığın
egemen olduğu bir örgüt yapısı ve yönetimi, seçmenlerin partiye duydukları güven düzeyini arttıracak,
sonuçta yaşadıkları güven bunalımı bir ölçüde azalacaktır.
Siyasi partiler amaçlarına uygun bir şekilde örgütlenerek aynı görüşü paylaşan kişilere ulaşabilmek, ulusal
düzeyde seçim kampanyalarını düzenleyebilmek, amaçlarına uygun harcamalarını finanse edebilmek için
gelir kaynaklarına (bağış, aidat vb.) ihtiyaç duyarlar. Günümüzde kayıt dışı ekonominin önemli boyutlara
ulaştığı düşünüldüğünde, mali imkanları fazla bazı kişi ve kuruluşların partilere yapmış oldukları bağışlar ve
sundukları bir takım imkanlar sonucunda kişisel çıkar sağlama yoluna gittikleri iddia edilmektedir.
Ülkemizde partilere hangi kişi ya da kuruluşların ne miktarda bağışta bulundukları sağlıklı biçimde
bilinememektedir. Partilerin gelir ve gider kayıtları Anayasa Mahkemesince dosya üzerinde incelenmekte,
bu sonuçlar kamuya duyurulmamaktadır. Bu nedenle, siyasi partilerin gelir kaynaklarının muhasebe
sistemine gerçeği yansıtacak biçimde kayıt edilmesi, partilerin seçim ve diğer dönemlerdeki harcama
kalemlerinin belirlenerek muhasebe sistemine aktarılması, denetlenmesi, denetim sonuçlarının ve parti
hesaplarının belirli dönemlerde kamuya duyurulması gerekmektedir. Konuya ilişkin kamuoyu eğilimlerinin
belirlenebilmesi amacıyla, siyasi partilerin finansmanı, gelir ve giderlerinin denetlenme esasları, siyasi
partilere yapılan bağışlarla ilgili olarak anket uygulaması yapılmıştır. Sonuçlar başta Almanya ve
Yunanistan olmak üzere, diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırmalı olarak ele alınmakta ve tespit edilen
bulgulardan hareketle öneriler sunulmaktadır.
1. TÜRKİYE’ DE UYGULANAN MUHASEBE KAYIT SİSTEMİ
1.1. Partilerin Tuttukları Defterler
Ülkemizde siyasi partiler üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider
defteri ile demirbaş eşya defteri tutmaktadırlar.1 Bu defterler içerisinde yer alan üye kayıt defteri, mahalle ve
köy esasına göre tutulur. Karar defteri, ilgili organın kararlarını tarih ve numara sırasıyla içerir. Kararlar da
oylamaya katılanlar tarafından imzalanır. Kongrece alınan kararları da içermesi gereken kongre tutanak
özetleri başkanlık divanı üyelerince imzalanır. Gelen ve giden evrak defteri ise, tarih ve numara sırasıyla
Bu çalışma, 29 Mayıs-02 Haziran 2002 tarihleri arasında Bodrum Kervansaray Resort Hotel’ de düzenlenen XXI.
Türkiye Muhasebe Eğitim Sempozyumunun "Siyasi Partilerde Kayıt Düzeni ve Kamuyu Aydınlatma" oturumunda
bildiri olarak sunulmuştur.
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gelen ve giden evrak kayıt defterine kaydedilir, gelen evrakın asılları ile gönderilen evrakın örnekleri bu
tarih ve numaralar altında dosyalarda saklanır. Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı ve yapılan giderlerin
ne gibi işlere ve yerlere harcandığı ilgili defterlere sıra ile ve belgeleri de belirtilerek geçirilir. Bütün
defterlerin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları teşkilatın bulunduğu ilgili seçim kurulu başkanı
tarafından mühürlenir ve tasdik edilir. Partiye giriş işlemleri gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği
ilçe ve il kademesinde, alfabetik sıra esasına göre tasnif edilmiş olarak ayrı bir dosyada saklanır. Parti organ
ve kurullarınca tutulmasında fayda görülen diğer defterler, parti tüzük ve İç yönetmeliklerinde gösterilir.
Parti genel merkezinde üye kayıt defterinin özetinin nasıl tutulacağı, bütçe ve kesin hesabın nasıl hazırlanıp
düzenleneceği parti iç yönetmeliğiyle belirtilir.
1.2. Partilerin Gelir Kaynakları ve Belgeler
Siyasi partiler amaçlarına aykırı olmamak kaydıyla aşağıda belirtilen gelirleri elde edebilirler: 2
a- Parti üyelerinden alınacak giriş aidatı ile üyelik aidatı,
b- Partili milletvekillerinden alınacak milletvekili aidatı,
c- Milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği aday adaylarından
alınacak özel aidat,
d- Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzların satışından sağlanacak gelirler,
e- Parti yayınlarının satış bedelleri,
f- Üye kimlik kartlarının ve parti defter, makbuz ve kağıtlarının sağlanması karşılığında alınacak paralar,
g- Partilerce tertiplenen balo, eğlence ve konser faaliyetlerinden sağlanacak gelirler,
h- Parti mal varlığından elde edilecek gelirler,
i- Bağışlar,
j- Devletçe yapılan yardımlar.
Bir siyasi partinin bütün gelirleri, o siyasi partinin tüzelkişiliği adına elde edilir. Siyasi partilerin genel
merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirleri, parti merkez karar ve yönetim kurulunca bastırılan
makbuzlar karşılığında alınır. Bastırılan ve parti teşkilat kademelerine gönderilen gelir makbuzlarının seri ve
sıra numaralarına ait kayıtlar parti genel merkezinde tutulur. Parti teşkilat kademeleri aldıkları ve
kullandıkları makbuzlar dolayısıyla parti merkez karar ve yönetim kuruluna karşı mali sorumluluk taşırlar.
Sağlanan gelirin türü ve miktarıyla, gelirlerin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu
düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzası, makbuzda ve dip koçanlarında yer alır. Makbuzların asıl
kısımlarıyla dip koçanlarında aynı sıra numarası bulunur. Makbuz dip koçanlarının saklanma süresi,
Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararlarının ilgili partiye bildirme tarihinden itibaren beş yıldır.3
Ülkemizdeki uygulamayla karşılaştırmak amacıyla Yunanistan örneğine bakıldığında, bu ülkede 300.000
drahminin üzerinde tahsil edilen paralar için siyasi partiler tarafından tahsilat makbuzu verilmesi
zorunludur. Devlet tarafından siyasi partilere verilen paralar için makbuz verilmez. 300.000 drahminin
altındaki meblağlar için bağış makbuzu verilir. Makbuz koçanları ve bağış fişleri numaralandırılmış olup
denetleme kurul başkanı tarafından onaylanır. Denetleme kuruluşunun görüşü üzerine meclis başkanının
kararından sonra kullanılmayan fişlerin iadesi ve iptal şekilleri belirlenir.4
1.3. Partilerin Giderleri ve Belgeler
Bir siyasi partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır. 2002 yılı itibariyle 18.175.342
TL’ ye kadar olan harcamaların* makbuz veya fatura gibi bir belge ile doğrulanması zorunlu değildir.
Ancak, bütün harcamaların yetkili organ veya merciin kararına dayanması şarttır. Şu kadar ki, yetkili
2
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Yunanistan Resmi Gazetesi, FEK 78 A’/14.03.2000, 2817 sayılı yasanın 15. maddesi
*
4445 sayılı yasa ile 1999 yılında 5.000.000 TL olarak belirlenmiş olan bu rakam, yine aynı yasanın EK MADDE 6
gereğince her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca
tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır ibaresinden hareket ederek 18.175.342 TL ye ulaşılmıştır.
3
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organca onaylanan bütçede öngörülmüş bulunmak kaydıyla 18.175.342 TL yi aşmayan harcamalar ile genel
tarifeye bağlı giderler için ayrıca karar alınmasına gerek yoktur.
Giderlere ait belgeleri saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı
kalmak üzere, kesin hesabın Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararının ilgili partiye bildirilme
tarihinden itibaren beş yıldır. Almanya örneği incelendiğinde, Almanya siyasi partiler kanunu 28. maddesine
göre de kayıtlar muhasebe ilkelerine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanacaktır. Parti teşkilatı bağlı bulunduğu
üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında parti tüzüğünde gösterilen sürede hesap vermekle yükümlüdür. Bu
süre altı aydan fazla olamaz. 5
1.4. Parti İçi Mali İşlemler ve Denetim
Siyasi partilerin hesapları bilanço esasına göre düzenlenir. Parti merkezi ve bağlı ilçeleri de kapsamak üzere
iller teşkilatı her bütçe yılını izleyen Nisan ayı sonuna kadar, bir evvelki yıla ait uygulama sonuçlarını
gösteren kesin hesaplarını hazırlarlar. İller teşkilatından gönderilenler ve parti merkezine ait olan kesin
hesaplar, merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanır ve birleştirilir. Siyasi partilerin
bütçeleri, bilançoları, gelir ve gider cetvelleri ile kesin hesaplarının nasıl düzenleneceği partilerin iç
yönetmeliklerinde gösterilir.6
Siyasi partilerin genel başkanları, karar bağlanarak birleştirilmiş bulunan Kesin hesap ile parti
merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı
sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorundadırlar.7
Anayasa Mahkemesi denetimini evrak üzerinde yapar. Bu denetimi, Sayıştay denetçileri veya Maliye
Bakanlığının uzman elemanlarından yararlanarak hazırlatacağı raporlar üzerinden yapabileceği gibi, siyasi
partilerin genel merkezlerinde ve mahalli teşkilatlarında doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasından
görevlendireceği bir naip üye veya mahallin en kıdemli adli veya idari yargı hakimi niyabetinde yaptıracağı
inceleme ve araştırmalar üzerinden de yapabilir. Bu maksatla, yeminli bilirkişi görevlendirilebilir.8
1.5. Siyasi Partilerin Gelir ve Gider Kayıtlarının Kamuya Duyurulması
Partilerin gelir ve gider kayıtlarının kamuya duyurulması ile ilgili olarak ülkemizde mevcut olan durumu şu
şekilde özetlemek mümkündür:
- Ülkemizde mevcut kanunlar çerçevesinde siyasi partilerin elde etmiş olduğu gelirler ile katlandıkları
giderler, partilerin seçim dönemlerinde yaptıkları harcamalar, mali nitelikli işlemleri ilgilendiren parti
kayıtları kamuya duyurulmamaktadır.
- Anayasa mahkemesince yapılan denetim sonuçları da aynı şekilde genel toplamlar dışında kamuya
duyurulmamakta, bir bakıma seçmenler, kişiler, vatandaşlar, partilerin gelir ve giderleri hakkında hiçbir
şekilde bilgi alamamaktadırlar.
- Siyasi partilerin seçim dönemlerindeki harcamalarına ilişkin herhangi bir sınırlama veya tavan
bulunmamaktadır.
- Seçimlere katılacak olan adayların yapacağı harcamalara ilişkin olarak da herhangi bir sınırlama veya
tavan bulunmadığı için denetlenememektedir.
- Seçilenlerin mal varlıkları görevde kaldığı süreler içerisinde düzenli olarak kamuya duyurulmamaktadır.
- Siyasi parti kayıtlarının tutulmasında muhasebe meslek mensuplarından yararlanma zorunluluğu
bulunmamaktadır.
- Siyasi partilerin olağan ve seçim dönemlerindeki faaliyetlerini izleyebilecek “Etik Kurulu”
bulunmamaktadır.
- Siyasi partilere yapılan devlet yardımları da aynı şekilde kamuya duyurulmamaktadır.
- Seçim kampanyasında kabul olunabilecek gider kalemleri belirlenmemiştir.
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Siyasi partilere yapılan bağışların kamuya duyurulmamasına karşın bir sınırlama getirilmiştir. 2002 yılı
itibariyle siyasi partiye bir kişi tarafından yapılacak olan en fazla yıllık bağış tutarı 7.270.136.640 TL *
dir.

2. UYGULAMA: SİYASAL PARTİLERDE MALİ DENETİM VE SAYDAMLIK: BİR KAMUOYU
EĞİLİM ARAŞTIRMASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRME
Ülkemizde siyasi partilerin gelir ve gider kayıtları, denetim sonuçları Avrupa ülkelerinde olduğu gibi basın
yayın kuruluşları veya resmi gazete aracılığıyla kamuya duyurulmamaktadır. Siyasi partilerin (tüzel kişilik
olarak) rutin faaliyet dönemlerindeki gelir ve giderleri, seçim zamanlarında yaptıkları seçim harcamaları,
seçime girecek adayların seçim dönemlerindeki harcamalar kamuoyunu ilgilendirdiği için konu zaman
zaman kamuoyunun gündemine gelmektedir. Saydamlığın sağlanabilmesi için kamuoyunun bilgilenme
ihtiyacının ortaya çıkması nedeniyle, çeşitli mesleklerden kişilerin konuya ilişkin eğilimlerini tesbit
edebilmek amacıyla bir anket uygulaması yapılmıştır. Amaç; ankete katılanların bu konu örneğinde
kamunun aydınlatılması konusundaki görüşlerini ortaya koymaktır.
2.1. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırma yapılmasında anket tekniği kullanılmıştır. Anket formu oluşturulduktan sonra siyasi partilere oy
veren 18 yaş ve üstü kesimler tespit edilerek örnekleme 35 sorudan oluşan anket formu iletilmiştir. Anketin
gerçekleştirilebilmesi amacıyla bir internet sayfasında (http://bornova.ege.edu.tr/turkers/anket2002.htm)
soru formu hazırlanmış, ayrıca hedef kitleye elden dağıtılmıştır. Örneklem; eşit olasılık altında, %95 güven
düzeyi ve %5 hata düzeyinde ( n=((1-))/(e/z)2 denklemiyle) en az 384 olarak belirlenmiş ve 611 anket
formu toplanmıştır. Anket formu 5’li Likert ölçekle ölçülmüş, form siyasi parti kayıtlarının denetlenmesi ve
kamuyu aydınlatma ilgili 16 eğilim ifadesi ve seçim dönemleri ve seçim harcamalarının denetlenmesi ile
ilgili 10 eğilim ifadesinden oluşan soruların yanı sıra, demografik değişkenleri ölçmeyi amaçlayan nominal
ve oransal ölçekleri de içermektedir.
Ankette sorulan sorulara verilen yanıtlar, araştırma bulguları kısmında genel frekans dağılımı ile ifade
edilmiş, diğer yandan anketteki bazı soruların karşılıklı biçimde kesimler ile ilişkilendirilmesi sağlanarak
her bir kesimin beklentiler yönünden profili ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca çalışmada Anova testi
ile faktör analizi uygulanarak istatistiki yönden anlamlılıkları test edilmiştir.
2.2. ARAŞTIRMA BULGULARI
Ankete katılan kişilerin %25,3 üniversitede öğretim elemanı, %24,8’ i Avukat-Doktor-Muhasebeci, %22,4’
ü özel sektör çalışanı, %11,5’ u özel sektörde yönetici, %7,2 si ise kamu görevlisi, geriye kalan %8,7 si ise
Tüccar/Esnaf, Öğretmen ve Emekliden oluşmaktadır. Katılımcıların %64,7 si evli, %35,3’ ü ise bekardır. %
72,4’ ü 26-46 yaşları arasındadır. %85,4 ise 26 yaş ve üzeridir. Eğitim durumları açısından incelendiğinde
%97’ sinin lise ve yukarısı eğitim aldığı, %84,2 sinin ise üniversite ve lisan üstü mezunu olduğu
saptanmıştır. Yaş ve eğitim açısından bakıldığında, ankete katılanların siyasi partilerle ilgili olarak sorulan
sorularda yeterli seviyede yaş ve eğitim düzeyine sahip olduğu, dolayısıyla ankete verilen cevapların sağlıklı
ve tatmin edici olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır.
Siyasal partiler, toplumu oluşturan bireylerin, siyaset yapma isteğinin ve bu nedenle örgütlenme ihtiyacının
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, partilerde bir “irade birliği” bulunduğu kuşkusuzdur. Bu irade
birliği, aynı görüş ve düşünce etrafında birleşen kişilerin siyasal faaliyetlerini birleştirmek ve bu yönde ülke

4445 sayılı yasa ile 1999 yılında 2.000.000.000 TL olarak belirlenmiş olan bu rakam, yine aynı yasanın EK MADDE
6 gereğince her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca
tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır ibaresinden hareket ederek 7.270.136.640 TL ye ulaşılmıştır.
*
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yönetiminde söz sahibi olmak, iktidara istekli olmak ve iktidar yolunda yarışmaya gitmek gereğini ortaya
koymaktadır.9
Demokratik siyasal sistemlerin en önemli özelliği; siyasal iktidarın özgür, adil, düzenli ve rekabetçi
seçimlerle belirlenmesi ve halka hesap vermesidir. Demokrasinin varlığını sürdürebilmesi ömrüyle değil,
sağladığı ekonomik gelişmeyle doğrudan ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Siyasi partiler ve politikacılar
arasında siyasi rekabetin demokratikleşme sürecindeki işlevi de yadsınamaz. Bu nedenle, siyasi partiler
demokrasinin sinir merkezi olarak kabul edilmektedir.10
Tablo 1: Denetim Sonuçlarının Kamuya Duyurulması
Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin etkin bir şekilde denetlenerek
denetim sonuçlarının kamuoyuna sunulması yoluyla siyasi
yolsuzluklar önlenebilir
Seçenekler
n
%
Katılıyorum
476
78,8
Kararsızım
73
12,1
Katılmıyorum
55
9,2
Toplam
604
100

Siyasi partilere düzenli gelir sağlanarak gelir ve giderlerinin denetlenmesi ve kamuoyunun bilgisine
sunulması yoluyla siyasi yolsuzlukların önleneceği ve mali kaynakları yüksek kişi ve kuruluşların siyasi etki
yaratma olanaklarının engelleneceği görüşü savunulmaktadır.11 Araştırmamıza katılan kişilere bu yargı
yöneltildiğinde %79,5’ luk kesimin bu düşünceye katıldığı, %12,7 lik kesimin kararsız olduğu, %7,9 luk
kesimin ise bu düşünceye katılmadığı görülmüştür. Bu görüşün paraleli olarak yöneltilen “Siyasi partilerin
gelir ve giderlerinin etkin bir şekilde denetlenerek denetim sonuçlarının kamuoyuna sunulması yoluyla
siyasi yolsuzluklar önlenebilir” yargısına anketi cevaplayan kişilerin %78,8 inin katıldığı belirlenmiştir
(Tablo 1). Ayrıca %96,2 lik kesim seçilenlerin mal varlıklarının seçim sonrasında ve üyeliklerinin sürdüğü
her yılın sonunda kamuya duyurulmasını istemektedir. Bu sonuçlardan hareket edildiğinde, denetim ve
kamuya duyurunun siyasi yolsuzlukların ve siyaset üzerinde etkide bulunabilecek çıkar çevrelerinin
baskılarının önlenebileceği görüşüne varılmıştır.
Ülkemizde saydamlığın sağlanmasına yönelik olarak, siyasi partilerin gelir ve giderlerinin kayıtları kamuya
duyurulmamaktadır. Tablo 2’ den görüleceği üzere, ankete katılan kişilerin %93,2 si siyasi parti kayıtlarının
kamuya duyurulması görüşüne katıldığı, %3,5 luk kesimin bu konuda kararsız olduğu, %3,2 lik kesimin ise
bu düşünceye katılmadığı saptanmıştır. Bu bulgu, kamuoyunun, saydamlığın sağlanabilmesi için siyasi parti
kayıtları konusunda bilgilenmeye ihtiyacı olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
Tablo 2: Saydamlığın sağlanması açısından siyasi partilerin kayıtları Kamuya
Duyurulmalıdır.
Saydamlığın sağlanması açısından siyasi partilerin kayıtları en fazla satılan
iki ulusal gazetede, resmi gazetede ve İnternet'te yayınlanarak kamuya
duyurulmalıdır.
Seçenekler
n
%
Katılıyorum
562
93,2
Kararsızım
21
3,5
Katılmıyorum
20
3,2
Toplam
603
100
Atilla Sav, “Parti İçi Demokrasi Açısından Siyasal Partiler”, Siyasi Partiler ve Demokrasi Sempozyum Kitabı,
TESAV Yayınları, Yayın No: 8, 1. Sunuş, 1995, s. 41
10
Ömer Faruk Gençkaya, “Siyasi Partilere ve Adaylara Devlet Desteği Bağışlar ve Seçim Giderlerinin
Sınırlandırılması, Siyasi Partilerde Reform, TESEV Yayınları 13, Acar Matbaacılık, İstanbul 2000, s. 129
11
Ömer Faruk Gençkaya, a.g.t., s. 139
9

5

Kamuoyuna duyuru konusunda Avrupa ülkelerindeki bazı örneklere baktığımızda, Fransa’ da devlet yardımı
alan siyasi partilerin hesapları resmi gazetede yayınlanırken, İtalya’ daki siyasi partiler, her yılın ocak ayı
sonuna kadar tüm ülkeye dağıtım yapan bir ulusal gazetede partilerin bilançolarını yayınlamak zorundadır.12
Aynı şekilde Almanya’ da, Partinin Merkez Karar ve Yürütme Komitesi, siyasi partiler kanunun 23/1 e göre
partinin mali varlıklarının yanısıra, bir takvim yılı (muhasebe yılı) içinde parti tarafından alınan fonların
kaynağını kamuya duyurmak zorundadır.13 Yunanistan’ da devletten olağan parasal yardım alan siyasi
partiler bilançolarını tutup, gelir ve giderlerini her yıl yayınlarlar. Ayrıca hükmi ve gerçek kişilerin
isimlerinin yazıldığı yıl boyunca 300.000 drahminin üzerinde yaptıkları yardımla ilgili işlemlerin yazıldığı
bir rapor tutulur. Bilanço ve rapor her yılın ilk iki ayı içinde Atina’ da yayınlanan günlük yayın yapan 2
gazetede yayınlanır.
Siyasi partilerin saydamlığını sağlamaya yönelik olarak etik kurulun oluşturulmasının faydalı olacağı
konusundaki düşünceye ise katılımcıların %74’ ünün katıldığı, %7,9’ unun katılmadığı, %18,2’ sinin ise
kararsız olduğu saptanmıştır. Bu durumda, ülkemizde bulunmayan “Etik Kurulu” nun kurulması ve işler
hale getirilmesi kamuoyu tarafından desteklenmektedir sonucuna ulaşılıyor. İstanbul Milletvekili Bülent
Akarcalı 20.06.1997 yılında TBMM’ ne “Siyasi Ahlak Komisyonu Yasa Teklifi” nde bulunmuş (esas no:
2/75) , aynı yıl Anayasa Komisyonunda diğer milletvekillerinden gelen öneriler de dikkate alınarak kabul
edilmiş fakat yasalaşamamıştır. 1999 da yinelenen bu yasa önerisi bu kez anayasa komisyonunda
reddedilmiş, buna rağmen yine gündemde yerini korumaya devam etmiştir. Bu yasa önerisi teklifinin
gerekçesi “....temiz toplum, temiz siyaset, dürüst yönetim gibi değerlerin hayata geçirilmesi, her şeyden
önce devlete ait işlemlerin mümkün olduğunca halka açık olmasını, gizliliğin yerini saydamlığın alması
gerektiği...” dir.
Çağdaş demokrasilerde konuya ilişkin tipik uygulamalara rastlıyoruz. ABD’ nde 1978 yılında çıkarılan
Ahlak Yasası, Kongre üyelerinin mal varlıklarının ayrıntılı olarak açıklamasını öngörmektedir.Yüksek
hakimler, başkan, başkan yardımcısı, bakanlar ve yüksek dereceli memurlar da mal varlıklarını açıklamak
zorundadır.14 Fransa’ da milletvekilleri göreve başladıkları zaman mal varlıkları hakkında doğruluğu ve
samimiliği şerefleri üzerine temin edilmiş bir bildirimde bulunmak zorundadır. Hükümet üyeleri de göreve
başlamalarını ve görevden ayrılmalarını izleyen 15 gün içinde mal varlığı bildiriminde bulunurlar. İtalya’ da
milletvekilleri mal beyanında bulunurlar ve son gelir vergisi beyannamelerinin bir örneğini meclis ya da
senato başkanlığına sunarlar. Bunu yapmayanlar hakkında parlamentoya ve kamuoyuna bilgi verilir. İspanya
ve Almanya’ da bildirim zorunluluğu yoktur. Buna karşın Alman milletvekilleri, görevlerinden ayrı olarak
yaptıkları işler konusunda Parlamentoya bilgi vermek zorundadır.15 Anketimize katılan kişilerin %96,2 lik
gibi yüksek bir oranla seçilenlerin mal varlıklarının seçim sonrasında ve üyeliklerinin sürdüğü her yılın
sonunda kamuya duyurulmasını istemektedir. Buradan, kamuoyunun seçilenlerin mal varlıklarının
açıklanması ile ilgili olarak görüş birliği içerisinde olduğu şeklinde bir sonuç ortaya çıkmaktadır.
Partiler, rutin faaliyetleri ile seçim dönemlerindeki seçim kampanyası giderlerini karşılayabilmek için gelir
kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Bu yönde partiler için en önemli gelir kaynağı partiye yapılan bağışlardır.
Ülkemizde partilere yapılan bağışlar parti merkez ve taşra teşkilatlarına nakitle yapılmaktadır. Oysa, siyasi
partiler kanunu madde 66/2 ye göre bir kişinin yapacağı bağış miktarına sınırlama getirilmiştir. ABD federal
yasaları, adaylara ya da siyasi partilere yapılacak bağışlar üzerinde de bazı sınırlamalar getirmiştir. Federal
düzeyde seçimler sırasında bir kişi adaya 1.000 $ bağışta bulunabilirken, bir siyasi eylem komitesi 5.000 $
bağışta bulunabilmektedir.16 İspanya’ da da gerçek veya tüzel kişinin partiye yapacağı bağış miktarı yılda 10
milyon pesetadan fazla olamaz.17 Bağış sınırlamasında hedeflenen ortak amaç ise, mali imkanları yüksek
kişilerin kendi kişisel çıkarları doğrultusunda partiler üzerinde siyasi etki yaratma olanaklarını ortadan
kaldırmaktır. Ülkemizdeki mevcut sistemde, bağışlar konusunda üst sınır bulunmakla birlikte partilere
Mehmet Dülger, “Siyasetin Finansmanı”, TESAV Yuvarlak Masa Toplantısı, Ankara Hilton Oteli, 8 Şubat 2002,
ss. 9-10
13
Sigrid Born (Ed), The Law On Political Parties, Forth Edition, Nettesheim Druck GmbH, Cologne, Germany 1994,
p. 25
14
Pulat Tacar, Siyasetin Finansmanı, Doruk Yayıncılık, Emel Matbaacılık, Ankara 1997, ss. 60-61
15
Tacar, a.g.e., ss. 53-67
16
Joseph E. Cantor, “Amerika ve Türkiye’ de Kampanya Finansmanı Kanunları: Bir Amerika Perspektifi”, TESAV
Yuvarlak Masa Toplantısı, Ankara Hilton Oteli, 8 Şubat 2002, s.2
17
Mehmet Dülger, a.g.t., s. 9
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yapılan bağışları denetlemek mümkün değildir. Çünkü, büyük miktarlarda bağışta bulunmak isteyen mali
imkanları yüksek kişi ve kurumlar, çıkar çevreleri, farklı, hatta bir takım hayali adlarla partilere farklı
amaçlar doğrultusunda bağışlarda bulunabilir. Bu nedenle, bağışların kontrol altına alınabilmesinin ilk şartı,
kanımızca bağışların partilerin bankalardaki hesaplarına yapılmasıdır. Ankete katılanların %94,4 ünün
görüşü de denetimin sağlanabilmesi amacıyla bu bağışların partilerin bankadaki hesaplarına yapılması
yönündedir. (Tablo 3)
Tablo 3: Bağışların Partinin Bankadaki Hesaplarına Yapılması
Partilere yapılan bağışların denetlenebilmesi amacıyla bağışlar parti
örgütlerine nakit olarak değil sadece bankalar aracılığıyla yapılmalıdır.
Seçenekler
N
%
Katılıyorum
574
94,4
Kararsızım
16
2,6
Katılmıyorum
18
3
Toplam
608
100
Diğer yandan, bağışlarda kimlik bilgilerinin güvenilirliğini sağlayacak olan vergi kimlik
numarasının banka hesaplarına ödeme yaparken kayıt düşülmesi, denetimi çok daha etkin hale getirebilir.
Böylece kişilerin bilgisayar ortamında izlenmesi mümkün olur. Ankete katılan kişilerin %93’ ü bağışta
bulunan kişi kuruluşların ad ve soyadlarının eksiksiz yazılması gerektiğini, %92,6 sının ise kimlik bilgileri
içerisinde vergi kimlik numarasına da yer verilmesi gerektiğini düşünmektedir.
Siyasi partilerin amaçlarını gerçekleştirebilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için gelirlere ihtiyaç
duyduklarını belirtmiştik. Siyasi partilere yapılan bağışları denetlemenin, teşvik etmenin bir başka yolu da,
partilere gönül veren kişilerin kanunda belirtilen sınırlar dahilinde yapmış oldukları bağışlara vergi indirimi
sağlanmasıdır. Böylece, hem ilgili partiye gönül veren insanların bağış yapmaları teşvik edilmiş olacak ve
dolayısıyla partilerin de gelir kaynakları artacak, sonuçta parti faaliyetlerine hız verilecektir. Bağışlanan
paralar kayıtlarda gözükeceğinden denetim de daha etkin yapılabilecektir. Örneğin Almanya’ da yıllık 6.000
Alman markına kadar olan bağışlarda vergi indirimi uygulanmaktadır. 6.000 DM üzerindeki rakamlar ise
vergiden düşülememektedir.
Fakat, bu konuda araştırmamıza katılan kişilerin %78,9’ u vergi indirimi düşüncesine katılmadıklarını
belirtmişlerdir. Aynı şekilde, özel şirketlerin yasal sınırlar içerisinde bulunacakları bağışların kanunen kabul
edilen gider olarak yazabilmeleri önerisi de %61 lik bir oranda kabul görmemiştir. Bu verilerden hareketle,
ankete katılanların büyük bir çoğunluğu siyasi partiye yapılan bağışlarda vergi indirimi veya vergiden
düşme mekanizmasının çalışmasını istemedikleri saptanmıştır. Buna neden olarak siyasi partilere duyulan
güvenin kamuoyunda gün geçtikçe kaybolması gösterilebilir.
Ülkemizde siyasi partilerin hesapları Anayasa Mahkemesince dosya üzerinde inceleme yapılarak
denetlenmektedir. Demokratik ülkeler arasında parti ya da aday hesaplarının, Anayasa Mahkemesi’ nce
denetlendiği tek ülke Türkiye’ dir. “Partiler ne gönderirse ve eldeki bilgi ve belgelere göre” yapılan bu
denetim, genellikle yüzeysel kalmakta ve etkili olamamaktadır. Her parti, hesaplarını kendi geliştirdiği usüle
göre tutmakta; özellikle yerel parti örgütlerinin hesaplarındaki eksiklikler mali denetimin yıllarca sürmesine
yol açmaktadır.18 Almanya Siyasi Partileri Kanunu madde 29/2 ye göre partinin mali tabloları yeminli
(sertifikalı) bir denetçi veya denetim şirketi tarafından incelenmesi gereklidir. Madde 31/2 ye göre ise bu
denetçiler, denetime katılan asistanlar ve denetim şirketinin yasal temsilcileri, tarafsız olarak ve vicdanlarına
göre görevlerini yerine getirmeye, gerekli gizliliği sağlamaya ve doğru karar vermeye zorunludur. 19

Ömer Faruk Gençkaya, “Siyasetin Finansmanında Kaçak Olanlar Şeffaflık ve Denetim”, Görüş Dergisi, Kasım
2000, s. 26
19
Sigrid Born (Ed.), The Law On Political Parties, Forth Edition, Nettesheim Druck GmbH, Cologne, Germany
1994, p. 25 and p. 32
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Siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatlarının her birisinin ayrı ayrı hesaplarının tutulması ve bunların
birleştirilerek Anayasa Mahkemesi’ ne denetlenmek üzere gönderilmesi, içinden çıkılması olanaksız bir
bürokratik denetim sistemi yaratmıştır. Üstelik anayasa mahkemesi bu işi yapacak şekilde örgütlenmemiştir;
sayısal olduğu kadar nitelik açısından da yeterli personeli bulunmamaktadır ve hepsinden de önemlisi
mahkemenin uzmanlık alanı değildir. Yasa, Anayasa Mahkemesi’ nin uzman kişileri kullanabileceğini
belirtmekte ise de, bu elemanlara başvurulmasını gerektiren bir durum olup olmadığının saptanması bir ön
incelemeyi gerektirmektedir.20
Tablo 4: Partilerin il ve ilçe teşkilatlarında gelir ve gider kayıtlarının muhasebe
uzmanlarınca tutularak öndenetimin sağlanması
Partilerin il ve ilçe teşkilatlarında gelir ve gider kayıtlarının
muhasebe uzmanlarınca tutularak bir öndenetime tabi olması
gereklidir.
Seçenekler
N
%
Katılıyorum
570
93,9
Kararsızım
17
2,8
Katılmıyorum
20
3,3
Toplam
607
100
Denetimin sağlanması her şeyden önce etkin bir öndenetim sisteminin varlığı ile mümkündür. Siyasi
partilerin il ve ilçe teşkilatlarındaki gelir ve gider kayıtları uzman muhasebecilerce tutulamamaktadır. Oysa,
siyasi partilerin muhasebe sisteminin işleyişi içerisine muhasebe meslek mensuplarının dahil olması parti
hesaplarının saydamlığı açısından bir öndenetimin yapılmasını mümkün kılabilir. Tablo 4’ den de
görüleceği üzere, ankete katılanların %93,9’ u da bu görüşü savunmaktadır.
Tablo 5: Siyasi Partilerin Hesaplarını Hangi Kurumlar Denetlemelidir?
Siyasi partilerin hesaplarını aşağıdaki kurumlardan
hangisi veya hangilerinin denetlemesi uygundur?

n

%

Anayasa Mahkemesi

161

14

Sayıştay

246

21,5

Danıştay

25

2,1

Yargıtay

50

4,3

TÜRMOB

310

27,1

Bağımsız Denetim Kuruluşları

350

30,64

1.142

100

Araştırmaya katılan kişilerin% 93,9’ unun desteklediği görüş çerçevesinde; sağlıklı bir öndenetim
sisteminin kurulması ve daha sonra da uzman kişi / kişi kurum ya da kuruluşlarca siyasi parti hesaplarının
yıl sonlarında denetlenmesi gerekmektedir. Bu uzman kişi ya da kuruluşlar hangileri olmalıdır? Bu sorunun
cevabı araştırma içerisinde ele alınmış ve katılımcılara “Siyasi partilerin hesaplarını aşağıdaki kurumlardan
hangisi veya hangilerinin denetlemesi uygundur?” sorusu yöneltilmiştir. Çoktan seçenekli bu soruya verilen
cevapların dağılımını Tablo 5 de görebiliriz.
Tablo 5’ deki verilere göre, ankete katılan kişiler, ülkemizdeki siyasi partilerin hesaplarının denetlenmesi
görevi için ilk üç sırada sırasıyla Bağımsız Denetim Kuruluşları, TÜRMOB ve Sayıştay’ ı tercih olarak
belirtmiştir. Diğer yandan, sorulan bir başka bağımsız soruda ise katılımcıların %96’ sı “siyasi partilerin
tüm hesaplarının yıl sonlarında bağımsız denetim kuruluşlarca denetlenmesini ve denetim sonuçlarının
kamuya duyurulmasını” istemektedir. Ankete katılan kişilerin %84,2 si üniversite ve lisanüstü eğitim almış
kişilerden oluşmaktadır. Lise ve daha yukarısı eğitim almış kişi oranı ise % 97 dir. Bu durumda,
katılımcıların ortaya koymuş oldukları bu tercihlerinin önemi daha da artmaktadır. Almanya örneğinde

20

Pulat Tacar, Siyasetin Finansmanı, Doruk Yayıncılık, Emel Matbaacılık, Ankara 1997, s. 71
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bakıldığında, partinin mali tablolarının yeminli (sertifikalı) bir denetçi veya denetim şirketi tarafından
incelenmesi gereklidir.21
TÜSİAD’ ın “Türkiye’ de Demokratikleşme Perspektifleri ve AB Kopenhag Siyasal Kriterleri – Görüşler ve
Öncelikler” raporunda Anayasa mahkemesine yardımcı olmak üzere Siyasi Parti Hesaplarını İnceleme
Kurulu kurulmasını ve bu kurul üyelerinin de TÜRMOB, Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay üyeleri arasından
seçilerek parti hesaplarının ve gelirlerinin denetlenmesi önerilmektedir. 22
Siyasi parti hesaplarının incelenmesi, saydamlığın sağlanması açısından son derece önemli bir konudur. Şu
ana kadar önerilen ve araştırma sonucunda destek gören önerilerimiz arasında yer alan bağışların bankalara
kimlik tesbiti ve vergi kimlik numaralarının yazılarak yapılması, il ve ilçe teşkilatlarındaki kayıtların
muhasebe meslek mensuplarınca izlenerek öndenetime tabi tutulması, seçilenlerin mal varlıklarını düzenli
olarak görevleri süresince kamuya duyurmaları, siyasi yolsuzlukların önlenebilmesi ve mali imkanları
yüksek kişilerin siyasi etki yaratma olanaklarının engellenebilmesi için parti hesaplarının doğru kurum ve
kuruluşlar tarafından denetlenerek kamuya duyurulması konuları denetimin etkinliğini sağlamaya yönelik
olarak öncelikle atılması gerekli temel adımlardır. Bunun yanında, seçim dönemlerindeki bağışların ve
harcamaların denetlenmesi ve bu konuda bazı yasal düzenlemelerin yapılması da gereklidir. Seçim
harcamalarının denetlenmesine yönelik olarak önerdiğimiz tedbirler konusunda katılımcıların görüşleri de
dikkate alınarak aşağıdaki düzenlemelerin yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır:
- Seçim dönemlerinde adaylar, kendilerine ait bir seçim hesabı açtırmalı ve ödemelerin tümü bu hesaptan
sorumlu bir muhasebe uzmanı denetiminde yapılmalıdır.
- Denetimin sağlanması açısından partilerin ve adayların seçim harcamaları nakitle yapılmamalı, sadece
çekle yapılmalıdır.
- Seçim dönemlerinde adaylar ve siyasi partiler tarafından yapılan seçim harcamalarına bir üst sınır
getirilmelidir.
- Partilerin ve adayların yapacakları seçim harcamaları, seçim bölgelerindeki seçmen ve milletvekili
sayısı gibi kriterlere bağlı olarak sınırlandırılmalıdır.
- Seçim kampanyasında kabul edilebilir gider kalemleri açık ve net bir şekilde belirlenmelidir.
Anayasamızın 69. maddesinin son fıkrasında kanunla düzenleme yapılabileceğine ilişkin hüküm
bulunmasına karşın, ülkemizde adayların seçim kampanyası sırasındaki harcamalarına ilişkin olarak
yürürlükte hiçbir yasal düzenleme ve denetim mekanizması bulunmamaktadır. Bazı adayların küçük
partilerden bile daha fazla harcama yaptıkları zaman zaman gündemi işgal etmektedir. Bir başka deyişle,
“kayıt dışı” gelirler gibi, özellikle adayların yaptıkları giderler de denetimsiz kalmaktadır.23 Ülkemizde bu
konuda en büyük eksiklik seçim harcamalarına ilişkin olarak bugüne kadar gider kalemlerinin
saptanmaması, harcamalarda üst sınırın belirlenmemesi ve dolayısıyla bu konuda herhangi bir düzenlemeye
gidilmemesidir.
Seçim kampanyalarında yapılan harcamaların sınırlandırılması, genellikle aday odaklı dar bölge seçim
sisteminin uygulandığı ülkelerde geçerlidir. Bununla birlikte Avustralya ve İrlanda gibi aday odaklı iki
ülkede bu konuda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu durumda, parti ve adayla resmi bir ilişkisi
olmayan kişilerin yapacakları giderlerin nasıl sınırlandırılacağı sorun yaratabilir. Bu sorunu ortadan
kaldırmak için İngiltere ve Yeni Zelanda’ da parti ya da aday tarafından yetki verilmedikçe, yapılacak her
türlü kampanya giderleri yasaklanmıştır. Seçim harcamalarının üst sınırı ortalama olarak 15.000 – 100.000
Amerikan Doları arasında değişmektedir. Parti odaklı seçim sistemini uygulayan Belçika, İspanya, İsrail ve
Kanada gibi ülkelerde ise seçim harcamaları 1.000.000 – 15.000.000 Amerikan Doları arasında değişen
sınırlamaya tabidir.24
21

Sigrid Born, a.g.e., 1994, p. 31
TÜSİAD, “Türkiye’ de Demokratikleşme Perspektifleri ve AB Kopenhag Siyasal Kriterleri – Görüşler ve
Öncelikler”, No 1: Siyasal Partiler, Yayın No: TÜSİAD-T/2001-06/314, Haziran 2001, s. 55
23
Gençkaya, a.g.m, s. 26
24
Ömer Faruk Gençkaya, Ömer Faruk Gençkaya, Siyasi Partilerde Reform, İstanbul: TESEV Yayınları 13, Acar
Matbaacılık, 2000, s. 154
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Harcama kalemlerini kısıtlı tutma açısından Fransızlar o derece ileri gitmişlerdir ki, belirli bir seçim
bölgesinde, aday, seçim bölgesinde kayıtlı seçmen sayısının iki katından fazla ne broşür yayınlayabilir ne de
bayrak, afiş hazırlayabilir. Boyutları kanunla belirlenmiş afişler, ancak belirli yerlere yapıştırılabilir. Ayrıca
hediye göndermek, yemek davetleri düzenlemek gibi harcama kalemleri de kesinlikle yasaklanmıştır.25
Yunanistan’ da da milletvekili adaylarının seçim öncesi yasaklarına örnek olarak, kağıttan kumaştan bezden
yapılmış afiş resim ve her türlü diğer reklamların kamuya açık yerlere asılmasının yasak olması
gösterilebilir. İzin verilen en yüksek seçim harcamaları milletvekili seçimlerinde her milletvekili adayı için
seçim bölgesindeki milletvekili sandalyesi sayısına (oranına) göre belirlenir. Bu belirlenen üst sınır harcama
miktarı seçim takviminin ilan edilmesinden 5 gün önce resmi gazetede ilan edilir. Her milletvekilinin basın
yayın organlarında –medyada- çıkacak reklamları için en üst harcama sınırı ise %20 dir.26 Yunanistan’ da
siyasi partilerin ve milletvekili adaylarının seçim masraflarının denetlenmesi yasanın öngördüğü şekilde ve
üyeleri arasında yüksek hakimlerin de bulunduğu özel bir organ tarafından yapılmaktadır. Bu düzenlemeler
seçimle iş başına gelen diğer makamları da kapsayacak şekilde yasa ile genişletilebilir.27
Tablo 6’ dan görüleceği üzere araştırmaya katılan kişilerin %91,8’ i seçim kampanyasında kabul
olunabilecek gider kalemlerinin açık ve net bir şekilde belirlenmesinden yanadır. Ayrıca, %74,8’ i
seçim dönemlerinde adaylar ve siyasi partiler tarafından yapılan harcamalara bir üst sınır getirilmesini
desteklemektedir. Seçim harcamalarının seçim bölgelerindeki seçmen ve milletvekili gibi kriterlere bağlı
olarak sınırlandırılması önerisi ise katılımcılar tarafından %68,5 oranında kabul görmüştür.
TUSİAD’ da, özellikle seçim dönemlerinde, partiler arasında eşitliğin sağlanması ve belirli kişi ya da
kurumların parasal yollarla egemen olmalarının engellenmesi amacıyla kampanya harcamalarının;
- belirli bir tutar ya da seçmen sayısı, milletvekili sayısı gibi kriterlere bağlı oranlarda sınırlandırılması,
- partilerin ve adayların yapacakları harcamaların, bu amaçla görevlendirilecek kişiler ya da tüzel kişiler
tarafından yapılması, yönetilmesi ve denetlenmesi,
- bu düzenlemenin tam bir saydamlığı sağlaması için, bu hükümlere uygun davranmanın müeyyidesi
olarak parasal nitelikli cezaların yanı sıra milletvekili iptaline kadar giden bir dizi önemli yaptırıma
yasal düzeyde yer verilmesini önermektedir.28
Seçim harcamalarına sınır getirilmesini faydalı gören, fakat belge düzeninin yerleşmediği bir Türkiye’ de
bunu kontrol etmenin mümkün olmadığını düşünenler tarafından bu sınırlamanın pratikte çok fazla
öneminin olamayacağı dile getirilmektedir.29 Ülkemiz için haklı bir görüş olmakla birlikte, sorunun çözümü
kanımca imkansız değildir. Örneğin partilere yapılan bağışlarda sadece bankacılık sisteminin kullanılması,
seçim harcamalarının yeminli mali müşavir denetiminde çekle yapılması, etik kurulunun oluşturulması,
denetimin önerdiğimiz şekilde etkin bir şekilde yapılması işleyebilir çözüm önerileridir. Bu çözüm önerileri
konusunda araştırmaya katılanların görüşleri ise aşağıdaki gibidir.
Tablo 6 incelendiğinde, araştırmaya katılan kişilerin %87,7 si seçimlere katılacak olan adayların seçim
dönemlerinde kendilerine ait bir seçim hesabı açtırarak bağış alım ve ödemelerini bu hesaptan sorumlu bir
muhasebe uzmanı denetiminde yapmalarını benimsemiştir. Diğer yandan, seçim dönemlerinde yapılacak
olan harcamaların nakitle değil çekle yapılması denetimi daha da etkinleştirecek ve para akışının kontrolunu
sağlayacaktır. Seçim harcamalarının çekle yapılması fikrine katılanların oranı %68, katılmayanların oranı
%15,3, kararsız olanların oranı ise %16,6 olarak saptanmıştır. Sonuç itibariyle, seçim harcamalarının
denetlenebilmesi konusunda kamuoyunda önemli bir hassasiyetin oluştuğu ve denetlenmesi için yukarıda
belirtilen tedbirlerin alınması gerektiği görüşünde oldukları belirtilebilir.

Mehmet Dülger, “Siyasi Partilerin Seçim Kampanyalarının Finansmanı”, Siyasi Partiler ve Demokrasi
Sempozyum, TESAV Yayınları, yayın No: 8, 3. Sunuş, 1995, s. 57
26
Yunanistan Resmi Gazetesi, FEK 78 A’/14.03.2000, 2817 sayılı yasanın 10. maddesi
27
Yunanistan Anayasası, Madde 29/2
28
TUSİAD, a.g.e., s. 54
29
Abdüllatif Şener, Siyasi Partiler ve Demokrasi Sempozyum, TESAV Yayınları, yayın No: 8, 1995, ss. 99-100
25
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Tablo 6: Seçim Harcamalarına Tavan Getirilmesi ve Denetlenmesi
Seçim dönemlerinde adaylar, kendilerine ait bir seçim hesabı açtırmalı ve ödemelerin tümü bu
hesaptan sorumlu bir muhasebe uzmanı denetiminde yapılmalıdır.
N
%
Katılıyorum
528
87,7
Kararsızım
37
6,1
Katılmıyorum
37
6,2
Toplam
602
100
Denetimin sağlanması açısından partilerin ve adayların seçim harcamaları nakitle yapılmamalı,
sadece çekle yapılmalıdır.
N
%
Katılıyorum
409
68
Kararsızım
100
16,6
Katılmıyorum
92
15,3
Toplam
601
100
Seçim dönemlerinde adaylar ve siyasi partiler tarafından yapılan seçim harcamalarına bir üst
sınır getirilmelidir.
n
%
Katılıyorum
451
74,8
Kararsızım
47
7,8
Katılmıyorum
105
17,4
Toplam
603
100
Partilerin ve adayların yapacakları seçim harcamaları, seçim bölgelerindeki seçmen ve
milletvekili sayısı gibi kriterlere bağlı olarak sınırlandırılmalıdır.
n
%
Katılıyorum
413
68,5
Kararsızım
82
13,6
Katılmıyorum
108
17,9
Toplam
603
100
Seçim kampanyasında kabul olunabilecek gider kalemleri açık ve net bir şekilde
belirlenmelidir.
n
%
Katılıyorum
549
91,8
Kararsızım
20
3,3
Katılmıyorum
29
4,8
Toplam
598
100
3. Siyasi Parti Kayıtlarının Denetlenmesi ve Saydamlığın Sağlanması İle İlgili Değişkenlerin Faktör
Analizi ve Hipotez Testleri
Siyasi parti kayıtlarının denetlenmesi ve kamuyu aydınlatma ile ilgili değişkenlerin alt başlıklara
ayrılabilmesi için faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. KMO (0.836) ve Bartlett (2106 p<0.00) test
değerleri ile faktör analizinin uygunluğu göstermektedir. Faktör Analizi sonucunda ilk 14 değişken
değişimin %60’ını açıklayan 4 faktöre indirgenmiştir. Döndürülmüş bileşen matrisinden görüldüğü gibi
(tablo 7);
1. faktör önem sırasına göre aşağıdaki değişkenleri içerdiğinden
“Kamuya Duyuru ve
Muhasebecilerce Denetim” olarak adlandırılmıştır. İçerdiği değişkenler;
- “Saydamlığın sağlanması açısından siyasi partilerin kayıtları en fazla satılan iki ulusal gazetede, resmi
gazetede ve İnternet'te yayınlanarak kamuya duyurulması,
- Siyasi partilere yapılan devlet yardımlarının saydamlığın sağlanması açısından her yıl kamuya
duyurulması,
- Siyasi partilerin tüm hesaplarının yıl sonlarında Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetlenerek denetim
sonuçlarının kamuya duyurulması,
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-

Seçilenlerin mal varlıklarının seçim sonrasında ve üyeliklerinin sürdüğü her yılın sonunda kamuya
duyurulması,
Partilerin il ve ilçe teşkilatlarında gelir ve gider kayıtlarının muhasebe uzmanlarınca tutularak bir
öndenetime tabi olması gerekliliğini içeren eğilim değişkenleridir.

1. faktörle demografik değişkenler arasındaki ilişkilerin araştırılması sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır:
İstatistiki olarak %95 güven düzeyinde yaş, cinsiyet ve medeni duruma göre “Kamuya Duyuru ve
Muhasebecilerce Denetim” hakkındaki görüşlerin değişmediği gözlenmiş olup bu sonuç beklentilerimizle
paraleldir. Ancak ankete katılan kişilerin eğitim düzeyleri açısından “Kamuya Duyuru ve Muhasebecilerce
Denetim” faktöründe %95 güven düzeyinde anlamlı bir farklılık gözlemlenmiştir (F=3.823 p<0,05). Buna
göre %95 güven düzeyinde ortaokul mezunları bu faktörü kapsayan yukarıdaki ifadelere daha az katılırken
ilkokul, lise ve üniversite mezunları ise daha fazla katılmaktadır.
Tablo 7: Döndürülmüş Bileşen Matrisi
İFADELER
Saydamlığın sağlanması açısından siyasi partilerin kayıtları en
fazla satılan iki ulusal gazetede, resmi gazetede ve internette
yayınlanarak kamuya duyurulmalıdır.
Siyasi partilere yapılan devlet yardımları saydamlığın sağlanması
açısından her yıl kamuya duyurulmalıdır.
Siyasi partilerin tüm hesapları yıl sonlarında Bağımsız Denetim
Kuruluşlarınca denetlenmeli ve denetim sonuçları kamuya
duyurulmalıdır.
Seçilenlerin mal varlıkları seçim sonrasında ve üyelikleri sürdüğü
her yılın sonunda kamuya duyurulmalıdır.
Partilerin il ve ilçe teşkilatlarında gelir ve gider kayıtlarının
muhasebe uzmanlarınca tutularak bir öndenetime tabi olması
gereklidir.
Siyasi partilere yapılan bağışlarda kişilerin ad ve adresleri eksiksiz
yazılmalıdır.
Kimlikleri ve açık adresleri yazılmamış kişilerin bağışları hazineye
doğrudan gelir kaydedilmelidir.
Siyasi partilere yapılan bağışlarda vergi kimlik numaralarının
banka dekontlarında ve bağış makbuzlarında bilgi olarak yer
alması denetimi daha da etkinleştirebilir.
Partilere yapılan bağışların denetlenebilmesi amacıyla bağışlar
parti örgütlerine nakit olarak değil sadece bankalar aracılığıyla
yapılmalıdır.
Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin etkin bir şekilde denetlenerek
denetim sonuçlarının kamuoyuna sunulması yoluyla siyasi
yolsuzluklar önlenebilir.
Mali kaynakları sınırsız kişilerin partiler üzerinde siyasi etki
yaratma olanakları denetim sonuçlarının kamuya duyurulması ile
engellenebilecektir.
Siyasi partilerin saydamlığının sağlanması konusunda sivil toplum
örgütlerinin etkin bir rol üstlenmesi sağlanmalı ve bu örgütlerden
oluşan “Etik Kurulu” oluşturulmalıdır.
Özel şirketler ve kişiler siyasi partilere diledikleri miktarlarda
bağışta bulunabilmelidir.
Siyasi partilere yapılan bağışlarda üst sınır bulunmalıdır.

Güvenilirli
k Katsayısı

1

2

3

4

0,72 0,760
0,704

0,640
0,580
0,580

0,74

0,844
0,764
0,695

0,430

0,70

0,871

0,800

0,511

0,64

-0,858
,798
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Açıklanan Varyans Yüzdesi
31,5 11,3 8,4
8,0
Asal Bileşenler Analizi ve Kaiser Normalizasyonu ile Varimax Döndürme Yöntemi kullanımıştır.
Toplam Güvenilirlik Katsayısı (Cronbach alpha) 0,79
2. faktör önem sırasına göre aşağıdaki değişkenleri içerdiğinden
“Bağışların Kaynağı” olarak
adlandırılmıştır. İçerdiği değişkenler;
- Siyasi partilere yapılan bağışlarda kişilerin ad ve adreslerinin eksiksiz yazılması,
- Kimlikleri ve açık adresleri yazılmamış kişilerin bağışlarının hazineye doğrudan gelir kaydedilmesi,
- Siyasi partilere yapılan bağışlarda vergi kimlik numaralarının banka dekontlarında ve bağış
makbuzlarında bilgi olarak yer almasının denetimi daha da etkinleştirebileceği,
- Partilere yapılan bağışların denetlenebilmesi amacıyla bağışların parti örgütlerine nakit olarak değil
sadece bankalar aracılığıyla yapılmasını içeren eğilim değişkenleridir.
2. faktörle demografik değişkenler arasındaki ilişkiler araştırıldığında herhangi bir farklılık ortaya
çıkmamıştır.
3. faktör önem sırasına göre aşağıdaki değişkenleri içerdiğinden “Siyasi Yolsuzlukların Önlenmesi” olarak
adlandırılmıştır. İçerdiği değişkenler;
- Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin etkin bir şekilde denetlenerek denetim sonuçlarının kamuoyuna
sunulması yoluyla siyasi yolsuzlukların önlenebileceği,
- Mali kaynakları sınırsız kişilerin partiler üzerinde siyasi etki yaratma olanaklarının denetim sonuçlarının
kamuya duyurulması ile engellenebileceği,
- Siyasi partilerin saydamlığının sağlanması konusunda sivil toplum örgütlerinin etkin bir rol
üstlenmesinin sağlanması ve bu örgütlerden oluşan “Etik Kurulu” nun oluşturulmasını içeren eğilim
değişkenleridir.
3. faktörle demografik değişkenler arasındaki ilişkiler araştırılması sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır:
İstatistiki olarak %95 güven düzeyinde yaş, cinsiyet ve medeni duruma göre “Siyasi Yolsuzlukların
Önlenmesi ” hakkındaki görüşlerin değişmediği gözlenmiş olup bu sonuç da beklentilerimizle paraleldir.
Ancak ankete katılan kişilerin eğitim düzeyleri açısından “Siyasi Yolsuzlukların Önlenmesi” faktöründe bir
farklılık gözlemlenmiştir (F=2,911 p<0,05). Buna göre %95 güven düzeyinde üniversite mezunları bu
faktörü kapsayan yukarıdaki ifadelere daha az katılırken ilkokul, ortaokul ve lise mezunları ise daha fazla
katılmaktadır.
4. faktör önem sırasına göre aşağıdaki değişkenleri içerdiğinden “Bağış Sınırı” olarak adlandırılmıştır.
İçerdiği değişkenler;
- Özel şirketler ve kişilerin siyasi partilere diledikleri miktarlarda bağışta bulunamamaları gerekliliği ve
- Siyasi partilere yapılan bağışlarda üst sınır bulunması gerekliliğini içeren eğilim değişkenleridir.
4. faktörle demografik değişkenler arasındaki ilişkiler araştırıldığında herhangi bir farklılık ortaya
çıkmamıştır.
4.Seçim Dönemleri ve Seçim Harcamalarının Denetimi Değişkenleri ile İlgili Hipotez Testleri
Seçim dönemleri ve seçim harcamalarının denetimi ile ilgili eğilimlerin demografik değişkenlere göre
değişip değişmediğinin analizi için yapılan hipotez testleri sonucunda %95 güven düzeyinde şu anlamlı
sonuçlar elde edilmiştir;
- Seçim dönemlerinden adayların kendilerine ait bir seçim hesabı açtırması ve ödemelerin tümünün bu
hesaptan sorumlu bir muhasebe uzmanı denetiminde yapılması yönündeki görüş, eğitim düzeyine göre
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farklılık göstermektedir (F=2,65 p<0,05). Buna göre ilkokul mezunları bu ifadeye diğerlerinden daha az
katılmaktadırlar.
Mali imkanları yüksek bazı kişi ve kuruluşlarca çıkar sağlamak için partilerin seçim harcamalarının
finanse edildiği yönündeki görüş, eğitim düzeyine göre farklılık göstermektedir (F=5,05 p<0,05). Buna
göre ortaokul mezunları bu ifadeye diğerlerinden daha az katılmaktadırlar.
Partilerin ve adayların kendi mülkiyetlerinde bulunmayan her türlü taşınır ve taşınmazı geçici ve
bedelsiz olarak seçim kampanyalarında kullanmalarının normal olduğu yönündeki görüş eğitim
düzeyine ve mesleğe göre farklılık göstermektedir (sırayla F=2,41 p<0,05 ve F=2,56 p<0,05). Buna göre
ilkokul ve ortaokul mezunları ile tüccar, esnaf ve emekliler bu durumu diğerlerinden daha normal
bulmaktadırlar.
Denetimin sağlanması açısından partilerin ve adayların seçim harcamalarının nakitle yapılmaması,
sadece çekle yapılması yönündeki görüş mesleğe göre farklılık göstermektedir (F=2,31 p<0,05). Buna
göre serbest meslek sahipleri bu görüşe daha fazla katılırken, tüccar ve esnaflar daha az katılmaktadır.
Seçim dönemlerinde adaylar ve siyasi partiler tarafından yapılan seçim harcamalarına bir üst sınırın
getirilmesi yönündeki görüş mesleğe göre farklılık göstermektedir (F=2,24 p<0,05). Buna göre tüccar ve
esnaf üst sınır getirilmesine daha fazla taraftar iken serbest meslek sahipleri daha az taraftardır.
Denetim için siyasi partilere bağışta bulunan şirketlerin bu tutarları gider olarak kaydedebilmesi
yönündeki görüş mesleğe göre farklılık göstermektedir (F=2,51 p<0,05). Buna göre tüccar ve esnaf bu
ifadeye daha fazla katılırken, kamu görevlileri ve emekliler daha az katılmaktadır.

SONUÇ
Siyasi partiler, siyasi düşünce ve tercihleri doğrultusunda vatandaşların devlet yönetimine katılmalarını,
yürütmede görev alacak kişilerin seçilmelerini mümkün kılan demokratik sivil toplum örgütleridir.
Ülkemizde kayıt dışı ekonominin önemli boyutlara ulaştığı düşünüldüğünde, mali imkanları fazla bazı kişi
ve kuruluşların partilere yapmış oldukları bağışlar ve sundukları bir takım imkanlar sonucunda kişisel çıkar
sağlama yoluna gittikleri söylenmektedir. Bu durum ise ne yazık ki siyasete gölge düşürmektedir.
Ülkemizde bir takım düzenlemelerin yapılması durumunda siyasi partilerin gelir ve giderleri etkin bir
şekilde denetlenebilecektir. Etkin denetimin yapılması ve partilerin mali hesaplarının kamuya duyurulması
sonucunda saydamlık sağlanabilecek, sonuç olarak partilere duyulan güven artacaktır. Bu bağlamda, çalışma
içerisinde açıklanmış olan kamuoyu eğilimi araştırması sonuçları;
- Partilere yapılan bağışların, gelir ve giderlerinin saydamlığını,
- Partilerin muhasebe kayıtlarının uzman muhasebecilerce tutularak öndenetimin sağlanmasını,
- Seçim dönemlerindeki kampanya harcamalarının sorumlu bir yeminli mali müşavir denetiminde çekle
yapılmasını,
- Seçim dönemlerinde adaylar ve siyasi partiler tarafından yapılan seçim harcamalarına bir üst sınır
getirilmesini,
- Seçim kampanyasında kabul edilebilir gider kalemlerinin açık ve net bir şekilde belirlenmesini,
- Siyasi partilerin yıl sonlarında Bağımsız Denetim Kuruluşları, TÜRMOB ve Sayıştay gibi uzman kurum
veya kuruluşlarca denetlenmesini ve sonuçların kamuya duyurulmasını,
- Siyasi partilerin saydamlığının sağlanmasına yönelik olarak Etik Kurulunun kurulmasını,
- Seçilenlerin mal varlıklarının kamu oyuna düzenli biçimde duyurulmasınınönemini ve gereğini ortaya
koymaktadır.
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ŞAHIS ŞİRKETLERİNE EMEĞİ İLE KATILAN ORTAKLAR VE MUHASEBE İŞLEMLERİ
Yrd. Doç. Dr. Özcan UNUTKAN
Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler MYO
0. GENEL AÇIKLAMA
İnsanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle kar elde etmeyi amaçlayan ticari işletmeler,
sorumluluğu sınırlandırılmamış birden fazla gerçek kişiden oluşması durumunda şahıs şirketi olarak
nitelendirilirler. Bu şirket türlerine yasalarda belirtilen sermaye unsurlarından birisi veya birden fazlası ile
katılarak ortak olmak mümkündür. Bu tür ortaklık ve ortakların arasındaki hak ve yükümlülükler ile ilgili
düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda yer aldığından uygulamada ve teoride pek bir
tereddüt yaşanmamaktadır. Ayrıca konu ile ilgili yapılmış nitelikli çalışmalar da açıklayıcı ve yol gösterici
olmaktadır. Ancak şahıs şirketlerinin ayırt edici özelliklerinden birisi olan kişisel emeğin sermaye olarak
konulması, bu şekilde ortak olanların muhasebe kayıtlarında diğer ortaklarla aynı düzeyde yer almasına
engel olmaktadır.
Emeği ile katılan ortağın sermayesinin türü Türk Ticaret Kanununun 139. maddesinde kişisel emek adıyla
yer almaktadır. Böylelikle konunun hukuki yönü açıklığa kavuşturulmuştur. Diğer yandan muhasebenin
kayıt tekniği, bahsi geçen ortağın sermayesinin tutarı sorusunu soracaktır. Genel kabul görmüş muhasebe
kavramlarından birisi olan parayla ölçülme kavramı gereği, parayla ifade edilebilen iktisadi olay ve
işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimi ile yansıtılması gerekmektedir. Emeğin sermaye
unsuru olarak objektif bir şekilde para ile ifade edilmesi mümkün olmadığından, ilgili muhasebe
kayıtlarında ne tutarla yer alacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun uygulamada yaygın olarak,
emeği ile katılan ortağın bazı kayıtlarda özellikle sermaye hesaplarında hiç yer verilmeyerek çözüldüğünü
görmekteyiz. Bu da muhasebe kayıt düzeninde olması gereken ortaklık bilgilerinin eksik kalmasına yol
açmaktadır. Bu durumun muhasebenin bilgi üretme işlevini olumsuz yönde etkilediğini söyleyebiliriz.
Emeği ile katılan ortağın sermaye payı tutarının sembolik bir değer ile ifade edilerek, muhasebe
kayıtlarında tüm ortakları izlemenin mümkün olacağı kanısındayız. Bu çalışmamızda şahıs şirket
ortaklarının ticari işlem ve olaylarının gerçek ve sembolik (iz değeri) tutarlar kullanarak muhasebe
kayıtlarını yapmayı amaçlamaktayız.
I. ŞAHIS ŞİRKETLERİ
Ticaret şirketlerini oluşturan iki temel gruptan biri olan şahıs şirketleri, kollektif şirket ve adi komandit
şirketlerden oluşmaktadır. 1
Bu şirketler ile ilgili yasal düzenlemeler TTK.’nun 153 ile 268. maddeleri arasında yer almaktadır. Bu
maddelerin 153 ile 242. arası kollektif şirketler ile ilgili, 243 ile 268. arası komandit şirketler ile ilgili olarak
düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler içerisinde her iki şirket türünün de tanımlaması yapılmıştır.
Kollektif şirket, bir ticari işletmeyi belli bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında
kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış olan
şirkettir.(T.T.K. madde 153)
Komandit şirket, bir ticari işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve şirket
alacaklılarına karşı bir veya daha fazlasının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların
sorumluluğu belli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirkettir.(T.T.K. madde 243)
Ülkemizde komandit şirketler, geçen zamanla önemlerini büyük ölçüde yitirmişlerdir. 2
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Diğer yandan şahıs şirketi olarak kollektif şirketler, en yaygın şirket türlerinden biri olmuştur.Bunun
sebeplerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. 3







Kuruluş işlemlerinin ve sözleşme değişikliğinin kolaylığı,
Kuruluş için resmi bir kurumun izninin gerekmemesi,
Ortak sayısının azlığı,
Kuruluşta kanunen asgari bir sermaye koyma yükümlülüğünün bulunmayışı,
Kardan kanuni yedek akçe ayırma zorunluluğunun bulunmayışı,
Ortakların kişisel yetenek ve emeklerini sermaye olarak koyabilmeleri.
2. ŞAHIS ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK DEĞERLER

Şahıs şirketlerinde, ortakların şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye, emek, mal ve haklardan
oluşabilmektedir. Ancak sermaye olarak konulacak hak ve malların para ile değerlendirilebilecek ve
başkasına devri mümkün değerler olması gerekmektedir. Kanun, sözleşme ya da işin niteliği gereğince devri
mümkün olmayan ve devrolunmayan haklar (örneğin şahsa bağlı olan haklar; isim, nafaka, ölünceye kadar
bakma akdi) sermaye olarak konulamaz. 4
T.T.K. madde 139 da, kanunda aksine bir hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye unsuru olarak
konulabilecek değerler sekiz kalem olarak sıralanmıştır.









Para, alacak, kıymetli evrak ve taşınır mallar,
İmtiyaz ve ihtira beratları gibi sınai haklar,
Her çeşit taşınmaz mallar,
Taşınır ve taşınmaz malların yararlanma ve kullanma hakları,
Kişisel emek,
Ticari itibar,
Ticari işletmeler,
Telif hakları, maden ruhsatnameleri gibi ekonomik değeri olan diğer haklar.

Maddede yer alan aksine bir hüküm olmadıkça ifadesine yönelik olarak, şahıs şirketlerinde
sınırlama getiren bir madde bulunmaktadır. Komandit şirketlerle ilgili düzenlemenin yer aldığı T.T.K. nun
246. maddesi, sorumluluğu belli bir sermaye ile sınırlandırılmış (komanditer) ortağın kişisel emeğini
sermaye olarak koyamayacağı hükmünü getirmiştir.
3. ŞİRKETE EMEĞİ İLE KATILAN ORTAKLAR VE MUHASEBE KAYITLARINDA
İZLENMESİ
Şahıs şirketlerinde ayni veya nakdi sermaye katkısı olmayan ortağın emeği ile ortak olarak kabul
edilebilmesi, bu ortağın kişisel becerisinin veya bilgisinin şirket için gerekli olmasına bağlıdır. Aksi halde
ticari bir işletmeye herhangi bir katkı olmadan ortak olunması pek mümkün görülmemektedir. Buradan
sermaye olarak konulan emeğin şirket için önemli olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Bu sebeple emeği ile katılan
ortağı ve katkısını diğer ortaklardan farklı değerlendirmemek gerekmektedir.
Şirket sözleşmesine ayni ve nakdi sermaye taahhüdünün yanı sıra kişisel emek olarak konulan sermayenin de
mahiyeti yazılmalıdır.(T.T.K. madde155/5) Böylelikle ortaklar arasında ileride doğabilecek konu ile ilgili
ihtilaflar önlenebilir. Sermayeye kişisel emeği ile katılan ortağın taahhüdünün, diğer ayni ve nakdi sermaye
taahhüdünde bulunan ortaklardan ve taahhütlerinden hiçbir farkı yoktur. Şirket ayni ve nakdi taahhütlerin
yanı sıra emek taahhütlerinin de sözleşmede belirtilen koşullarda yerine getirilmesini talep ve dava
edebileceği gibi gecikme sebebiyle uğradığı zararın tazminini isteyebilir.(T.T.K. madde140/4) Yargıtay
Ticaret Dairesi, 26.11.1968 tarihli, Esas 1697/2059, Karar 1968/6301 sayılı kararında, şirketin yerine
getirilmeyen emek taahhüdünün dava yolu ile talep edebileceğini belirtmiştir.
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Şirket sözleşmesinde her bir ortağın sermaye taahhütleri ve dönem sonucuna katılımları yer alacaktır. Ancak
muhasebe bilgi üretme sistemi de bu bilgileri kapsamalıdır. Dönem sonuçlarının paylaşım bilgileri
kolaylıkla muhasebe kayıtlarına yansıtılırken, sermaye hesaplarında emeğin para ile ifade edilme sorunu ile
karşılaşılmaktadır. Bu sorun bahsi geçen emeğin alım gücü olmayan bir tutarda nakit sermaye taahhüdü ile
kolayca çözülebilecektir. Alım gücü olmayan herhangi bir
sembolik tutarın emeğin ifade edilmesinde kullanılması, kuruluşla ilgili ortaklık bilgilerinin gerektiği gibi
muhasebe kayıtlarına yansıtılmasını sağlayacaktır.. Sembolik tutar olarak, ekonomik anlamda bir değeri
olmayan herhangi bir tutar kullanılabilir. Örneğin 1.000.-TL veya 1.000.000.-TL kullanıldığında ne şirket
ekonomik olarak bir değer elde edecek, ne de ilgili ortak ekonomik olarak bir yükümlülük üstlenecektir.
Konuyu basit bir örnekle aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.
ÖRNEK: A ve B birlikte 10.000.000.000.-TL sermayeli bir kollektif şirket kurmaya karar vermişlerdir.
Şirket sözleşmesinde ortakların taahhütleri aşağıdaki gibidir.
Buna göre sözleşmede sermaye iki şekilde gösterilebilir
-A
nakit 10.000.000.000.-TL
-B
emek
1.000.000.-TL
veya
-A
nakit 9.999.000.000.-TL
-B
emek
1.000.000.-TL olarak düzenlenecektir.
Muhasebe kayıtları da aşağıdaki gibi yapılabilir.
1. Durum
__________________ / ____________________
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE
10.001.000.000.501.01 Ortak A
10.000.000.000.501.02 Ortak B
1.000.000.500 SERMAYE
10.001.000.000.500.01 Ortak A 10.000.000.000.500.02 Ortak B
1.000.000.
Sermaye taahhütleri
_________________
/ _____________________
100 KASA
10.001.000.000.100.01 Türk Lirası Kasası
10.001.000.000.501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE
10.001.000.000.501.01 Ortak A
10.000.000.000.501.02 Ortak B
1.000.000.Sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesi
_________________ / ______________________
II. Durum
_________________

/

______________________

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE
10.000.000.000.501.01 Ortak A
9.999.000.000.501.02 Ortak B
1.000.000.500 SERMAYE
10.000.000.000.500.01 Ortak A
9.999.000.000.500.02 Ortak B
1.000.000.Sermaye taahhütleri
_________________ /
______________________
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_________________

/

______________________

100 KASA

10.000.000.000.100.01 Türk Lirası Kasası
10.000.000.000.501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE
10.000.000.000.501.01 Ortak A
9.999.000.000.501.02 Ortak B
1.000.000.Sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesi
_________________
/
______________________

Birinci durumda; emeği ile katılan ortağın nakit taahhüdü, diğer ortağın taahhüdü ile birleşerek şirket
sermayesini tutar olarak yükseltmiş ancak ekonomik olarak değiştirmemiştir.
İkinci durumda; emeği ile katılan ortağın nakit taahhüdü kadar diğer ortak sermaye taahhüdünü
azalttığından, şirket sermayesi ne tutar olarak ne de ekonomik olarak değişmemiştir.
Her iki durumda da gerçek anlamda bir değişim olmamış ancak emeği ile katılan ortak kayda alınmıştır.
4. SONUÇ
İşletmeler ticari faaliyetlerinde kişisel bilgi ve becerilere yoğun olarak ihtiyaç duyarlar. Genellikle bu
ihtiyaçlarını ücret karşılığı çalıştırdıkları kişilerden temin ederler. Bu ticari hareketin muhasebeye kaydı
kolaylıkla yapılabilmektedir. Emeğin temin edilmesinde kişiyi ücret ile çalıştırma yerine, kişinin işletmeye
ortak olarak katılması durumunda kayıt işleminde aynı kolaylık olmayacaktır. Şirket sözleşmesinde yer alan
ortaklık bilgilerinin, muhasebe kayıtlarında da görülmesi gerekmektedir. Bunu kişisel emeği ile katılan
ortağın sermaye taahhüdünün sembolik bir tutar ile muhasebeleştirilmesi yoluyla sağlamak mümkün
olacaktır. Bu şekilde ortaklarla ilgili bilgilerin tamamı, şirket sözleşmesinin yanı sıra muhasebe kayıtlarında
yer alacaktır. Bu suretle genel kabul görmüş muhasebe kavramlarından tam açıklama kavramına uyum
sağlanacağı kanaatindeyiz.
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GİRİŞ
Barter kelimesi İngilizce kaynaklı olup, takas (değiş-tokuş) anlamına gelmektedir. Günümüzde
uluslararası ticaret dilinde mal takası anlamında kullanılmaktadır.Barter sistemi ile alış veriş, taş devri
zamanında başlamış ve bu güne kadar süregelmiştir. Paranın icadı ile birlikte barter ticareti “bilat eral”
(iki istasyonlu) direkt mal takası şeklinden, “multilateral” (çok istasyonlu) indirekt mal takası şekline
dönüşmüştür. Bilgisayar teknolojisindeki büyük ve çok hızlı gelişmenin sonucunda insanoğlu, finans
dünyasına kredi kartları, banka otomatları, kıymetli kağıt fonları, leasing, faktoring gibi yeni sistemler
getirmiştir. Bu yeni sistemler beraberlerinde yeni finansman yükleri de getirmiş ve fiyat artışlarına
sebep olmuşlardır.
1. BARTER’IN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI
İki ürün arasındaki değişimi ifade eden barter anlaşmaları, diğer karşı ticaret anlaşmalarından önemli
farklılıklar göstermektedir. Barter anlaşmaları iki farklı özellikteki ürünle ilgili olduğundan, diğer karşı
ticaret anlaşmalarına göre iki kat daha fazla hükmü içermektedir. Ancak, barter iki farklı malın karşılıklı
olarak değişiminin getirdiği karmaşıklığı, şeffaflık ve titizlikle gideren, olası zorlukları ve anlaşmazlıkları
elimine eden tek yöntemdir.1
Barter, bir firmanın satın aldığı mal ve hizmetin bedelini kendi ürettiği mal veya hizmetle geri
ödemesidir. Para olmaksızın yapılan, sahip olunan mal ve hizmete karşılık, ihtiyaç duyulan mal ve
hizmetin satın alınması işlemidir. Bu sistemde de para kullanılmaktadır. Ancak diğer ticari
işlemlerden farklı bir işlevi vardır. Zira, burada para bir değer saklama aracı olarak değil (store of
value), bir muhasebe birimi (unit of account) olarak kullanılmaktadır. Barter sistemi uygulamada, bir
taraftan mal ve hizmetlerin satışında bir pazarlama ve satış tekniği olarak kullanılmakta, bir taraftan
da bir finans tekniği olarak finansman ihtiyacında faydalanılmaktadır. 2
1.1. Barter Türleri
Barter uygulamasında en çok kullanılan üç yöntem şunlardır:
1.1.1. Barter Exchange
Burada bir işletme ağına, bir broker (simsar) tarafından verilen aracılık hizmet iyle üyelerin kendi
aralarında mal ve hizmet değişimi yapması söz konusu olmaktadır. Bu uygulama perakende barter
olarak da tanımlanmaktadır. Büyük ölçekli üreticiler, hizmet işletmeleri, perakende satış yapanlar,
bankalar, hatta serbest meslek grupları bile bu sisteme dahil olabilmektedirler.
Perakende barter, yerel bölge veya ülke sınırları içinde yapılan ticari kapasiteyi geliştirmekten, günlük
yaşamı iyileştirmeye kadar yapılan ticari faaliyetleri kapsayabilmektedir.
1.1.2. Toptan Barter
Üretici, ana dağıtım firması ve toptancı gibi konumlarda olan işletmelerin, kendi mal ve hizmetlerini
ticari ilişkide bulundukları işletmelerle takas etmeleri işlemleri bu gruba girmektedir. Bilinen en
David N., Koschik, “Structuring Barter and Countertrade Transactions” Barter In The World Economy (Bart S. Fisher, Kathleen
M. Harte, Newyork: Greenwood Press, 1985), s. 38.
2 C. Murat ARSLAN, Fercan AYKUTLU, Barter Uygulaması, Sirküler Kitap, TÜRMOB Yayınları, No:97, Ankara, 1999,
http://www.turmob.org.tr/yayinlar/sirkuler/s27s3.html, (01.04.2002).
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karakteristik örneği, basın yayın kuruluşlarının, reklamını aldıkları firmaların ürünleriyle reklam
hizmetlerini takas etmeleridir. Genellikle nakit akışı temin etmek amacıyla yapılır. Üretici, toptancı
ve dağıtım firmaları stokta kalan mallarını eritmiş olurlar.
1.1.3. Uluslararası Barter
Uluslararası barter uygulaması iki şekilde yapılabilmektedir.
1.1.3.1. Karşılıklı Ticaret (Countertrade)
Karşılıklı iki ülkenin mal takası anlamına gelmektedir. Bunlar uluslararası ticaret anlaşmalarıdır ve
daha çok barter anlaşmaları türündedir. 1970’li yılların başlarından beri nakit sık ıntısı çeken ülkeler
ile gelişmekte olan ülkeler arasında yapılmakta ve mal ve hizmet değişimlerini mümkün hale
getirmektedirler. 3 Bu barter anlaşmaları genellikle maden, tarım ürünleri ile bazı sanayi maddelerini
kapsamaktadır. Bahsi geçen anlaşmaların dünya ticaret hacmi içindeki yerinin yaklaşık olarak %10 ve
500 milyar ABD Dolarından fazla değerde olduğu tahmin edilmektedir. Halen 100’ den fazla ülkenin
bu anlaşmalara taraf olduğu bilinmektedir.
1.1.3.2. Diğer Countertrade Anlaşmaları
Bunlar buy-back anlaşmaları, endüstri offsets, clearing aggreements ve switch trading anlaşmalarıdır.
1.2. Barter Sisteminin Tarafları
Barter sisteminin tarafları barter firması ve üyedir.
1.2.1. Barter Firması
Barter sistemini organize eden ve işleten kurumdur. Üyelerin barter sisteminden yararlanma şekil ve
esaslarını belirler, üyelerin cari hesaplarını tutar, üyeler arasında bilgi akımını sağlayacak iletişim
sistemini oluşturur. Kısaca, mal ve hizmetlerin alıcı ve satıcılarını karşılaştırarak, işlemin yapılmasını
sağlar.
Barter şirketleri gelirlerini, genellikle, yapılan işlemlerin tutarı üzerinden hesaplanan komisyon
üzerinden elde etmekte, ayrıca üyelerinden, giriş aidatı, aylık aidat gibi ödemeler talep
edebilmektedirler.
Barter firmaları değişik örgütlenme modellerinde kurulmuş olabilir. Şirketin merkezinin yanı sıra
şube ve bayileri bulunabilir. Sistemin pazarlanması ve daha çok üye katılımı için, franchising
anlaşmaları çerçevesinde çalışan brokerler de kullanılmaktadır. Barter firmasıyla yapılan
sözleşmelerin mahiyetine ve faaliyet gösterilen ülkenin kanunlarına göre; barter şirketinin üyelerinin
taahhütlerini yerine getirmemesi ve barter şirketinin yapılan işlemlerden doğacak sorumluluğu
değişiklikler gösterebilmektedir.
1.2.2. Üye
Ekonomik faaliyetin bir şekilde içinde bulunan her işletme sisteme üye olabilmektedir. Üyeler bazen
belirli bir süre için sisteme dahil olmakta, bazen de yalnızca bir işlem için üye olunabilmektedir.
1.3. Barter Şirketinin Özellikleri
Barter üyesi firma her türlü mal ve hizmet ihtiyacını sistemden satın alarak barteri bir finansman modeli
olarak kullanabilir. Satın aldığı ürünün bedeli kadar barter sistemine USD ile borçlanır. Sistem, alıcı firmaya,
borcunu kendi ürünü ile ödeyebilmesi için belli bir vade tanır. Bu vade sürecinde borçlu firmaya ürettiği mal
ve hizmete olan talepler iletilir, satış gerçekleşirse firma borcunu ürünü ile ödemiş olur. Borçlu firma bu
Beratiye ÖNCÜ, Karşılıklı Ticaretin Dünya Ticaretindeki Yeri ve Türkiye, TC Başbakanlık ve HDTM İhracatı Geliştirme Etüd
Merkezi, Yayın No: 102, Ankara, 1986, s.8.
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sürede hiçbir şekilde ürünü ile ödeme yapamaz ise borcunu vade bitiminde nakit olarak öder. Böylelikle bu
süre için sıfır faizli dolar kredisi kullanmış olur.
a) Barter Bir Leasing Şirketidir
İhtiyaçlarını barter finansman kredisi ile karşılayan ve ödemeyi kendi ürünü ile yapmak isteyen firmaların
100 bin USD üzerindeki alımları barter leasing kredileri ile sağlanır.
Örneğin; bir firma 1 milyon USD’lik bir ürünü barter sistemi ile satın alacak. Barter finansman kredisi
kullansa 9 ayda ürünü ile ödeme yapmak zorunda. Yapamazsa 9 ay sonra 1 milyon USD ödeyecek. Bu da
firmayı zor durumda bırakıyor. Böyle bir durum için Barter Leasing devreye girer. Firmaya 1 milyon USD’yi
barter sistemi ile ödemesi için 48 ay süre verilir ve her 9 ayda ürünü ile ödeme yapamadığı takdirde ödeme
yapması gereken nakit tutar hesap edilir.
b) Barter Bir Faktoring Şirketidir
Barter sistemi ile ürün satan firma sistemden USD ile alacaklanmaktadır. Borçlu firma daha Barter Sistemi
ile borcunu ödemeden alacağını ihtiyaç duyduğu bir ürünü sistemden satın alarak tahsil etmektedir. Yani
sistemdeki alacağına karşılık sistemden kredi kullanmaktadır. Bu bir faktoring işlemidir. Her barter
işleminde alıcı Barter Finansmanı kullanmakta, satıcı ise alacağını faktoring etmektedir.
c) Barter Sistemi’nin Bankacılık Sistemleri ile karşılaştırılması
Banka bir aracı kurumdur. Tasarruf fazlası bulunan taraflar ile finansman açığı bulunan taraflar arasında para
transferi için aracılık yapar. Bunu nasıl yapar? Tasarruf fazlası bulunan kişi veya kuruluşlardan belirli bir
maliyetle para satın alır. Satın aldığı fonları para ihtiyacı bulunan kişi veya kurumlara belirli bir maliyetle
satar. Bankanın kredi müşterilerine teklif ettiği kredi faizinin, bankanın mevduat sahiplerine ödediği faizden
yüksek olması gerekir. Sonuçta paranın sahibi ile paranın müşterisi arasında çıkar çatışması doğmaktadır.
Kaynağın kıt olduğu ülkemizde tasarruf fazlası fonlar için yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Mevduata teklif
edilen yüksek faiz otomatik olarak kredi maliyetini yükseltiyor.
Barter firması da banka gibi çalışıyor. Arz ve taleplerin buluşmasına aracılık ediyor. Barter sisteminde kredi
kullanan kuruluş ile krediyi finanse eden kuruluş aynı. Sistemden mal ve hizmet alan firma kredi kullanırken,
sisteme mal ve hizmet arz eden firma, krediyi finanse ediyor. Satıcı konumunda krediyi finanse eden firma,
alıcı konumunda krediyi kullanıyor. Sonuçta sistem üyesi her bir firma hem sistemden kredi kullanan hem de
sisteme kredi veren kuruluş oluyorlar. Böylelikle her bir firma hangi maliyetle kredi kullanmışsa aynı
maliyetle sisteme kredi vermiş bulunuyor. Barter sisteminde bankacılık sisteminin aksine kredi konusunda
arz talep çıkar uyumu gerçekleşiyor.
1.4. Barter Sisteminin Avantajları
Barter sistemi, gerçek anlamda paranın maliyetini düşürücü bir özelliğe sahiptir. İsviçre’de 64 bin firmanın
barter sistemini kullanmasının tek nedeni budur. ABD’de 400 bin civarında olduğu tahmin edilen barter
üyelerinin amacı paranın maliyetinden kurtulmaktır. 1999 yılında 9 trilyon 448 milyar dolarlık barter ticareti
yapılması da bunun bir göstergesidir. Ekonomistlerin 2000’li yıllarda dünya ticaretinin %50’den fazlasının
barter yoluyla yapıldığını öngörmeleri, paranın giderek daha pahalı olmasını önlemek içindir.4
Avrupa ve ABD’de yıllardır uygulanan ve toplam ticaret içinde önemli bir paya sahip olan barter sistemi
Türkiye’de henüz gelişme aşamasında bulunmaktadır.5 Türkiye’de uygulaması oldukça yeni bir finansman
tekniği olan barter sisteminin, ekonomik daralmaların yaşandığı, Asya ekonomik krizinin istihdam ve
büyüme kaybına yol açtığı günümüzde, atıl kapasitenin üretime dönüştürülmesinde, stokların nakde
dönüştürülmesinde, yeni pazarlara açılmak için gerekli finansman kapasitesine sahip olmayan KOBİ’ler ile
diğer firmalar açısından yeni pazarlara açılabilmek için gerekli reklam, pazarlama ve danışmanlık
hizmetlerini sağlamadaki etkinliği ile üzerinde durulması gereken bir finansman aracı olduğu açıktır.6
Celal GÜRSOY, Bartering 2.Kitap-Türkiye’de Barter Ticaretinin Kullanıldığı Sektörler, Birinci Basım, İstanbul, 2000, s.97.
Talat YEŞİLOĞLU,“Barter ile Ticaret Çok Avantajlı Oldu,” Ekonomist, Sayı 47, 24 Kasım 1996, s.17.
6 Dilek POLAT, a.g.e., s.56.
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İş dünyası, barter’ın finansal avantajları yanında, pazarlama açısından da çok avantajlı olduğunu keşfederek,
barter’ın diğer bir çok yöntemle sağlanamayacak yeni iş imkânları sağlayabildiğini görmüştür. Çünkü
pazarlama, diğer yöntemlerden farklı olarak barter sistemiyle nakit harcamadan yapılmaktadır.7
Barter işlemleri her sektör ve işletme için önemli avantajlar sağlamasına rağmen, bazı işletmeler için daha
avantajlıdır. Bunlara örnek olarak lokantalar, oteller, stadyumlar ve hava yolları verilebilir. Bu işletmeler,
boş oda ve koltuklarını barter işlemine konu ederek atıl kapasitelerini etkin kullanabilme imkânı elde
etmektedirler.8 Avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:9











Atıl Kapasiteyi Harekete Geçirmesi
Stokların Eritilmesini Sağlaması
Satışları Artırması
Kârlılığı Artırması
Pazarlamayı Etkinleştirmesi
Finansman Maliyetlerini Azaltması
Likiditasyon Sağlaması
Tahsilat Garantisi Sağlaması
Dış Ticaret İmkânı Oluşturması
Pazar Yapısı Hakkında Bilgi Edinme İmkânı Sağlaması

1.5. Barter Sisteminin İşleyişi10
Sistemin işleyişine geçmeden önce sistem hakkındaki temel bazı kuralları betimlemek faydalı olacaktır.
a. Sistem içinde herhangi bir firmanın ürün satın alabilmesi için , sistemi organize eden kuruma (sistem
adına) bir teminat vermiş olmalıdır.
b. Sistem içinde bir firmanın ürün satın alabilmesi için ya da daha önce kendisinin bir ürün satmış olması
gerekmektedir.
c.

Sistem içinde sistemden verilen bir teminat ile ürün satın alan firmanın, sisteme borcunu ödemesi için
iki seçeneği vardır.


Ya (9) dokuz ay içinde, kendisine yöneltilen sistem üyesi firmalara ürün satacaktır.



Ya da bu süre sonunda borcunu ; nakit ,döviz bazında ve vade farksız olarak ödeyecektir. (Bu kural
firmayı sisteme ürün satmaya zorlamaktadır.)

d. Sistemden alacaklı hiçbir firma alacağını nakit olarak alamaz. Muhakkak sistem üyesi diğer firmalardan
ürün satın almak zorundadır.
e. Sisteme ürün satan firmanın alacağı ,organizatör kurumca cari hesabına döviz bazında alacak olarak
kaydolur. Firmanın alacağı ,bu değer üzerinde olmak üzere “sistem tarafından “ teminat altına alınmıştır.
f.

Ürününü satan firma sistemden alacaklıdır. Ürün alıp borçlanan firma ise ,sisteme borçludur. Sistem
içinde kabul görmüş bir ticari işlemden sonra,“firmalar arasında borç-alacak ilişkisi yoktur”.


Sistemi organize eden kurum, sistem içinde talep edilen ama olmayan ya da bu ürünlerin ikamesi
yerine başka ürünleri sisteme dahil etmek için faaliyet gösterir. Bu amaçla aynı zamanda bir satın
alma kurumu gibi de faaliyet gösterir.

Dilek POLAT, Bir Finansman Tekniği Olarak Barter Sistemi, İşleyişi ve Türkiye’deki Barter Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi
SBE (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir, 2002, s.56.
8 Dilek POLAT, a.g.e., s.57.
9 Dilek POLAT, a.g.e., s.63.
10 Burtay MUTLU, http://www.geocities.com/burtaymutlu/barter/giris.html, (01.04.2002).
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Eğer sistemde arz edilen bir ürünün alıcısı yok ise ,bu sefer de bu ürünü kullanabilecek firmaları
araştırır ve sisteme davet eder.

g. Organizatör kurum , sistemden kredi kullanacak firmaların üretim yapılarına ve verecekleri teminata
göre bir kredi ve risk değerlendirmesi yapıp ,firmaya sağlanacak kredi miktarını saptar. (Bu oran verilen
teminat + üretilen ürün miktarı ve pazarı + firma büyüklüğü ve sürekliliği + belli bir dönemde firma
tarafından sisteme borcu karşılığında aktarılabilecek ürün miktarına, göre saptanır.)
h. Üye firmalar arasındaki ticari işlemlerde, hukuki niteliği “arkası cirolanamaz” senet niteliğindeki “barter
çekleri” kullanılır. Bu çekler üzerinde alıcı, borçlu firmaların bilgileri, işlem miktarı ve barter merkezinin
onayını belirten (barter merkezince borçlanacak firmanın kredi durumuna göre onaylanan ya da
onaylanmayan ) provizyon-yetki kodu bulunur. Yetki kodu verilemeyen işlemler, barter sistemince
tanınmaz ve sistem imkanlarına dahil edilmez.
Barter sisteminin işleyişi şöyledir: Barter sistemine üye olan firma satışa arz ettiği ürünleri ile bilgileri sistem
danışmanı aracılığıyla barter şirketine sunmaktadır. Barter organizasyonunda bir mal ve hizmet havuzu
oluşturulmaktadır. Barter üyeleri mal ve hizmet ihtiyaçlarını bu havuzdan karşılamaktadırlar. Satışın
gerçekleşmesi için o ürüne alıcı çıkmalı, alıcı ile satıcı anlaşmalı ve barter şirketinin de bu işlemi onaylaması
gerekmektedir. Bu sistemde fiyat alıcı ile satıcı arasında belirlenmekte olup, işletmelerde peşin fiyatın geçerli
olması esastır.11
1.6. Barter’ın Dünyadaki Uygulamaları
Barter, Dünya'da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıldan bu yana uygulanan bir sistemdir. Bugün
çeşitli ülkelerde 600 binden fazla kuruluş barter ticareti yapmaktadır. Artık ciddi bir endüstri halini alan
Barter, sektörel anlamda yapılanmasını tamamlamış, Turizm, Medya, Emlak, Sanayi mamulleri gibi birçok
konuda hizmet veren, toptan ve perakende olarak da ayrı ayrı hizmetler veren Barter Kurumları oluşmuştur.
Dünya Barter Ticareti, Merkezi Amerika'da bulunan ve kısa adı IRTA olan Dünya Barter Birliği tarafından
örgütlenmektedir. İhlas Barter IRTA'nın bir üyesidir. Bunların yanında, Barter Ticareti'nin
yaygınlaştırılmasına dönük, özellikle Orta Asya'yı hedef alan Dünya Barter Vakfı'nın da başkanlığını
yürütmekteyiz. Aynı zamanda İhlas Barter, (IRTA EUROPA) Avrupa Barter Birliği'nin kurucu üyesi ve
yönetim kurulu üyesidir. IRTA'nın verilerine göre, 1999 yılında dünya barter ticaret hacmi 9 trilyon doları
aşmaktadır. Bu cironun %40'lık bölümü herhangi bir organizasyona üye olan Barter şirketleri tarafından
yapılmaktadır.12 Türkiye’de barter organizasyonları 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren faaliyet
göstermeye başlamıştır.13
1.7. Barter Ortak Pazarı
Barter Sistemi, üye firmaların bir araya geldiği bölgesel bir entegrasyondur. Bölgesel entegrasyonların
ekonomik etkileri içinde en belirgin olanı ticareti artırıcı etkisidir. Uzun dönemde pazarların daha da
genişlemesi ve derinlik kazanmasıyla üye firmaların rekabet gücü artabilecektir.
Ekonomik entegrasyon sonucu bir endüstri dalında veya firma bazında ortaya çıkan yapısal değişiklikler ile
birlikte ölçek ekonomiler belirir. Pazarın genişlemesiyle teknolojik gelişme hızlanır; ileri üretim tekniklerine
ulaşılır; dışarıdaki firmalara kıyasla bir üretim üstünlüğü sağlanır.
Bu gelişmeler ile birlikte gelecek hakkındaki belirsizlikler azalacağından yeni yatırım projelerine ilgi artar.
Yatırım artışları sektörleri büyütür, firma sayılarını ve rekabeti artırır. Anlaşma sonunda fiyatlardaki düşüşler
tüketicilerin reel gelirlerini artırır.

2. BARTER SİSTEMİNİN HUKUKİ YAPISI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Şaban UZAY, Ergün KÜÇÜK, a.g.m.
---------------, http://deneme.toptanpazaryeri.com/b2bdeneme/ortak11.html, (05.04.2002).
13 Şaban UZAY, Ergün KÜÇÜK, Leasing, Factoring ve Barter Finansman Tekniklerinden Kobilerin Yararlanma Düzeylerinin
Araştırılması: Kayseri Uygulaması, http://www.kobinet.org.tr/hizmetler/bilgibankasi/ekonomi/OAKDocs/OAK-T23.pdf,
(02.05.2002).
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Kanunlarımızda Barter Ticaret ile ilgili özel bir mevzuat henüz bulunmamaktadır. Buna karşılık halen
mevcut ticari mevzuatlardaki çeşitli hükümler , diğer ticari faaliyetlerle aynı koşullara bağlı kalmak
koşuluyla, barter sistemi ile de ticaret yapılmasına imkan sağlamaktadır. Sistemin uygulanmasında
problem dış ticaret işlemlerinde ortaya çıkmaktadır. 14 (Bir dış ticaret işleminin ilgili ihracat, ithalat ve
kambiyo hükümleri içerisinde yapılması gerektiğinden barter sisteminin uygulanışında gerçekleşen
mekanizmanın, dış ticaret mevzuatında özel olarak tanımlanması zorunludur.)
Barter şirketinin finans kanunlarındaki yerine değinecek olursak; günümüzde barter şirketleri ticaret
mevzuatına göre adi şirketler olarak kurulmakta ve çalışmaktadırlar. Barter ticaret, çalışma şartları
üyelik sözleşmesi ile belirlenmiş; firmaların bir sene için üye olarak çalıştığı sistemin adıdır. Sisteme
üye olan firma nakit ödemeden sistem üyesi bir firmadan mal veya hizmet almakta, mal aldığı firmaya
değil de barter sistemine borçlanmaktadır. Borcunu dokuz aylık sürede mal aldığı firmaya değil de
sistem üyesi bir başka firmaya ürünü ile ödemektedir. İlgili sürede borcunu ürünü ile ö deme yapamaz
ise nakit ödemektedir. Kime ödemektedir? Sisteme ödemektedir. Sistem adına barter şirketine
ödemektedir.
Satıcı firma ise nakit veya vadeli fiziki anlamda para almadan ürününü satmakta, karşılığında malını
alandan değil de barter sisteminden alacaklı olmaktadır. Alacağını ise mal sattığı firmadan değil;
sistem üyesi başka firmalardan mal veya hizmet alarak tahsil etmektedir.
2.1. Barter İşlemlerinin Türk Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu
Ülkemizde henüz barter uygulaması ile ilgili olarak ayrı bir hukuki mevzuat bulunmamaktadır. Bu işlemler,
TTK ve BK hükümlerine dayandırılmaktadır.15 Barter sistemi, bir ticaret ve finansman şekli olması ve
özellikle de işletmeler açısından gelir elde etme yollarından biri olması nedeniyle vergi doğacağı açıktır.
Barter şirketi, elde ettiği komisyon gelirinin, sistemde satış yapan üye ise bu satıştan doğan kazancının
vergilerini gelir vergisi hükümleri çerçevesinde ödemektedir.
Gelir vergisi ve kurumlar vergisi karşısındaki durumu
Bir kazancın gelir vergisine tabi tutulması için mutlaka ticari kazanç olması gerekir. Ticari kazanç ise, Gelir
Vergisi Kanunu’nun 37.maddesinde “her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazanç” olarak
tanımlanmıştır. Buna göre barter sistemindeki taraflar (üye ve barter şirketi) açısından yapılan tüm faaliyetler
ticari kazanç hükmünde olduğundan vergilendirilmesi gerekir. Sistemdeki taraflardan satıcı, mal satışı
dolayısıyla elde ettiği gelirden, barter şirketi ise, aldığı komisyon ve aidatlardan dolayı vergi vermek
durumundadır.16 Barter ticaretini organize eden Türkiye’deki kurumların tamamının dolar, mark veya
ECU’yu kullanması ve söz konusu yabancı paraların konvertibl olması nedeniyle gelir vergisi açısından
sorun yoktur.17 Kurumlar Vergisi Kanunu’nda ise, ticari kazanç için Gelir Vergisi Kanunu’nun hükümlerini
benimsediğinden barter işlem kazançları Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre ticari kazanç sayılmakta ve
vergilendirilmektedir.
Gerek gelir gerekse kurumlar vergisi mükelleflerinin işlem yaptığı barter sisteminde, mal ve hizmet satarak
kazanç elde eden mükellefler, bu işlemleri nedeniyle Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu
olan belgeleri düzenlemekle yükümlüdürler.Barter işlemine konu olan mal ve hizmetin değeri, Vergi Usul
Kanunu’nun “değerleme” hükümleri çerçevesinde belirlenmekte ayrıca bu bedel Vergi Usul Kanunu’nun
267.Maddesi’nde belirtilen emsal bedelinden düşük olamamaktadır. Bu değer, Katma Değer Vergisi
uygulaması açısından da mal ve hizmetin teslim ve hizmet bedeli olarak KDV matrahına esas olmakta,
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 2.Maddesi çerçevesinde, takasın iki ayrı teslim hükmünde olduğu hususu
dikkate alınmaktadır.
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http://www.geocities.com/burtaymutlu/barter/b.html, (25.03.2002).
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Barter şirketleri, barter sisteminde üstlendikleri fonksiyonlar nedeniyle barter üyelerinden aldıkları komisyon
ve aidat kapsamında yapılan ödemeler için Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen belgeleri düzenlemekle ve bu
belgelerde yer alan tutarlar üzerinden KDV hesaplamakla yükümlüdürler.
Barter hizmetinden, yurtdışında faaliyet gösteren bir barter şirketi aracılığı ile faydalanılması halinde ise, söz
konusu barter şirketinin Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi bulunuyorsa, genel hükümlere göre
vergilendirme yapılmaktadır. İşyeri ve daimi temsilcisinin bulunmaması halinde ise, barter şirketinin
hizmetinden Türkiye’de yararlanan gelir veya kurumlar vergisi mükellefi barter şirketine yaptığı ödemeler
üzerinden Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9.Maddesi hükmü uyarınca sorumlu sıfatıyla KDV
hesaplayarak, 2 no’lu KDV beyannamesi ile beyan etmek zorundadır.
Barter şirketi ile üyeler arasında yazılı olarak düzenlenecek tüm sözleşmeler, Damga Vergisi Kanunu’nun
1.Maddesi kapsamında olmakta, 3.Madde uyarınca sözleşmeyi oluşturan taraflar verginin mükellefi
olmaktadırlar. Düzenlenen sözleşmede miktar olup olmamasına göre damga vergisi nisbi veya maktu olarak
alınmaktadır.18
2.2. Barter İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
2.2.1. Alıcılar Hesabı
Üye Firmalar “Barterli İşlemler Hesabı” adında bir cari hesap açarlar. Barter sistemi ile işlem
yaptıklarında alacakları ve borçları “Barterli İşlemler Hesabı” nda taki p ederler. Barterli İşlemler
Hesabı 120’li Hesaplar içerisinde bir açık hesaptır. Ürün satan firma alacak hesabını, bir başka zaman
barter sisteminden mal ve hizmet satın alarak kapatır. Aynı şekilde barter sisteminden mal veya
hizmet satın alan üye de borç hesabını, bir başka zaman barter sistemi ile ürün sattığında kapatır. 19
2.2.2. Barter Borçlarının Muhasebeleştirilmesi
Üye barter sistemi ile mal veya hizmet satın aldığında, aldığı mal veya hizmet bedeli karşılığı
"Barterli İşlemler Hesabı"nı alacaklandırır.
---------------------- / --------------------------153 Ticari Mal Stokları
XXXX
191 İndirilecek K.D.V.
XXXX
120 Barterli İşlemler Hesabı
XXXX
---------------------- / --------------------------653 Komisyon Giderleri
XXXX
191 İndirilecek K.D.V.
XXXX
120 Barterli İşlemler Hesabı
XXXX
---------------------- / --------------------------(Komisyon giderini de sistemden alacağından düşerek ödemiştir.)
2.2.3. Barter Alacaklarının Muhasebeleştirilmesi:
Üye barter sistemi ile mal veya hizmet sattığında, sattığı mal veya hizmet karşılığı “Barterli İşlemler
Hesabını” borçlandırır. Satışlar Hesabı’na alacak kaydeder.Barter işlem dekontları KDV dahil olarak
toplam fatura tutarı üzerinden kesilir. Faturalar açık olara k tanzim edilir.

www.geocities.com/burtaymutlu/barter/giriş.html
S.Burak ARZOVA , “Barter İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:54, Ocak-Şubat-Mart 2001,
http://www.ismmmo.org.tr/htmldergi.asp?id=1123, (29.04.2002).
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---------------------- / --------------------------120 Barterli İşlemler Hesabı XXXX
600 Yurt İçi Satışlar
XXXX
391 Hesaplanan KDV
XXXX
---------------------- / --------------------------653 Komisyon Giderleri
XXXX
653.01 Barter Komisyon Gid.
XXXX
191 İndirilecek KDV
XXXX
120 Barterli İşlemler Hesabı
XXXX
---------------------- / --------------------------2.2.4. Alacak ve Borç Hesapları’nın Kapatılması
Barter işlemi yapan firma, borçlu ise ya sisteme mal satar veya günü gelince borcunu dolar karşılığı
nakit öder. Ortaya çıkan kur farkını ise "Finansman Gideri" olarak kaydeder. Satıcı ise ‘Kur Farkı
Geliri’ olarak kaydeder.
Firma Sistemden Mal Alıp, On iki Ay Sonra Ödemeyi Barter Şirketine Nakit Olarak Yaptığında
İşlemin Muhasebeleştirilmesi sistem üyesi bir firma barter ile mal almış, ancak on iki aylık süre
içerisinde borcunun karşılığını kendi malı ile ödeyememiş, sürenin bitiminde cari USD üzerinden
ödemesini peşin olarak Barter şirketine ödemiştir. Mal alan şirket borcunu sisteme 12 ay sonra USD
cinsinden ödemiştir.
---------------------- / --------------------------120 Barterli İşlemler Hesabı
XXXX
780 Finansman Giderleri
XXXX
100 Kasa Hesabı
---------------------- / ---------------------------

XXXX

2.2.5. Tek Düzen Hesap Planında Barter İşlemlerinin Kaydı İçin Kullanılan Hesaplar
100

KASA

102

BANKALAR

120

ALICILAR

120.01

Barterli İşlemler

124

BARTER SİSTEMİ ALACAK DENKLEŞTİRİCİ (-)

127

DİĞER TİCARİ ALACAKLAR

127.01

Barterli İşlemler Olumlu Kur Farkı

191

İNDİRİLECEK KDV

320

SATICILAR

320.01
324
324.01

Barterli İşlemler
BARTER SİSTEMİ BORÇ DENKLEŞTİRİCİ (-)
Barter Sisteminde Borçlar

391

HESAPLANAN KDV

600

YURTİÇİ SATIŞLAR

621

SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ

632

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

640

BARTERLİ İŞLEM GELİRLERİ

650

BARTERLİ İŞLEM GİDERLERİ

653

KOMİSYON GİDERLERİ

900

BORÇLU NAZIM HESAPLAR

999

ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

SONUÇ
Barter, para vermeden alışveriş imkanı sağladığından dolayı işl etmeler için kolay bir finansman
tekniğidir. İşletmelerde finansman yükünün hafifletilmesi, işletmenin sattığı mal ya da hizmetin girdi
maliyetinin düşürülmesi anlamındadır. Barter finansman tekniği, diğer finansman tekniklerinden
farklı olarak girdi maliyetini en aza indirmektedir. Çünkü, barter sistemiyle finansman, mal ve hizmet
alımında para ve paranın yükü olan faizle değil, mal ya da hizmete karşılık, mal ya da hizmetle
ödemektedir. Barter işlemleri paranın maliyetini arttığı dönemlerde son derece et kin bir finansman
tekniğidir. Mal ya da hizmet arzı ile alışverişe başlanması işletmelerin ellerindeki atıl kaynakları yada
kullanmadıkları varlıkları değerlendirme imkanı sunmaktadır. Kısaca, günümüz ekonomisinde barter
uygulamaları geleceğin bir finansman tekniği olarak karşımıza çıkacaktır diyebiliriz.
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1.GİRİŞ
Artan rekabetin işletmelerin ömürlerini kısıtladığı günümüzde, daralan ve/veya çeşitlenen pazar
payları , işletmelerin ayakta durmasını zorlaştırmakta; buna bağlı olarak işletmeler şartlarının
elverdiği ölçüde ya başka faaliyet alanlarında pazar paylarını çeşitlendirerek kendilerini
korumakta ya da yine aynı yöntemi izleyerek piyasada ki yerlerini daha da güçlendirmektedirler.
Hiç kuşkusuz ki işletmeler faaliyetlerine süreklilik ve büyüme gayesi ile başlarlar. İşletmeler
nihai amaçlarına ulaşabilmek için artan rekabet ortamı içerisinde ya rakiplerini elimine etmeye
çalışırlar ya da mevcut veya potansiyel rakiplerine yatırım yaparak,onları kontrol altına alma,
onların yönetimsel ve finansal kararlarında söz sahibi olma ya da onların faaliyetlerinden uzun
veya kısa (spekülatif) vadeli kar elde etme amacı güderler. İşletmelerin geleceğe yönelik bu
finansal amaçları, finansal tablolarında da kendini göstererek, mevcut muhasebe uygulamalarını
uluslararası düzeyde etkilemiştir. Bu etki ülkelerin ulusal muhasebe hukuklarındaki farklılıkların
giderilmesiyle uluslararası düzeyde muhasebe standartlarının geliştirilmesini gerekli kılmıştır.
Uluslararası muhasebe standartlarının oluşturulmasıyla ilgili ilk tartışmalar 1960’larda başlamış
ve bu konudaki çalışmaların bir örgüt tarafından yürütülmesiyle ilgili öneriler ilk defa 1972
yılında Sydney’de yapılan Uluslararası Muhasebeciler Kongresi’nde görüşülmüştür. 1973 yılında
da 71 ülkeden 97 muhasebe örgütünün katılmasıyla Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu
(IASC-International Accounting Standards Committee) kurulmuştur. Kurul günümüze kadar 34
adet standart yayımlamış olup, bu konudaki çalışmalarına devam etmektedir.1
Avrupa Birliği de üye ülkelerin ekonomik ,mali ve hukuki yapılarını uyumlaştırma amacıyla
çeşitli1 çalışmalar yapmaktadır. Uyumlaştırmayı sağlamada kullanılan en önemli araç ise
hazırlanan ‘Yönerge’ (Direktif)’lerdir. Bu direktifler birliğin mevzuatını oluşturduğu gibi , üye
ülkelerin ulusal hukuklarını uyumlaştırmada bir kılavuz niteliği taşımaktadır. Avrupa Birliği’ne
üye olan ülkelerin muhasebe sistemlerini uyumlaştırmak amacıyla, bu güne kadar ‘Şirketler
Kanunu Yönergeleri’ adı altında üç ayrı yönerge yayımlanmıştır. Yayımlanan Dördüncü, Yedinci
ve Sekizinci yönergeler Avrupa Birliği’nin muhasebe sisteminin çerçevesini belirleyen
direktiflerdir.
Türkiye de ise özellikle 1980’lerden sonra dünyadaki gelişmeler doğrultusunda , yabancı
sermayeli girişimlerde, işletmeler arası yatırımlarda ve holding biçimindeki örgütlenmelerde
önemli bir artış olduğu gözlemlenebilmektedir. Avrupa Birliği’ne tam üyelik çalışmalarını
sürdüren ülkemiz de bu amaçla, ulusal muhasebe hukukunu hem Avrupa Birliği direktiflerine
hem de Uluslararası Muhasebe Standartları’na uyumlaştırma çabası içerisindedir. Uyumlaştırma
çabalarına yönelik son yıllarda özellikle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Maliye Bakanlığı ve
Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu(TMUDESK)’nun yapmış oldukları
düzenlemelerin, Avrupa Birliği yönergelerine ve Uluslar arası Muhasebe Standartları’na uyumu
ön planda tuttuğu dikkati çekmektedir.
Çalışmamızda, önce firmalar arası yatırımların gerçekleşme biçimleriyle ilgili genel kavramlar
üzerinde durulacak; ardından firmalar arası yatırım muhasebeleştirilmesiyle ilgili olan
uluslararası düzenlemeler belirtilecek ve daha sonra ülkemizde ki uygulamalar Türkiye
Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğleri çerçevesinde incelenecektir.
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2. FİRMALAR ARASI YATIRIMLARIN OLUŞMA BİÇİMLERİ:
İşletmelerin büyüme eğilimleri çeşitli şekillerde kendini gösterebilmektedir. Büyüme
biçimlerinin bir bölümü , işletmenin kendi faaliyet alanıyla ilgiliyken, bir diğer bölümü de kendi
faaliyet alanın dışında gerçekleşmektedir. İşletme kendi faaliyet alanı içindeki iş hacmini ve
pazar payını, kendi finansal ve yönetimsel olanaklarını kullanarak arttırabileceği gibi, aynı
faaliyet alanında bulunan diğer işletmelerin olanaklarını kullanarak da bu nihai amaçlarına
ulaşabilmektedir. Ayrıca, aynı faaliyet alanı içinde olmakla beraber, bir işletme diğer bir
işletmenin sağladığı kazançtan pay alma gayesiyle de o işletmeye yatırım yapabilmektedir. Söz
konusu durumlar işletmelerin farklı faaliyet alanlarında bulunması durumunda da ortaya
çıkabilir. Bu durumda işletme, farklı faaliyet alanı olan bir diğer işletmenin olanaklarını
kullanarak pazarını çeşitlendirmekte ve bu yolla büyüme sağlayabilmektedir yada farklı faaliyet
alanında bulunan işletmenin karından pay sağlamak amacıyla ona uzun yada kısa (spekülatif)
yatırım yapabilmektedir. Ana hatlarıyla ele aldığımız firmalar arası yatırımların oluşma
biçimlerini, alt başlıklar halinde şöyle inceleyebiliriz 2 :
Satın alma : Burada bir şirket diğer bir şirketi satın alarak onun ticari ünvanını ortadan kaldırır.
Böylelikle satın alınan şirket, satın alanın içerisinde erimiş olur.
Birleşme : Burada en az iki şirket birleşerek yeni bir şirket oluştururlar. Birleşen şirketlerin
ticaret ünvanları yok olurken, yerine yeni oluşturulan şirketin ticaret ünvanı geçer.
Holdingleşme : Bir şirketin başka bir şirketin yada şirketlerin yönetimine hakim olacak oranda
sermayesine sahip olması sonucunda oluşan şirketler topluluğuna holdingleşme denir. Burada,
diğer şirketlerin sermaye payının tamamını yada yönetimlerine hakim olacak düzeyde sermaye
payını elinde bulunduran şirkete holding şirket (ana şirket), tabi şirketlere ise yavru yada bağlı
şirket denilmektedir.
Yukarıda açıklanan firmalar arası yatırımların oluşma biçimlerinden holdingleşme türünün
içindeki kavramların açıklanışı uluslar arası düzenlemelerde ve Türk muhasebe hukuku içerisinde
şöyle yer almaktadır :
ANA ŞİRKET : Uluslararası Muhasebe Standartları’ndan UMS-27’nin 6. paragrafında ana
şirket ; “Bir veya daha fazla bağımlı şirkete sahip olan şirkettir.” şeklinde genel denilebilecek bir
ifadeyle tanımlanmaktadır 3. Türkiye Muhasebe Standartları’ndan TMS-5 m.2’de “Sermaye ve
yönetim ilişkileri çerçevesinde, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve diğer ortaklıkları bulunabilen
şirketlerdir.” şeklinde daha geniş kapsamlı bir tanım yapıldığı görülmektedir 4. Sermaye
Piyasası’nın Seri:XI No:21 tebliğsinde , m.4’e göre ana şirket ; "Bir başka ortaklığın bağlı
ortaklığı durumunda olsun ya da olmasın, sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde bağlı
ortaklığı ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklığı bulunan, hisse senetleri borsalar veya
teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören şirketler" diye ifade edilmektedir 5. Yatırımcı
şirketin ana şirket olarak değerlendirilebilmesi için, yatırım yaptığı şirketlerin sermaye paylarına
en az %50 oranında sahip olması ve böylelikle onların kontrolünü ele alması gerekmektedir 6.
Kontrol kavramı UMS-27’de ; “Fayda sağlamak amacıyla bir şirketin faaliyet ve finansal
politikalarını yönlendirme gücü” olarak tanımlanmıştır 7. TMS-5 m.2 ve TMS-6 m.2’de ise
“kontrol gücü”; “Ana ortaklığın, iştirak veya bağlı menkul kıymet kapsamındaki şirketlerin
yönetim çoğunluğuna sahip olma ,ya da yasa veya bir anlaşma sonucu yönetim kararlarında
tamamen etkin rol oynama gücüdür” şeklinde tanımlanmıştır 8. Ana şirketin, yatırım yaptığı
şirkette %50’nin üzerinde oy hakkına sahip olması durumunda “kontrol günü”ne sahip olduğu
TENKER Nejat, "Finansal Muhasebe", Gazi Kitabevi, Kasım 1997, s.313
DURMUŞ Ahmet Hayri,″Uluslararası Muhasebe Standartları (1-31)″, TMUD Yayını No:7, İstanbul
1992, s.219
4
Türkiye Muhasebe Standartları 2000, a.g.e, s.109
5
Sermaye Piyasası Kurulu, Seri:XI No:21 tebliğ, m.4
6
TENKER Nejat, a.g.e, 1997, s.325
7
DURMUŞ Ahmet Hayri,1992,a.g.e, s.219
8
Türkiye Muhasebe Standartları 2000, a.g.e, s.109-123
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varsayılmaktadır. Ancak hisseleri geniş ortak kitlesi arasında dağılmış bir şirkette, %50’nin
altında bir pay bile kontrol imkanı verebilir. Bu durumlar şöyle maddelenebilir 9 :





Diğer yatırımcılarla yapılan anlaşmaya göre oy hakkının yarısından fazlasını kullanma gücü
var ise
Bir anlaşma dahilinde , işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücü var ise
Yönetim kurulundaki üyelerin çoğunu ve eşdeğer yöneticileri atama ve yerlerini değiştirme
gücü var ise
Yönetim kurulundaki üyelerin veya eşdeğer yöneticilerin toplantılarında oyların
çoğunluğunu ellerinde bulundurma gücü var ise

BAĞLI ŞİRKET : Bağlı şirket UMS-28 paragraf 2’de ;”Ana şirket tarafından kontrol edilen
şirket” şeklinde tanımlanmıştır 10. TMS-5 ve TMS-6 m.2’de bağlı şirket ; “Ana ortaklık
tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak %50’den fazlasına veya aynı oranda pay
hakkına yada yönetim çoğunluğu seçme hakkına sahip olunan şirketlerdir.” şeklinde kapsamlı bir
çerçeve belirtilmiştir11. Sermaye Piyasası’nın Seri:XI No:21 tebliğsinde m.4’e göre bağlı şirket;
“Ana ortaklığın, doğrudan veya diğer bağlı ortaklıkları veya iştirakleri vasıtasıyla,sermaye ve
yönetim ilişkileri çerçevesinde %50’den fazla oranda hisseye, oy hakkına veya yönetim
çoğunluğunu seçme hakkına veya yönetim çoğunluğuna sahip olduğu işletmeleri”diye ifade
edilmektedir 12. Daha öncede belirtildiği gibi ana şirketin , %50’nin üzerinde oy hakkını elinde
bulundurduğu şirket üzerinde bir “kontrol gücüne” sahip olduğu varsayılmaktadır. İşte bu kontrol
gücüne sahip olunan şirket bağlı şirket olmaktadır.
Ana ortaklık, yatırım yapacağı şirket üzerinde her zaman kontrolü elinde bulundurmak gayesi
gütmez yada ortaklığın olanakları buna elvermez. Böyle bir durumda ana ortaklık, yatırımcı
şirket, yatırım yaptığı şirketin oylarının veya sermaye payının %50’sinden daha azına sahip
olabilir. İşte sermaye payının ya da oyların %50’sinden daha azına sahip olunduğu durumlarda ,
ortaya aşağıdaki kavramlar çıkmaktadır :
İLGİLİ ŞİRKET: Uluslar arası Muhasebe Standartları’ndan UMS-28 paragraf 2’de “ilgili
şirket” ; bir ana şirketin , bağlı şirket ilişkisi olmaksızın, yönetiminde önemli etkinliğe sahip
olduğu şirket” olarak tanımlanmıştır13. Sermaye Piyasası’nın Seri:XI No:21 tebliğsinde ilgili
şirket tanımına yer verilmemiş, iştirak tanımı yapılmıştır. M.4’e göre iştirak ; “Ana ortaklığın,
yönetimine ve işletme politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağının
ve/veya doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisinin bulunduğu ya da sermayesinde
yüzde yirmi veya daha fazla, yüzde elliden az oranda paya veya bu oranda yönetimine katılma
hakkına sahip bulunduğu işletmeler” şeklinde tanımlanmıştır 14. Görüldüğü üzere SPK iştirak
oranını %20 ile %50 arasında belirlemiştir. Yani bir ana ortaklığın, %20 ile %50 arasında
sermaye payına ya da aynı oranda yönetime katılma hakkına sahip olduğu şirket “iştirak”
olmakta ve ana ortaklık iştirakin yönetimine ve işletme politikalarının belirlenmesine etki ederek,
“önemli etkinlik” yaratmaktadır. Türkiye Muhasebe Standartları’nda da ilgili şirket kavramına
yer verilmemiş, bunun yerine “iştirak”tanımı yapılmıştır. TMS-6 m.2’de iştirakler ; “Ana
ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak en az %10’una, en fazla %50’sine
kadar veya aynı oranlarda oy hakkına sahip olunan şirketlerdir.” şeklinde tanımlanmıştır 15. Aynı
standardın devamında “önemli etkinlik” kavramı açıklanmıştır. Buna göre “önemli etkinlik” ; “
Yatırım yapılan ortaklığın finansal ve işletme politikalarının belirlenmesine katılma gücüdür.”
denmiştir 16 .TMS’na göre bir yatırımın iştirak sayılabilmesi için, o yatırımın hisselerinin en az
ÇİFTÇİ Yavuz, “İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesinde Özkaynak Yönteminin
Kullanılması”, Muhasebe Bilim ve Dünya Dergisi, Cilt:2, Sayı:4, Aralık 2000, s.54
10
DURMUŞ Ahmet Hayri, a.g.e, 1992 s.226
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Türkiye Muhasebe Standartları 2000, a.g.e, s.109-123
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Sermaye Piyasası Kurulu, Seri:XI No:21 tebliğ, m.4
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%10’na en çok da %50’ine sahip olunması gerekmektedir ve böyle bir durumda “önemli
etkinlik” kavramı ortaya çıkmaktadır. UMS-28 önemli etkinlik kavramının aşağıdaki koşullardan
bir yada bir kaçının var olması durumunda ortaya çıkabileceğini belirtmektedir 17:






Yatırım yapılan şirketin yönetim kurulu veya eşit derecede bir makamında temsil edilmek
Şirket politikalarının saptanmasına katılmak
Yatırımcı ve yatırım yapılan şirket arasında önemli işlemlerin bulunması
Yönetici personel alış verişi; veya
Temel teknik bilginin sağlanması.

Yukarıdaki koşulların kesin bir biçimde tespitinin mümkün olmaması durumunda, en az %20
oranında oy gücünü elinde bulunduran şirketin, aksi belirtilmedikçe önemli etkiye sahip olduğu
kabul edilir. Öte yandan bir yatırımcı direkt bağlı kuruluşları vasıtasıyla yatırım yapılan şirketin
%20’sinden daha az oy gücüne sahip ise ve bu etkinlik açıkça gösterilmedikçe yatırımcının bu
şirket üzerinde önemli bir etkisi olmadığı kabul edilir. Yine aynı standart da başka bir
yatırımcının önemli bir paya veya şirketin çoğunluğuna sahip olması, bir yatırımcının önemli
etkisi olmasına engel teşkil etmez denilmektedir 18.
BAĞLI MENKUL KIYMETLER : Tek düzen muhasebe sistemi içinde yer alan bu kavram,
uzun vadeli tüm menkul kıymet yatırımlarını içermektedir. Çalışmamız gereği, bağlı menkul
kıymetlerin konumuz kapsamında olan kısmı ele alınacaktır. Ana ortaklığın, yatırım yapmış
olduğu şirketteki sermaye payı veya yönetime katılma oranı Türkiye Muhasebe Standartları’na
göre %10, Sermaye Piyasası Kurulu’na göre %20’nin altında kaldığı durumlarda bağlı menkul
kıymet olarak nitelendirilmektedir 19. Böyle bir yatırımda ana ortaklık pasiftir. Yani ana ortaklık,
yatırım yaptığı şirket üzerinde ne kontrol gücüne ne de önemli etkinliğe sahip değildir. Ana
ortaklığın bu tip bir yatırım yapmaktaki amacı uzun vadeli hisse senedi yatırımıdır. İsterse ana
ortaklık, yatırım yaptığı şirket üzerindeki sermaye payını yada yönetime katılma oranını sonradan
arttırabilir ve böylelikle yatırım, yatırım miktarını arttığı oran nispetinde iştirak yada bağlı şirket
olarak nitelendirilebilir.
Buraya kadar yaptığımız açıklamalarda dikkat edileceği gibi, firmalar arası yatırımların oluşma
biçimlerinde uzun vade söz konusudur. Ancak yatırımcı şirket, cari dönemdeki atıl fonlarını
değerlendirmek amacıyla da hisse senedi yatırımı yapabilmektedir. Bu hisse senedi yatırımı
yatırımcı şirkete, hisse senedinin sahip olduğu özellikler çerçevesinde bir takım haklar (imtiyaz
vb.) da sağlayabilmektedir. Böyle bir durumda yatırımcı şirket, ne kontrol gücüne ne de önemli
etkinliğe sahip olur. Yatırımın amacı, kısa vadeli bu fon hareketinden spekülatif kazanç
sağlamaktır.
3. FİRMALAR ARASI YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Uluslararası düzenlemeler ve Türk Muhasebe Hukuku çerçevesin de kısaca ele aldığımız firmalar
arası yatırımların oluşma biçimlerinin, muhasebeleştirilmesi aşamasında, yapılan yatırımın uzun
ya da kısa (spekülatif) vadeli olmasına göre iki ana başlık altında toplanan yöntemler
kullanılmaktadır. Çalışmamızın bundan sonraki kısmında yapılan yatırımın, uzun yada kısa
vadeli olması durumuna göre muhasebeleştirme biçimleri, uluslararası düzenlemeler ışığında,
Türkiye’deki uygulamaları üzerinde durulacaktır.
3.1. KISA VADELİ YATIRIMLAR
İşletmeler cari dönem içinde ortaya çıkan atıl fonları değerlemede çok çeşitli yöntemler
izleyebilmektedir. Bu yöntemlerden biri de hisse senedi yatırımıdır. Yatırımcı şirket, spekülatif
DURMUŞ Ahmet Hayri,1992,a.g.e, s.227-228
18
DURMUŞ Ahmet Hayri,1992,a.g.e, s.227
19
SEVİLENGÜL Orhan, “Genel Muhasebe”, Genişletilmiş 10. Baskı,Gazi Kitabevi, Ankara 2001, s.380,
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kazanç sağlayacağını düşündüğü hisse senetlerini muhasebeleştirirken yapacağı değerlemeyi ya
maliyet veya piyasa değerinin düşük olanıyla ya da piyasa değerine göre yapar 20.
a) Maliyet veya piyasa değerinin düşük olanıyla değerleme : Bu yöntemde yatırım yapılan
hisse senedi, maliyet değeri yada piyasa değerinden hangisi düşükse onunla değerlenir. Yani
bu iki değerden hangisi düşükse, yatırım onunla aktifleştirilir. Cari yatırımlar maliyet veya
piyasa değerinin düşük olanıyla değerlemeye tabi tutuluyorsa, bu değer toplam portföy
bazında veya yatırım türü toplamı bazında ya da bireysel yatırım bazında belirlenir 21.
İşletmenin bilançosunun gerçek değerleriyle görülmesini sağlamak amacıyla hisse senedinin
maliyet değeri üzerindeki piyasa değeri ile değerlenmesi sonucunda ; ortaya çıkan olumlu
fark değerleme artışı olarak öz kaynaklar arasında tutulur. Değerleme azalışları söz konusu
olduğunda ise karşılık ayrılır 22.
b) Piyasa değeri ile değerleme : Yatırım yapılan hisse senedi borsaya kayıtlı ise, borsa değeri
ile değerlenebilmesi de mümkündür. Bu durumda hisse senetlerinin borsa değeri alış
değerinin üzerine çıkarsa ; fark tutarı kara alınırken hisse senetlerinin değeri yükseltilir.
Azalma olması durumunda da ; fark zarar yazılırken hisse senetlerinin değeri de azaltılır.
TMS-7 m.19/b’e göre değer azalışları ve artışları yeniden değerleme artışı olarak öz
kaynaklar grubundaki yeniden değerleme artışlarına eklenmek veya indirilmek suretiyle de
işlem yapılabilir 23.
Hisse senedi yatırımı esnasında ortaya çıkabilecek özel giderler genellikle gider hesaplarına
alınır. Ancak büyük ölçüde hisse senedi alım satımı üzerine işlem yapan işletmelerde, hisse
senedi alımı esnasında meydana gelebilecek özel giderlerin dönem gideri sayılıp, gider yazılması
dönem sonucunu önemli ölçüde etkileyeceğinden, bu tip işletmelerde hisse senedi alış
giderlerinin ilgili hisse senedinin alış bedeline eklenmesi kanımızca daha uygun olur. Yatırım
yapılan şirketin genel kurulu tarafından kar payları onaylandığında tahakkuk eder. Kar payı o yıla
ait kuponun hisse senedinden kesilip şirkete veya onun görevlendireceği bankaya ibraz edilerek
tahsil olur. Tahsil edilen tutar iştirak geliri olarak kar yazılır. Dönem sonunda hisse senetleri
sayılarak mevcudun kayıtlara uygunluğuna bakılır. Piyasa değeri düşen hisse senetlerinin olması
durumunda, dönem sonunda o hisse senetleri için değer düşüklüğü karşılığı ayrılır veya daha
önceden ayrılmış karşılık söz konusuysa, miktarı yıl sonu değer düşüklüğüne denk getirilir24.
3.2. UZUN VADELİ YATIRIMLAR
Firmalar arası yatırımların oluşma biçimlerinde ele aldığımız, satın alma, birleşme, holdingleşme
ve bağlı menkul kıymetler kavramları için ayrı muhasebeleştirme yöntemleri kullanılmaktadır.
Bu yöntemler kavramlar çerçevesinde şöyle açıklanabilir :
3.2.1. SATIN ALMA DURUMUNDA MUHASEBELEŞTİRME :
Satın alma durumunda,satın alınan şirket hukuki varlığını kaybeder ve sahip olduğu tüm varlık ve
kaynakları, satın alan şirket içerisinde erimiş olur. Satın alma yönteminde ana şirket, satın alınan
varlık ve borçların elde etme tarihindeki adil değerlerini esas alarak atın alma işlemini
muhasebeleştir. Satın alma maliyeti, satın alma bedeli ve katlanılan diğer giderlerden oluşur.
Satın alma biçimde ortaya çıkan bir yatırımda satıl alma bedelinin belirlenebilmesi için, bedeli
oluşturan elamanların adil değerleri saptanır. Adil değer, bir varlığın muvazaasız bir alışverişte,
bilgili ve istekli bir alıcı ve satıcı arasında mübadele edilebileceği tutardır 25. Ana şirket, adil
değeri belirlerken satın alacağı işletmenin öz varlıklarının hesabını yapabilmesi gerekir. Öz varlık
hesabının yapılabilmesi için de; satın alınan işletmenin varlık ve kaynaklarının değerlendirilmesi

Türkiye Muhasebe Standartları 2000, a.g.e, s. 137
Türkiye Muhasebe Standartları 2000, a.g.e, s. 137
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gerekmektedir. Böylelikle hesaplanan öz varlık tutarı işletmenin satın alınmasında pazarlık
fiyatına esas olacaktır 26.
Satın alma maliyetinin net varlıkların adil değerlerini aşan kısmı, şerefiye olarak konsolide mali
tabloların aktifine alınır yada hissedarların hissesi düzeltme yoluna gidilir. Şerefiyeyi konsolide
tablolarda aktifleştirmeyi tercih edenlere göre, şerefiye gelecekteki gelir bekleyişiyle yapılan bir
ödemeyi temsil eder ve faydalı ömrü içerisinde amortismana tabi tutulacak bir varlık olarak
işleme tabi tutulur. Eğer satın alma maliyeti adil değerden düşükse, fark ya ertelenmiş gelir kabul
edilip sistematik olarak gelire yüklenmeli ya da amortismana tabi parasal olmayan münferit
varlıklara adil değerleriyle orantılı olarak dağıtılmalıdır. Öte yandan satın alma maliyetiyle elde
edilen net varlıkların adil değerleri arsındaki (pozitif yada negatif) fark, satın alma döneminde
hissedarların hissesinin düzeltilmesi yolu da benimsenebilir27.
3.2.2. BİRLEŞME DURUMUNDA MUHASEBELEŞTİRME :
Bilindiği gibi birleşmede iki şirket birleşip, yeni bir şirket oluştururlar ve birleşme neticesinde
ortaya çıkan şirket hukuki bir varlık kazanırken, birleşen şirketler hukuki varlıklarını
kaybederler. TTK m.146’a göre birleşme; “iki yada daha fazla ticari şirketin birbiri ile birleşerek
yeni bir ticari şirketi kurmalarında veya bir yahut daha fazla ticaret şirketinin diğer bir ticari
şirketine katılması” olarak açıklanmıştır. TTK’na göre birleşme tanımı içerisinde devir alma da
katılmış olmaktadır. Devir alma ise bir şirketin, başka bir şirketi bütün aktif ve pasifleriyle kendi
hukuki varlığını kaybetmeden bünyesine katmasıdır. Yine TTK m.147’e göre birleşme; “yalnızca
aynı neviden olan şirketler arasında yapılabilmektedir” denilmektedir. Kanunda kollektif şirketler
ile adi komandit şirketler ve anonim şirketler ile eshamlı komandit şirketler aynı neviden
sayılmıştır. Kanunda limited şirketleri birleşmesine ilişkin bir hüküm olmadığından limited
şirketler yalnızca kendi aralarında birleşebileceklerdir.
Bu nedenle şirketlerin birleşmesi satın almaya göre biraz daha karmaşıktır. Birleşme durumunda
her iki şirketin ortakları, hesaplanan yeni öz varlık tutarları üzerinden yeni şirketin sermayesinde
pay sahibi olacağından sermaye oranlarının hesaplanması gerekmektedir. Konunun daha iyi
anlaşılması bakımından şöyle bir örnek verilebiliriz :
AKTİF
Kasa
Alacaklar
Stoklar
Duran Varlıklar
TOPLAM
PASİF
Borçlar
Sermaye
Yedek Akçeler
Kar
TOPLAM

A ŞİRKETİ
25.000 TL
250.000 TL
150.000 TL
500.000 TL
925.000 TL

B ŞİRKETİ
40.000 TL
100.000 TL
50.000 TL
200.000 TL
390.000 TL

252.000 TL 95.000 TL
400.000 TL 150.000 TL
190.000 TL 50.000 TL
83.000 TL 95.000 TL
925.000 TL 390.000 TL

Yukarıdaki A ve B şirketlerinin birleşip C şirketini oluşturmadan önceki, yeni değerlenmiş son
bilançoları verilmiştir. Bilançolara göre şirketlerin öz sermayeleri sırasıyla A için 673.000 , B
için 295.000 lira olacaktır. Yeni kurulacak şirketin sermayesinin birleşmekte olan şirketlerin öz
varlıklarının toplamı kadar, yani 968.000 lira olacağı kararlaştırıldığı varsayımına göre A ve B
şirketleri ortaklarının yeni şirkette sahip olacakları sermaye payları, aşağıdaki oranlar
çerçevesinde olacaktır :
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A işletmesi için yeniden hesaplanan öz sermaye tutarı – 673.000 TL
A işletmesinin ödenmiş sermayesi
- 295.000 TL
C şirketinde A şirketinin her bir hissesi karşılığında yaklaşık olarak 2.3 (673.000/295.000) yeni
hisse sahibi olunacaktır.
B işletmesi için yeniden hesaplanan öz sermaye tutarı – 295.000 TL
B işletmesinin ödenmiş sermayesi
- 150.000 TL
C şirketinde B şirketinin her bir hissesi karşılığında yaklaşık olarak 2 (295.000/150.000) yeni
hisse sahibi olunacaktır.
Birleşme sonucunda oluşan C işletmesinin bilançosu aşağıdaki gibi olacaktır :
AKTİF
C ŞİRKETİ
Kasa
65.000 TL
Alacaklar
350.000 TL
Stoklar
200.000 TL
Duran Varlıklar 700.000 TL
TOPLAM
1.315.000 TL
PASİF
Borçlar
347.000 TL
Sermaye
968.000 TL
TOPLAM
1.315.000 TL

Böylece oluşan C şirketinin sermayesi 968.000 TL olacak ve her bir payın 1 lira olması
varsayımında, 968.000 paya bölünecektir. Bu paylar yaklaşık olarak her 2.3 eski pay karşılığında
1 adet olmak üzere 673.000 adedi A şirketi ortaklarına verilecektir. B şirketi ortaklarına ise
yaklaşık her 2 eski pay karşılığı 1 adet yeni hisse olmak üzere toplam 295.000 hisse verilecektir.
Yasalarımıza göre, şirketler birleştiğinde veya bir şirket diğerini devir aldığında, bir bilanço
çıkarılır ancak bunun bir konsolide bilanço olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu son
durumdaki hükmü şahsiyetin, birleşmeye giren tüm işletmelerin iktisadi kıymetleriyle alacak ve
borçlarını içeren bilançosudur. Konsolide finansal tablolar deyimi sadece farklı hukuki kişiliğe
sahip işletmelerden oluşan ekonomik grubun finansal yapısını göstermek üzere konsolidasyon
teknikleri kullanılarak hazırlanan mali tablolar olarak tanımlandığına göre; yasalarımız gereği
birleşen işletmelerin birleşme ve devir sonrası düzenledikleri tablolar konsolide finansal tablolar
değildir 28.
3.2.3. HOLDİNGLEŞME DURUMUNDA MUHASEBELEŞTİRME :
Ana şirketin ( holding şirket), hisse senedi yatırımı yaptığı şirketteki, sermaye payı oranı ya da
yönetime katıma düzeyi, UMS- 25 paragraf 19 ve UMS-28 paragraf 7’ye göre %20’nin 29, TMS6 ve TMS-7’ye göre %10’un 30 , SPK’nın Seri:XI No:21’lu tebliğine göre %20’nin üzerinde
olduğu durumlarda, yatırımların muhasebeleştirilmesinde başlıca iki yöntem kendini
göstermektedir. Bu yöntemler öz kaynak yöntemi ve konsolide finansal tablolar yöntemidir.
Yatırımdaki sermaye payı yada yönetime katılma düzeyi UMS-25 ve UMS-28’e göre %20’nin
altında kaldığı durumda maliyet yöntemi kullanılmaktadır. Yöntemler aşağıda ele alınmıştır :
3.2.3.1. MALİYET YÖNTEMİ :
UMS-25 ve UMS-28’e göre bir şirketin hisse senetlerine %20’nin altında yapılan uzun vadeli
yatırımlar “maliyet yöntemi” ile değerlenir 31. Muhasebe İlkeleri Kurulu (APB- Accounting
GÜCENME Ümit, a.g.e,1999, s.142-143
DURMUŞ Ahmet Hayri,1992,a.g.e, s.200-227
30
Türkiye Muhasebe Standartları 2000, a.g.e, s. 123-133
31
DURMUŞ Ahmet Hayri,1992,a.g.e, s.200-227
28
29
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Principles Board)’un 18 nolu görüşü ve Finansal Muhasebe Standarları Kurulu (FASB-Financial
Accounting Standarts Board)’nun 35 sayılı standardına göre; %20’nin altında oy hakkı sağlayan
hisse senedi yatırımları maliyet yöntemi ile muhasebeleştirilir. Yatırım yapılan şirket tarafından
dağıtılan kar payları, ana şirket tarafından gelir olarak kaydedilir. Bu kayıt, söz konusu yatırımın
değerini etkilemez. TMS-6 m.2’de tanımı verilen iştiraklerin, muhasebeleştirilmesinde
kullanılabilinen bir yöntem olan maliyet yöntemi, konsalidasyon ve öz kaynak yöntemi ile
muhasebeleştirme kapsamı dışında kalan şirket yatırımlarının muhasebeleştirilmesinde kullanılır
32
. Ana şirket yaptığı yatırımla, yatırım yaptığı şirket üzerinde önemli etki oluşturmuyorsa ve
konsalidasyon yöntemi kullanılarak muhasebeleştirme söz konusu değilse, yapılan yatırımın
değerlenmesinde maliyet yöntemi esas alınır. Bu yöntemde, ana şirket hisse senedi yatırımı
yaptığı şirketteki yatırımını maliyet bedeli ile muhasebeleştirir. Şayet yapılan hisse senedi
yatırımındaki hisselerin piyasa değeri maliyet bedelinin altına inerse, aradaki fark kadar karşılık
ayrılarak maliyet değeri piyasa değerine eşitlenir. Piyasa değerinin maliyet bedelinin üstünde
olması durumunda ise yapılan yatırımın maliyet bedeliyle izlenmesine devam edilir. Ana şirket,
hisse senedi yatırımından sağladığı kar paylarını nakden veya hesaben tahsil ettiğinde kayıtlara
alır ve ilgili dönemin gelir tablosunda gösterir. Dağıtılmayan kar paylarıyla ilgili olarak her
hangi bir işlem yapmaz. Yöntemin uygulanışı bir örnek üzerinde şöyle gösterilebilir :
ÖRNEK :
C işletmesi, 1.000.000.000.-TL (1.000 adet x 1.000.000.-TL) sermayeli D işletmesinin %15
oranındaki hissesine 150.000.000.-TL ödeyerek sahip olmuştur. D işletmesinin yıllar itibariyle
faaliyet sonuçları ve dağıttığı kar payları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:
Yıllar
1999
2000
2001

K/Z Durumu Dağıtılan kar payları
240.000.000
50.000.000
120.000.000
10.000.000
(50.000.000)
5.000.000

Ana şirket, maliyet yöntemini esas alarak, tek düzen muhasebe sistemine göre şu kayıtları
yapacaktır :
a) Yatırımı yaptığında;
---------------------------- / ------------------------------İŞTİRAKLE
150.000.000.-TL
R
KASA
150.000.000.-TL
---------------------------- / ------------------------------b) 1999,2000 ve 2001 yıllarında kay payını tahsil ettiğinde sırasıyla ;
---------------------------- / ------------------------------KASA
7.500.000.-TL
İŞT.TEM.GELİRLE
7.500.000.-TL
Rİ
---------------------------- / -------------------------------

---------------------------- / ------------------------------KASA
1.500.000.-TL
İŞT.TEM.GELİRLE
1.500.000.-TL
Rİ
---------------------------- / -------------------------------
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---------------------------- / ------------------------------KASA
1.500.000.-TL
İŞT.TEM.GELİRLE
1.500.000.-TL
Rİ
---------------------------- / ------------------------------Yukarıda işlemlerin sonucunda, ana şirketin bilançosundaki iştirakler ve gelir tablosundaki kar
yıllar itibariyle aşağıdaki gibi gözükecektir:
YILLAR
1999
2000
2001

BİLANÇO (İŞTİRAKLER) GELİR TABLOSU (KAR)
150.000.000.-TL
7.500.000.-TL
150.000.000.-TL
1.500.000.-TL
150.000.000.-TL
750.000.TL

Görüldüğü üzere maliyet yönteminde, yatırımın değeri dağıtılan kar paylarından bağımsızdır. Bu
yönüyle, yöntem iştiraklerdeki kar/zarar değişimlerini takip edememekte, sadece tahsil edilen kar
paylarını izleyebilmektedir. Kar/zararı değişken, buna karşılık kar payı dağıtımı sabit olan bir
yatırımın, faaliyet sonuçlarının ana şirketin finansal tablolarına yansıtılmasında maliyet yöntemi
yetersiz kalmaktadır. Hisse senedinin piyasa fiyatının artış trendinde olması halinde, maliyet
bedeli ile değerlenmiş yatırımın ana şirketin aktifinde düşük değerle kalmasından dolayı, gizli
yedekler ortaya çıkmaktadır.
3.2.3.2. ÖZ KAYNAK YÖNTEMİ :
Özellikle 1960’lardan sonra işletmeler arası yatırımların artması, bu yatırımların
muhasebeleştirilmesi konusunu muhasebe bilimi içerisinde önemli bir hale getirmiştir.
İşletmelerin faaliyetleri sonucunda elde etmiş oldukları kar paylarını raporlamakla kalmaları,
yapmış oldukları faaliyetleri değerlendirmekte yetersiz kaldığı görüşünün ağırlık kazanmasına
neden olmuştur. Dağıtılan kar payı miktarlarının yatırımcılar tarafından etkilenebilir bir yapıya
sahip olması ve manipülasyonlara sebebiyet vermesi nedeniyle, faaliyetleri değerlendirmede kar
paylarının önemli bir ölçü olduğu kanısını daha da çürüten bir faktör olmuştur 33.
Muhasebe İlkeleri Kurul’un 18 nolu görüşü ve Finansal Muhasebe Standartları Kurulu’nun 35
sayılı standardına göre; %20-%50 arasında bir oy hakkı ve yatırım yapılan şirket üzerinde önemli
bir etkiye imkan veren yatırımların değerlemesinde “öz kaynak yöntemi” uygulanır. Bu
yöntemde yatırım, yapıldığı zamandaki maliyet bedeli üzerinden kaydedilir. Ancak bu değer,
yatırım yapılan şirketin elde ettiği kar veya zarardan ana şirkete düşen pay oranında arttırılır veya
azaltılır. IASC, 1977 yılında yayımlamış olduğu UMS-3 “Birleşik (Konsolide) Finansal Tablolar
Standardı” ile hem bağlı hem de ilgili şirketlerdeki yatırımlarım muhasebeleştirme esaslarını
belirlemiştir. Kurul, daha sonra bu standardı iptal ederek, 1990 yılından itibaren uygulanmak
üzere UMS-27 “Konsolide Mali Tablolar ve Bağlı Şirketlere yatırımların Muhasebeleştirmesi” ve
UMS-28 “İlgili Şirketlerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi” olmak üzere iki ayrı standart
yürürlüğe koymuştur. Söz konusu standartlarla, IASC da Muhasebe İlkeleri Kurulu’nun görüşüne
paralel bir yaklaşım benimseyerek, üzerinde önemli etkinliğe sahip olunan yatırımların öz kaynak
yöntemiyle değerleneceğini belirtmiştir.
Avrupa Birliği yönergelerine göre de ; %20-%50 arasındaki hisse senedi yatırımlarında öz
kaynak yönteminin uygulanması gerekmektedir. Öz kaynak yöntemi, AB 4. Yönergesi’yle
bireysel raporlamada bir seçimlik hak olarak sunulmuş, 7. Yönerge’yle ise konsolide finansal
raporlamada zorunlu olarak öngörülmüştür34.

KARAPINAR Aydın, “İştiraklerin Değerlemesi ve Özkaynak Yöntemi”, Muhasebe Bilim ve Dünya Dergisi,
Cilt.1, Sayı:2, Haziran 1999, s.124
34
ÇİFTÇİ Yavuz, a.g.e, s.58
33
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TMS-6 madde 6’da “Önemli etkinliğin var olduğu saptanan iştiraklerin muhasebeleştirilmesi öz
kaynak yöntemi ile yapılır.” denilmiştir 35. Aynı standardın 2.maddesinde öz kaynak yöntemi ;
“Bu yöntemde iştirak önce maliyet bedeli ile muhasebeleştirilir. Daha sonra bu tutar, yatırım
yapılan ortaklığın öz kaynağından yatırımcının payına düşen kısmı gösterecek şekilde, artırılır
veya azaltılır. Bu işlem yapılırken, ana ortaklığın payına düşen net kar veya zarar gelir
tablosunda, diğer öz kaynak kalemlerindeki artışlar ise niteliklerine göre sermaye yedeklerinin
ilgili hesabında gösterilir. Yatırım yapılan ortaklıktan alınan kar payları iştirak tutarından
düşülür.” şeklinde açıklanmıştır 36.
SPK’nun Seri:XI No:21 tebliğ m.4’e göre konsalidasyon kapsamındaki iştiraklerin
muhasebeleştirilmesinde öz kaynak yönteminin uygulanması gerekmektedir 37. TMS-6 m.8’de
SPK’nun tebliğine uygun olarak ; konsolide finansal tablolardaki iştiraklere ilişkin yatırımların,
daha sonra satılmak amacıyla yapılmadıkça öz kaynak yöntemine göre muhasebeleştirileceğini
belirtmiştir 38. Dikkat edileceği gibi öz kaynak yönteminin uygulanabilmesi, ana şirketin yatırım
yaptığı şirket veya şirketler üzerinde önemli bir etkinlik sağlamasına bağlıdır. Buradaki önemli
etkinlik kavramının objektif bir ölçüsü olmamakla birlikte, toplam oy gücünün yada sermaye
payının,%20’sinden fazlasına sahip olmanın, ana şirkete, yatırım yapılan şirket ve şirketler
üzerinde-aksi ispat edilmedikçe- önemli bir etkinlik sağladığı varsayılır. Önemli etkinliğin varlığı
ortaya konulduktan sonra, öz kaynak yönteminde hareket noktası, yapılan hisse senedi
yatırımının tutarı olmaktadır. Bu tutar maliyet bedeli olarak muhasebeleştirilmektedir. Ana
şirketin bilançosunda ilgili şirket sermayesindeki payı gösteren tutar, satın almayı izleyen tarihten
itibaren, ilgili şirketin (iştirakin) kar veya zararındaki payı gösterecek şekilde arttırılır ya da
azaltılır. Böylelikle ana şirketin bilançosundaki iştirak hesabı, ilgili şirket öz sermayesindeki
değişimlerden etkilenerek, ana şirketin ilgili şirketin öz sermayesindeki payını ifade edecek
şekilde ayarlanmış olur. Öz kaynak yönteminde, ilgili şirketin faaliyet dönemi sonunda elde ettiği
kar veya zararın ana şirket üzerine düşen kısmı, gerçekleşmiş kar veya zarar olarak dikkate
alınmakta ve ilan edilip dağıtılan kar payları ise, yatırımdan geri dönen fonlar olarak
değerlendirilmektedir. Yöntemin uygulanmasına yönelik bir örnek aşağıda verilmiştir :
ÖRNEK: A şirketi B şirketinin % 40 oy hakkını içeren hisse senetlerini 80.000.000.000.-TL’na
peşin satın almıştır. Birinci yılda B şirketi 30.000.000.000.-TL net kara elde etmiş ve
10.000.000.000.-TL nakit kar payı dağıtmıştır. Bu durumda A şirketinin net kar ve kar payı
sırasıyla 12.000.000.000.-TL (30.000.000.000.-TL x %40) ve 4.000.000.000.-TL
(10.000.000.000.-TL x %40) olacaktır. A şirketinin, tek düzen muhasebe sistemine göre yapacağı
kayıtlar şöyledir :
a) Yatırımı yaptığında ;
---------------------------- / ------------------------------İŞTİRAKLE
80.000.000.000.-TL
R
KASA
80.000.000.000-TL
---------------------------- / ------------------------------b) B şirketinin kar elde etmesi durumunda ;
---------------------------- / ------------------------------İŞTİRAKLE
12.000.000.000.-TL
R
İŞT.TEM.GELİRLE
12.000.000.000.-TL
Rİ
---------------------------- / ------------------------------Türkiye Muhasebe Standartları 2000, a.g.e, s. 125
Türkiye Muhasebe Standartları 2000, a.g.e, s. 125
37
Sermaye Piyasası Kurulu, Seri:XI No:21 tebliğ, m.4
38
Türkiye Muhasebe Standartları 2000, a.g.e, s. 125
35
36
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c) A şirketi kar payını tahsil ettiğinde ;
---------------------------- / ------------------------------KASA
4.000.000.000.-TL
İŞTİRAKLER
4.000.000.000.-TL
---------------------------- / ------------------------------A şirketinin B şirketi üzerindeki %40’lık yatırımı, A şirketine B şirketi üzerinde önemli etkinlik
hakkı-aksi ispat edilmedikçe- sağlayacaktır. Bu durum, muhasebeleştirmede öz kaynak
yöntemini kullanmayı gerekli kılmaktadır. Öz kaynak yöntemine göre, A şirketi B şirketinden kar
payı almaktan ziyade gelir elde ettiğini kayıtlarına yansıtmak durumundadır. Kar payı ödemeleri
net karı etkilememekte, eldeki nakit miktarını arttırmakta ve iştirak hesabını azaltmaktadır. Bir
bakıma A şirketinin B şirketi üzerindeki alacak hakkı B şirketinin net karındaki oranı kadar
büyümektedir. Ancak 12 milyar lira olan bu alacak hakkının bir parçası temettü ödemesi ile
karşılanmaktadır. Yani 12 milyar liralık kar hissesi, yapılan 4 milyar liralık temettü ödemesi ile
nakde dönüşmüş olmaktadır. A işletmesinin bilançosundaki iştirakler kalemi ve gelir
tablosundaki kar, yapılan işlemler sonucunda aşağıdaki gibi belirecektir:
İŞLEMLER
A İŞL. BİLANÇOSU(İŞTİRAKLER) A İŞL. GELİR TABLOSU(KAR)
B İşl. Yatırımı
80.000.000.000.-TL
B İşl. Kar Etmesi ve Kar Dağıtımı
88.000.000.000.-TL
12.000.000.000.-TL

Öz kaynak yönteminin en önemli özelliği ve tercih sebebi, yatırıma bağlanan ekonomik
kaynakların artış veya azalışını en uygun şekilde kayıtlara yansıtmasıdır. Daha önce ele alınan
maliyet yönteminde, ana şirketin açıklanan net karı, iştirakin temettü politikalarından
etkilenirken, öz kaynak yönteminde böyle bir etki söz konusu olmamaktadır 39. Böylelikle ana
şirketin karı manipülasyonlardan uzak bir biçimde gerçekleşecektir. Öz kaynak yöntemi aynı
zamanda, hisse senedinin piyasa fiyatının artış trendinde bulunması halinde, ana şirketin bilanço
dışı oluşacak gizli yedeklerini de önemli ölçüde azalmaktadır. Çünkü iştiraklerin bilanço değeri,
yatırım yapılan şirketin kar/zarar durumu ve dağıttığı kar payları dikkate alınarak sabit bir değer
olmaktan çıkacaktır. TMS-6 m.9’a göre, ana şirket aşağıda belirtilen tarihlerden itibaren öz
kaynak yöntemini kullanmaktan vazgeçer 40 :




Yatırımcının ilgili ortaklıktaki önemli etkinliğini yitirmesi ancak yatırımın tamamen veya
kısmen devam etmesi, veya;
Yatırım yapılan ortaklığın yatırımcıya fon transferi yapmasının oldukça sınırlı olması veya
ilgili ortaklığın yakın bir tarihte elden çıkarılması amacıyla satın alınması.
Ana şirket bu tarihten itibaren yatırımlarını maliyet yöntemine göre muhasebeleştirir.

3.2.3.3. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR YÖNTEMİ :
UMS-27’ye göre ana şirketin yatırım yaptığı şirketteki (bağlı ortaklık) oy hakkının %50’ den
daha fazla olması durumunda, yatırımın muhasebeleştirilmesinde konsolide finansal tablolar
yöntemi kullanılır 41. TMS-5 m.10’a göre konsolide finansal tablolar TMS-5 m.11’de belirtilen
nedenlerden dolayı muaf tutulan bağlı ortaklıklar hariç, ana ortaklık tarafından kontrol edilen
diğer bütün işletmeleri kapsar 42. Görüldüğü üzere konsolide finansal tablolar yönteminden söz
EBİÇLİOĞLU Fatih Kemal , KAHRAMAN Abdülkadir, “Yönetim Muhasebesi”, TÜRMOB Yayınları, s.557,
Ankara-2000
40
Türkiye Muhasebe Standartları 2000, a.g.e , s. 125-126
41
DURMUŞ Ahmet Hayri,1992,a.g.e, s.220
42
Türkiye Muhasebe Standartları 2000, a.g.e, s. 112
43
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44
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45
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46
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edebilmek için kontrol gücünün varlığı gerekmektedir. Aynı maddenin devamında ; “Eğer ana
ortaklık, dolaysız veya dolaylı bir işletmenin yarısından fazla oy gücüne sahip ise, ana ortaklığın
kontrol gücü vardır.”, denilerek ana şirketin, bağlı ortaklığın oy gücünün %50 ve daha fazlasına
sahip olması durumunda kontrol gücüne sahip olacağını belirtmiştir. Daha öncede ele aldığımız
üzere, ana ortaklığın yatırım oranı %50’nin altında kalsa bile, bağlı ortaklık üzerinde bazı
durumlarda kontrol gücüne sahip olabilmektedir. Bu durumlar ana şirket açıklanırken
belirtilmiştir.
TMS-5 m.11’de hangi durumlarda bir bağlı ortaklığın konsolidasyon (birleştirme) dışında
tutulabileceği belirtilmiştir. Bu durumlar şunlardır 43:



Yakın bir gelecekte elden çıkarılmak amacıyla elde tutulan ve dolayısıyla kontrolü geçici bir
süre ana şirkette olan bağlı ortaklıklar,
Ağır ve uzun süreli kısıtlamalar altında olan ve bu durum nedeniyle ana şirkete fon aktarım
gücü bulunmayan bağlı ortaklıklar.

Bu durumda bulunan bağlı ortaklıkların TMS-7’ye göre ele alınacağı belirtilmiştir.
SPK’nun Seri:XI No:21 tebliğ m.7’de konsolide bilançonun düzenlenebilmesi için yatırım
yapılan şirketin bağlı ortaklık veya müşterek yönetime tabi ortaklık statüsünde bulunması
gerektiği belirtilmiştir 44. Aynı tebliğde bağlı ortaklık tanımı yapılırken, yatırım yapılan şirkette
ana ortaklığın, %50’den daha fazla oranda hisseye, oy hakkına, yönetim çoğunluğunu seçme
hakkına veya yönetim çoğunluğuna sahip ortaklıkları şeklinde ifade edilmiştir 45. Görülmektedir
ki, SPK da konsolide finansal tabloların düzenlenebilmesi için, yatırım yapılan ortaklıkla
kontrolün elde bulundurulmasına dikkat çekmektedir. Tebliğinin 6. Maddesinde, aşağıda
sıralanan durumların gerçekleşmesi halinde, yatırım yapılan ortaklığın konsolidasyon kapsamı
dışında tutulabileceği belirtilmiştir 46:



Bağlı ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yakın bir gelecekte elden çıkarılmak amacıyla
geçici olarak elde tutulması.
Bağlı ortaklık veya müşterek yönetime tabi ortaklığın ciddi ve uzun süreli kısıtlar altında
faaliyet göstermesi nedeniyle ana ortaklığa fon aktarım gücünün bulunmaması.

Yukarıda belirtilen şartların dışında gerekli ilgili işletmenin küçük olması gerekse düşük faaliyet
hacmine sahip olması gibi nedenlerle konsolide mali tabloları önemli ölçüde etkilemeyen
işletmelerde konsolidasyon kapsamı dışında tutulabilecektir. Bu şekilde konsolidasyon kapsamı
dışında tutulan paylar, Kurulun muhasebe standartları ile ilgili diğer düzenlemeleri çerçevesinde
değerlemeye tabi tutulurlar.
Konsolide finansal tabloların oluşturulabilmesi için gerekli ön koşullar yukarıda belirtildiği
gibidir. Bu ön koşullara uygunluk halinde yapılacak işlem, ana ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının
finansal tablolarının konsolidasyonudur. Konsolidasyon yöntemi TMS-5 m.2’de “Topluluğa ait
finansal tablolarda yer alan, varlıklar, yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir ve karlar ile gider ve
zararların bir bütün olarak birleştirilmesi ve daha sonra konsolidasyon ilke ve kuralları
doğrultusunda gerekli düzeltmelerin yapılarak konsolide finansal tabloların hazırlanması
yöntemidir.” şeklinde tanımlanmıştır 47. SPK’nun Seri:XI No:21’lu tebliğsinde de konsolidasyon
yöntemi aynı biçimde tanımlanmıştır. Ana ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının finansal tablolarının
konsolidasyonu sonucu, konsolide finansal tablolar meydana gelmekte ve bu tablolar,
konsolidasyona tabi ortaklıkların varlık, borç, öz kaynak, gelir ve giderlerini tek bir ortaklıkmış
gibi göstererek, oluşan topluluğun mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçek ve doğru
bilgi vermektedir. Konsolide finansal tablolar oluşturulurken, konsolidasyon öncesi finansal
tablolarda bulunan iştirakler kalemi, konsolidasyon işlemi esnasında öz kaynak yöntemine göre
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muhasebeleştirilerek, konsolide finansal tablolara alınır. Ancak iştirak kaleminin daha sonra
satılması düşünülüyorsa,uygulanacak yöntem maliyet yöntemidir 48. Ana ortaklık, bağlı
ortaklığın sermaye payına yada oy hakkına %50’den fazla olmak şartıyla değişik düzeylerde
sahip olabilmektedir. Ayrıca, oy hakkına ya da sermaye payına sahip olabilmek için ödenen tutar,
bağlı ortaklığın öz kaynak değerinden yüksek ya da düşük veya bu değere eşit olabilmektedir.
Çalışmamız gereği, bu durumların ayrıntısına girilmeyerek, aşağıda verilen uygulamada temel
konsolidasyon işlemi ve bunun aracılığıyla oluşan konsolide bilanço üzerinde durulmuştur :
ÖRNEK
A ana şirketi, Z şirketinin %100 oy hakkını 25.12.2001 yılında 150.000.000.000.-TL’na elde
etmiştir. Şirketlerin 24.12.2001 yılı itibariyle bilançoları aşağıdaki gibidir :
AKTİF
A Şirketi (MilyonTL) Z Şirketi (Milyon TL)
Varlıklar
232.000.90.000.TOPLAM
232.000.90.000.PASİF
Borçlar
90.000.16.000.Sermaye
142.000.74.000.TOPLAM
232.000.90.000.-

A şirketi, %100 oy hakkını elde etmenin hemen ardından konsolide bilanço hazırlaması
durumunda, konsolide bilançosunda bağlı ortaklıklar kalemi oluşacaktır. Bu kalem, A şirketinin
aktifinde varlıklar içerisinde yer alacaktır. Z şirketinin ise bilançosunda her hangi bir değişiklik
oluşmayacak, yalnızca faaliyet ve finansal politikalarının belirlenmesinde A şirketine bağımlı
hale gelecektir. A şirketinin %100 oy hakkını elde etmek için ödediği tutar 150.000.000.000.TL’dir. Dikkat edileceği üzere, Z şirketinin öz kaynak toplamı (Sermaye) 74.000.000.000.TL’dir. A şirketi bu oy hakkını elde edebilmek için, Z şirketinin öz kaynak tutarının üzerinde bir
ödeme yapmıştır. Bu durumda aradaki fark 76.000.000.000.-TL (150.000.000.000.-TL74.000.000.000.-TL) pozitif konsolide şerefiyesi olarak ortaya çıkacaktır. A şirketi, Z şirketinin
öz kaynak değerinden (74.000.000.000.-TL) daha düşük bir ödeme yapsaydı, aradaki negatif
fark, negatif konsolide şerefiye olarak değerlendirilecekti. Şayet A şirketi, Z şirketinin öz kaynak
değeri kadar bir ödemede bulunsaydı, konsolide şerefiyesi oluşmayacaktı. Örneğimizde ortaya
çıkan 76.000.000.000.-TL’lık pozitif şerefiye, oluşturulacak konsolide bilançoda gözükecektir.
Aşağıda A ve Z şirketinin bilanço kalemleri itibariyle, elde etmenin hemen ardından yapılan
konsolidasyon işlemi ve konsolide bilanço sunulmuştur .
Bilanço Kalemleri A şirketi(Milyon TL) Z şirketi(Milyon TL) Yoketme
Borç
Varlıklar
82.000.90.000.Bağlı Ortaklıklar
150.000.Konsolide
Şerefiyesi
76.000.Aktif Toplamı
232.000.90.000.Borçlar
90.000.16.000.Sermaye
142.000.74.000.74.000.Pasif Toplamı
232.000.90.000.150.000.-

İşlemleri Konsolide Bilanço(Milyon TL)
Alacak
172.000.150.000.-

150.000.-

76.000.248.000.106.000.142.000.248.000.-

Konsolide bilanço oluşturulurken, yukarıda görüleceği gibi, her iki işletmenin varlıkları
konsolide bilançonun varlık kısmını oluşturmuştur. Yalnızca A işletmesinin varlıkları içerisinde
bulunan bağlı ortaklık kalemi, toplam varlıklarından düşülerek, bu kalemin konsolide bilançoda
mükerrerlikten kaçınmak için, Z işletmesinin öz kaynaklarıyla yok edildiği görülmektedir. Ancak
48
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bilindiği üzere, A işletmesi, Z işletmesinin öz kaynak değeri üzerinde bir ödemede bulunmuştur.
Bu nedenle ortaya çıkan pozitif fark, konsolide şerefiyesi olarak, konsolide bilançoda yerini
almıştır. Konsolide şerefiyesi TMS-5’in 22/c maddesine göre 5 yıl içinde itfa edilmesi gerekir 49.
SPK’nun Seri:XI No:21’e göre ise itfa süresi 20 yıldır 5051. Örneğimizde, ayrıca her iki işletmenin
de borçları toplanarak konsolide bilançonun borçlar kısmını oluşturmuştur. A işletmesi, Z
işletmesinin %100 oy hakkını satın aldığından konsolide bilançoda sermaye kısmında, sadece A
işletmesinin sahip olduğu sermaye miktarı yer alacaktır.
4. SONUÇ
Artan rekabet sonucunda işletmeler, kendilerini rekabetten korumak ya da diğer rakipleri
içerisinde güçlü bir konuma sahip olmak amacıyla, aynı yada farklı faaliyet alanlarını kullanan
işletmelere yatırım yapma seçeneğini, bir yatırım alternatifi biçimine dönüştürmüşlerdir. Bu tarz
bir yatırım biçiminin ortaya çıkması muhasebe uygulamalarını uluslar arası düzeyde etkilemiş ve
uluslar arası standartların oluşturulmasını gerekli kılmıştır. 1973 yılında kurulan IASC, uluslar
arası muhasebe standartlarının oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar yapan bir kurumdur. Halen
üzerinde çalıştığı standartlar olmakla birlikte, kurum yayımlamış olduğu 34 standart
bulunmaktadır. Bunun dışında Avrupa Birliği, üye ülkelerin ulusal muhasebe hukuklarını
uyumlaştırmak amacıyla, “şirketler kanunu yönergeleri” adı altında üç yönerge yayımlamış
bulunmaktadır. Yayımlanan dördüncü, yedinci ve sekizinci yönergeler, Avrupa Birliğinin
muhasebe sistemini belirleyen direktiflerdir. Türkiye’ de ulusal muhasebe hukukunun
düzenlenmesinde özellikle son yıllarda, uluslar arası düzenlemelere uyumu ön planda tutmuştur.
Konuyla ilgili olarak TMUDESK’in, Maliye Bakanlığı’nın ve SPK’nun yaptığı çalışmalar
dikkati çekmektedir. Şuan itibariyle uluslararası düzenlemelere tam bir uyumun sağlanabildiği
söylenemez. Ancak yapılan çalışmalar, uyumun sağlanması bakımından umut vericidir
Firmalar arası yatırımlar uzun veya kısa vadeli olabileceği gibi, uzun vade söz konusu olduğunda
da değişik biçimlerde gerçekleşebilmektedir. Yatırım kısa vadeli olduğunda, alternatif bir yatırım
biçimi olan hisse yatırımı tercih edilebilmekte ve yatırımcı şirket bu yatırım biçimiyle cari dönem
içerisindeki atıl fonlarından spekülatif kazanç sağlayabilmektedir. Yatırımcı şirket yaptığı bu kısa
vadeli yatırımı muhasebeleştirirken, maliyet veya piyasa değerinin düşük olanıyla
değerleyebileceği gibi piyasa değeriyle de değerleyebilir. Uzun vadeli yatırım biçimlerin ise en
belirgin olanları satın alma, birleşme ve holdingleşme olmaktadır. Satın alma durumunda,
yatırımcı şirket başka şirketi veya şirketleri satın almakta ve aldığı şirketin veya şirketlerin
hukuki varlığını ortadan kaldırarak kendi bünyesine katmaktadır. Yatırımcı şirket yatırımını
muhasebeleştirirken satın aldığı varlık ve borçların satın alma zamanındaki adil değerlerini
saptayarak satın alma işlemini muhasebeleştirir. Birleşme durumunda ise, iki şirket bir araya
gelerek varlık ve kaynaklarını birleştirmekte ve yeni bir şirketi oluştururken kendi hukuki
varlıklarını ortadan kaldırmaktadırlar. TTK’nu yaptığı birleşme tanımı içerisine “devir alma” yı
da katmış bulunmaktadır. Birleşme sonrasında oluşan mali tablolar konsolide edilmiş tablolar
olarak nitelendirilememekte, yalnızca birleşen şirketlerin varlık ve kaynaklarını ve faaliyetleri
sonucunda oluşmuş gelir ve giderleri gösteren tablolar olarak ele alınmaktadır. Uzun vadeli
yatırımların muhasebeleştirilmesinde başlıca üç yöntem kendini göstermekte olup, bunlar;
maliyet, özkaynak ve konsolide finansal tablolar yöntemi olmaktadır. Yatırımcı şirketin yatırım
yaptığı şirket üzerindeki sermeye payı oranı veya oy hakkına göre, bu üç yöntemden biri tercih
edilerek kullanılmaktadır. Yatırım biçiminin türüne göre ayrı muhasebeleştirme biçimleri ortaya
çıkmakta ve bu biçimler, uluslararası ve ulusal düzenlemelerde önemli ölçüde örtüşmektedir.

49
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İŞLETMELERDE ETKİNLİK ve NAKİT ÇEVİRME SÜRESİ ANALİZİ
-Çimento Sektöründe 1995-2001 Dönemi Yrd.Doç.Dr. Melek AKGÜN
Maltepe Üniversitesi İİBF
İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
1. Giriş
Mali analiz, bir firmanın mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve finansal yönden gelişmesini saptamak ve
firma ile ilgili geleceğe dönük tahminde bulunabilmek için, mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki
ilişkileri ve bunların zaman içerisinde göstermiş oldukları eğilimlerin incelenmesi sürecidir. Genellikle temel
mali tablolardan elde edilen verilere dayanılarak yapılan mali analizden elde edilen verilerin kullanıcıları
işletme içi ve işletme dışı olmak üzere iki grupta toplanır. İşletme içinde, yöneticiler başta olmak üzere,
çalışanlar ve işletmede pay sahibi olanlar; firmanın faaliyetlerindeki etkinlik ve başarı derecesini ölçmede,
belirlenen hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını saptamada, planların hazırlanmasında, izlenecek politikalar
konusunda, firma faaliyetlerinin her evresinde doğru ve düzeltici kararlar almada mali analiz sonuçlarından
yararlanır. İşletme dışında devlet, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, tedarikçiler, kredi kuruluşları veya
alacaklılar, firmanın varlıklarını tehlikeye düşürmeden, yükümlülüklerini yerine getirme gücü olup
olmadığını belirlemede, firmanın finansman yapısının içerdiği risk derecesini belirlemede, faaliyetlerini
kontrol ve değerlendirmede mali tablo analizinden yaralanırlar.
Mali tablo verilerinden hareketle yapılan analizlerde birçok farklı teknikten yararlanmak mümkündür. Bu
teknikler arasında önemli bir yeri olan oran analizi mali tablolarda yer alan kalemlerin birbirine oranlanması
yoluyla bulunan sonuçların yorumlanmasına dayanmaktadır. Oranların tek başına işletmenin mali durumunu
hakkında fikir vermesi beklenemez. Bulunan oranlar ancak belli standartlarla karşılaştırıldığında anlamlı hale
gelmektedir.
Karşılaştırma kriteri olarak standartları dört temel gruba ayırmak mümkündür [1][2][3].





Tarihi Standartlar: İşletmenin geçmiş yıllardaki uygulamalarına ilişkin faaliyet sonuçlarının esas
alınarak cari yıl ile karşılaştırma yapılmasına olanak veren standartlardır.
Bütçe Standartları: Bütçeleme süreci sonunda düzenlenen pro-forma bilanço ve pro-forma gelir
tablosu verilerinden yararlanılarak hesaplanan standartlardır.
Genel Standartlar: Özellikle oran analizinde yararlanılan deneyimler sonucu bulunmuş ve anlamlı
olduğu kabul edilen genel ölçülerle, yeterli olduğu kabul edilen standartlardır.
Sanayi Standartları: İşletmenin içinde bulunduğu sektördeki işletmeler için hesaplanan ortalama
standartlardır.

Sanayi standartları veya sektör ortalamaları aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların benzer mali ve işletme
sorunları ile karşı karşıya olmaları nedeniyle mali analiz verilerinin yorumlanmasında önemli bir yer
tutmaktadır.
Standart sanayi oranların hesaplanmasında iki yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan aritmetik
ortalama aynı endüstri kolundaki işletmelerin aynı nitelikteki oranlarının basit ortalamasının alınmasıyla
hesaplanır. Ortalama hesaplamasına dahil edilen işletmelerin oranları arasında aşırı uçların varlığı
durumunda standart sapmanın büyüklüğü nedeniyle hesaplanan aritmetik ortalama büyük ölçüde anlamını
yitirir. Bu durumda ikinci yaklaşım olan medyan değerlerinin de hesaplanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Medyan aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerin aynı nitelikteki oranlarının büyükten küçüğe
sıralandığında ortada yer alan rakamdır. Medyanla birlikte üst kartil (%25) * ve alt kartil (%75)** değerlerinin

Alt kartil, standart oranların hesaplanmasına dahil işletmelerin seri oluşturan oranlarından ¾.’süne karşılık gelen
orandır.
**
Üst kartil, standart oranların hesaplanmasına dahil işletmelerin seri oluşturan oranlarından ¼.’süne karşılık gelen
orandır.
*
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de hesaplanması bireysel analizlerde bir işletmenin endüstri kolundaki yerini belirlemek açısından önemlidir
[3].
Bu çalışmanın amacı; çimento sektöründe faaliyet gösteren hakla açık işletmelerin 1995-2001
tarihleri arasında yedi yıllık dönemde etkinlik süresi ve nakit çevirme sürelerinin ortalama, medyan, üst kartil
ve alt kartil değerlerinin saptanarak sektördeki herhangi bir işletmenin finansal analizine temel veri olacak
sanayi standartlarının oluşturulmasıdır. Ayrıca inceleme döneminde sektörün etkinlik ve nakit çevirme
sürelerinin analizi de çalışmanın ikincil amacı olarak belirlenmiştir.
Bu çalışmada çimento sektörünün seçiminde, Türkiye'nin en eski ve önemli sanayi sektörlerinden biri oluşu
ve özellikle 70'li yıllardan sonra yaptığı atakla dünyada çimento liginin önemli üreticileri arasına girmiş
olması etkili olmuştur[4]. Halka açık işletmelerin çalışmaya konu edilmesinin sebebi ise ana kütlenin sınırlı
büyüklükte olması ve bu durumun sektör analizine olanak sağlamasıdır. Nitekim İMKB’ye kayıtlı çimento
sektöründe faaliyet gösteren 16 işletme bulunmakta ve bunlardan on üçü bu çalışmada standart oranların
hesaplamasına dahil edilmektedir Çalışmaya dahil edilmeyen 3 işletmenin 1995 ve/veya 1996 yıllarına
ilişkin finansal verilerine ulaşılamamıştır.
Bu çalışmada grafik ve tablolarda yer alan Q değeri oranların basit ortalama, Q1 değeri üst kartil, Q2 değeri
Medyan, Q3 değeri ise alt kartil değerlerini göstermektedir.
2. Etkinlik Süresi Analizi
İşletmelerin faaliyet süreci içerisinde çalışma sermayesini oluşturan unsurları sürekli dönüşüm halindedir.
İşletmenin çalışmaya başladığında hazır bulunan nakit sermaye faaliyet biçimine uygun olarak imalat
firmalarında önce hammaddeye, hammaddeden yarı-mamul ve mamule dönüşmekte, stokların peşin veya
vadeli satılmasına bağlı olarak da nakde veya alacağa dönüşmektedir. Alacakların tahsilinde ise nakitle
başlayan faaliyet döngüsü yine işlemeye nakit girişiyle son bulmaktadır[5].
Ekinlik süresi faaliyet döngüsünün zaman açısından uzunluğunu ölçmektedir. Bu süre iki temel faaliyet
süresinin bileşiminden oluşmaktadır. Bunlardan ilki alacakların tahsil süresi diğeri ise stok dönüşüm
süresidir. Etkinlik süresi, imalat işletmelerinde bir malın hammadde olarak alımından paraya dönüşmesine
kadar geçen süreyi göstermektedir. Bu oran veya süre üretim, satış, dağıtım ve tahsilat sürelerinin
bileşimidir. Genelde bu iki süre aksi yönde gelişme göstermekle birlikte toplamının yani etkinlik süresinin
küçük olması (çıkan nakitin çabuk geri dönmesi için) tercih edilir.
a- Alacak Devir Hızı
Firmalar peşin satış politikasını, vadeli satış politikasına her zaman tercih ettikleri halde rekabetçi koşullar
işletmeleri kredili satış yapmaya zorlamaktadır. Günümüzde pek çok endüstri kolunda, alacakların toplam
varlıklar içerisindeki payı %25’i geçtiği görülmektedir. Bu durum faaliyet oranlarının analizinde alacak devir
hızı oranının önemini ilk sıraya koymuştur. Alacak devir hızı, işletmelerin ticari alacaklarını tahsil etme
kabiliyetini ölçen ve bir yıl süresince alacaklarını satışları ile kaç defa devir ettiklerini gösteren bir orandır.
Alacak devir hızı aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır:
Alacak Devir Hızı =

Kredili Satışlar
OrtalamaTicari Alacaklar

Oranın değerlendirmesini yaparken şirketin geçmiş dönemleriyle (trendi) ve aynı sektör/ endüstrideki diğer
şirketlerle veya sektör/endüstri ortalamasıyla karşılaştırmak gerekmektedir. Alacak devir hızının düşük
olması işletmenin rekabet gücünün az olduğunun, alacak tahsilatında güçlük çekildiğinin, belirlenmiş etkin
bir tahsilat politikasının olmadığının, vadeli satış yapılan müşterilerde seçici davranılmadığının göstergesi
olmaktadır.
Oranın yüksek olması şirketin alacak tahsilatının etkin olduğunu ortaya koyar ve bu durumda şirketin cari ve
likidite oranları düşük olsa bile, borçları geri ödemede daha rahat olmasına neden olur. Oranın zamanla
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yükselme eğiliminde olması ise, şirketin faaliyetlerini (aynı hacimde olmak koşuluyla) yürütürken gitgide
daha az işletme sermayesi gereksinimi duyacağını gösterir.
Çimento sektöründe alacak devir hızının sektör ortalamaları ve medyanı incelendiğinde 1995 yılından 2001
yılına kadar önemli ölçüde düşüş olduğu görülmektedir. Alacak devir hızının dönemler itibariyle
yavaşlamasının temelde iki önemli sebebi bulunmaktadır. Bunlardan ilki sektörde satışların artırılması
amacıyla alıcılara tanınan vadenin uzatılması yada genel ekonomik konjonktürden kaynaklanan alacak
tahsilat sorunları.
Tablo 1: Çimento Sektöründe 1995-2001 Yıllarında Alacak Devir Hızları

Q1
Q2
Q3
Q

1995
8,88
13,11
18,10
15,32

1996
7,83
9,37
15,84
11,95

1997
7,29
8,68
14,11
11,12

1998
6,50
8,52
11,73
11,31

1999
6,39
8,90
11,21
10,49

2000
5,93
7,06
11,14
9,50

2001
5,80
7,75
13,91
10,71
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Şekil 1: Çimento Sektöründe 1995-2001 Yıllarında Alacak Devir Hızları
Sektörde 1995 yılından başlayarak alacak devir hızı düşüş trendine girmiş ve bu trend 2000 yılına kadar
devam etmiş, 2001 yılında tekrar bir ölçüde yükselmiştir. Teknik olarak alacak devir hızındaki yavaşlamanın
en önemli sebebi satışlardaki artış hızının alacakların artış hızından daha düşük olmasıdır. Alacaklardaki
artış hızının satışlardaki artış hızından yüksek olması genellikle firmanın vade politikalarındaki bir
değişikliğin sonucu olabileceği gibi, alacak tahsilatında zorluklarla karşılaşılmasının bir sonucu olabilir.
Alacak devir hızındaki yavaşlamanın satışların artırılması amacıyla vade politikalarında değişiklik yapılması
sonucu gerçekleştiği durumlarda aynı dönemlerde genellikle stok devir hızının artığı görülmektedir. Bu
durumun test edilmesi için aynı dönemdeki stok devir hızlarının da incelemesi gerekir.
b- Stok Devir Hızı
Varlıkların kullanımındaki verimliliği ölçen bir diğer oran; stokların bir yıl içerisinde kaç defa devrettiğini
gösteren stok devir hızıdır. Bir şirket faaliyetini sürdürebilmek amacıyla gerekli üretim girdilerini, üretim
sürecinde işlemleri tamamlanmamış mamulleri, üretimini tamamlayıp satış için hazır tuttuğu ürünleri stok
olarak tutar. Stok devir hızı analizinde amaç stoklanan bu varlıkların firma tarafından ne kadar hızla üretim
içinde tüketildiğini, satışa hazır hale getirildiğini ve satıldığını görebilmektir. Bu şekilde stokların belli bir
dönem içinde kaç kez yenilendiği ortaya çıkar.
Bir firmada stoklar ne kadar hızla artmaktadır? Stok devir hızı veya stokların dönüşüm çabukluğu oranı bu
soruya cevap verdiği gibi, stokların likiditesi konusunda da iyi bir göstergedir. Stok devir hızı, satışların
maliyetinin ortalama stok tutarına bölünmesiyle hesaplanır.
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Stok Devir Hızı =

SatışlarınMaliyeti
OrtalamaStok

İmalat işletmelerinde üç farklı biçimde stok bulunmaktadır. Hammadde, yarı-mamul, mamul. Her stok türü
için ayrı ayrı stok devir hızı hesaplamak mümkündür.
Hesapdöneminde imalata verilen
hammadde maliyeti
Hammadde Devir Hızı =
OrtalamaHammadde Stoku
HesapDönemindeÜretilenMamul Maliyeti
Yarı-Mamul Devir Hızı =
OrtalamaYarı - Mamul Stoku

Mamul Stok Devir Hızı =

SatılanMamul Maliyeti
OrtalamaMamul Stoku

Firmanın dönemler itibariyle stok devir hızının artması, genellikle stokların daha etkin bir biçimde
yönetilmesinin bir sonucudur Diğer koşullar aynı kalmak üzere stok devir hızının yükselmesi firmanın daha
fazla kar elde etmesine olanak verdiği gibi, belirli bir iş hacmine ulaşmak için finansman ihtiyacını da
azaltır. Başka bir deyişle stok devir hızı artan firma, stoklara göreli olarak daha az kaynak bağlama olanağını
elde eder. Stok devir hızı yüksek olan firma genellikle daha etkili bir rekabet olanağına sahiptir. Böyle bir
firma kar marjını düşürerek satış hacmini genişletebilir. Satış hacminin genişlemesi kar marjındaki düşüşe
rağmen firmanın karını artırabilir. Ancak stok devir hızının artması her zaman için yüksek kar marjı
sağlaması sonucunu doğurmayabilir. Firma bir ölçüde kardan fedakarlık yaparak satış hacmini genişletmiş
veya firmanın üretim maliyeti, satış giderleri, satış hacmindeki gelişmeden daha fazla artmış olabilir[6].
Tablo 2: Çimento Sektöründe 1995-2001 Yıllarında Stok Devir Hızları

Q1
Q2
Q3
Q

1995
3,94
5,02
6,25
5,81

1996
4,56
5,64
6,89
6,28

1997
4,82
6,03
7,56
6,67

1998
5,08
5,91
7,29
6,71

1999
4,57
5,64
6,35
5,89

2000
4,89
6,73
7,62
6,94

2001
4,71
5,35
6,52
6,01

Tablo 2 ve Şekil 2’de çimento sektöründe 1995-2001 yıllarında stok devir hızlarının ortalama düzeyleri
görülmektedir. Bu döneme ait stok devir hızları incelendiğinde yıllar itibariyle dalgalı bir seyir izlediği
görülmektedir. Bu durum sektördeki firmaların stok bulundurma politikalarındaki veya satışların
maliyelerindeki değişkenliğin göstergesi olabilir. Satışların maliyetinin satışlara oranının değişmediği ve
stok politikalarında bir değişiklik yapılmadığı dönemlerde stok devir hızının artması satışların dolayısıyla
satışların maliyetlerinin ortalama stok düzeyine göre daha fazla artmasının bir göstergesidir. Bu durumda
stok devir hızının, satışları artırma çabalarının bir sonucu olarak, olumlu bir biçimde yükseldiği
düşünülebilir. Bunun analizi için stok devir hızı ile birlikte alacak devir hızının da incelenmesini gerektirir.
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Şekil 2: Çimento Sektöründe 1995-2001 Yıllarında Stok Devir Hızları
Şekil 3’de Alacak Devir Hızı (ADH) ve Stok Devir Hızının (SDH) inceleme döneminde göstermiş olduğu
trend grafik yardımıyla ifade edilmiştir. Grafikte de görüldüğü gibi alacak devir hızı ile stok devir hızı
tamamen ters yönlü olarak hareket etmektedir. Örneğin alacak devir hızının en düşük olduğu 2000 yılında
stok devir hızı inceleme döneminin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu durum sektördeki vade
politikalarında dönemler itibariyle değişiklik yapıldığını ve bu değişikliğin stok devir hızına yansıdığını
göstermektedir.
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Şekil 3: 1995-2001 Yıllarında Alacak Devir Hızı (ADH) ve Stok Devir Hızları (SDH)
c- Etkinlik Süresi
Alacak ve stok devir hızları arasındaki karşılıklı etkileşim işletmelerde etkinlik süresinin uzunluğunu
belirlemektedir. Alacakların ortalama tahsil süresine stok tutma süresinin eklemesi ile hesaplanan etkinlik
oranı veya süresi alacak devir hızı ile stok devir hızından türetilmekte ve bu iki devir hızının bir sonucu
olmaktadır. Bir yıl içindeki gün sayısının devir hızına bölünmesi suretiyle bulunan sonuçlar gün olarak ifade
edilir.
Alacak Tahsil Süresi =

360(veya 365)
360(veya 365)
, Stok Tutma Süresi =
Alacak Devir Hızı
Stok Devir Hızı

Etkinlik Süresi = Alacakların Ortalama Tahsil Süresi + Stok Tutma Süresi
İşletmelerde alacak devir hızı ile stok devir hızının birlikte artması kaynak kullanımı açısından olumlu bir
gelişmedir. Fakat şirketler genelde bu iki sureyi aynı anda kısaltamamaktadırlar. Bunun başlıca sebebi ise
satışlarını artırmak isteyen bir şirketin kredili satışlarında vadeyi uzatama ya da peşinat oranını düşürme
yoluna gitmesidir. Böylece satışlar artacak ve stokların tüketilme süresi azalsa da; alacak tahsil süresi
artacaktır. Bunun tersi de geçerlidir. Özellikle gelecekteki belirsizliğinin artığı dönemlerde şirket tahsil
süresini kısaltmaya çalışabilir. Bunu da kredili satışlarını azaltarak veya vadelerini kısarak yapmaya
çalışacaktır. Bu da satışların azalması, dolayısıyla stokların artmasına neden olacaktır. Sonuç olarak şirket bu
iki orandan birini kısmaya çalıştığında, muhtemelen diğeri artacağından, etkinlik süresini kısaltmak oldukça
zordur.
Tablo 3: Çimento Sektöründe 1995-2001 Yıllarında Etkinlik Süreleri

Q1
Q2
Q3
Q

1995
85,72
99,29
66,15
103,35

1996
85,07
98,46
58,79
101,37

1997
79,83
94,99
57,59
99,66

1998
85,94
97,66
60,42
102,93
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1999
89,45
113,72
63,86
110,39

2000
89,49
106,94
58,13
105,27

2001
89,13
114,78
72,90
116,81
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Şekil 4: Çimento Sektöründe 1995-2001 Yıllarında Etkinlik Süresi
Sektörde inceleme dönemi içinde etkinlik sürelerinin ortalama, üst kartil, medyan ve alt kartil değerleri Şekil
4’de görülmektedir. Stok devir hızının artırılması amacıyla satış vade politikalarındaki değişiklik stok devir
hızını artırmakla beraber bu dönemlerde etkinlik süresini uzatmaktadır. Karşılıklı etkileşim içinde bulunan
bu iki orandan etkinlik süresine daha fazla etki eden faktörün stok devir hızı olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin
1995-1997 döneminde alacak devir hızındaki düşüşe karşılık stok devir hızı artış gösterdiği ve aynı dönemde
etkinlik süresinin kısaldığı görülmektedir. Bununla beraber 2000-2001 dönemine bakıldığında alacak devir
hızının yükselme trendine geçmesi stok devir hızı yavaşlatmış ve aynı dönemde etkin süresi de önceki
dönem ortalamalarına göre uzamıştır.
3-Nakit Çevirme Süresi
Etkinlik süresinin analizinde işletmede nakitle başlayan sürenin tekrar nakde dönüşmesini kapsayan süre
incelenmiştir. Ancak bu dönüşüm her zaman nakitle başlamayabilir. İşletmeler mamul satışlarında
alacaklarına vade imkanı tanıdıkları gibi, satın alımlarında da vade imkanından yararlanmaları mümkündür.
Bu durumda nakdin tekrar nakde dönüşmesi için geçen süre, etkinlik süresinden ticari borç ödeme süresinin
düşülmesi ile bulunur.
Nakit Çevirme Süresi = Etkinlik Süresi – Ticari Borç Ödeme Süresi
Ticari Borç Ödeme Süresi =

360(veya 365)
formülü yardımıyla bulur.
TicariBorçDevir Hızı

Şirketlerin faaliyetlerini bir faaliyetler döngüsü içinde sınıflandırırsak Şekil 5’deki gibi şema karşımıza
çıkacaktır. Nakit çevirme süresi, firmanın işletme sermayesine yatırılmış fonlarının paraya geri dönüş
zamanını ölçer. Nakit çevirme süresindeki artış firmanın temel likiditesinde bir kötüleşmeye, bir azalma ise
firmanın likiditesinin geliştiğine işaret eder[7].
1.
2.
3.
4.

İlk aşamada şirketler üretim yapmak amacıyla hammadde satın alırlar (to) .
Kredili alışverişlerinin ödemesi zamanı gelince yapılır (t1).
İlerleyen bir zamanda (t2) satışlar tamamlanır.
En sonunda ise belirli bir tarihte (t3) kredili olarak satılan ürünlerden doğmuş olan alacaklar
tahsil edilir.

Bir şirketin faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçları daha karmaşık olabilir. Fakat bunlar basite indirgenmiş
olarak aşağıda yer alan şekildeki gibi bir döngüde sıralanabilir [8].
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Şekil 5: İşletmelerde Faaliyet Döngüsü
Şekil 5’de görüldüğü gibi hammadde alımından (t0), kredili satışların tahsilatına (t3) kadar geçen süre etkinlik
süresini göstermekte bu süreden ticari borç ödeme süresinin (t0-t1) indirilmesi ile nakit çevirme süresine
ulaşılmaktadır. Bu durumda nakit çevirme süresine etki eden üç temel faktör bulunmaktadır. Alacak devir
hızı, stok devir hızı ve ticari borç devir hızı. Alacak devir hızı ile stok devir hızı ve aralarındaki ilişki önceki
bölümde tartışılmıştı. Bu bölümde ticari borç devir hızının diğer faktörlerle birlikte nakit çevirme süresine
etkileri incelenecektir.
Ticari borç devir hızı, işletmenin bir yılda hangi sıklıkla ticari borç ödemesi yaptığını göstermektedir. Bu
oran aşağıdaki formül yardımıyla bulunabilir.
Ticari Borçlar Devir Hızı =

Kredili AlımlarTutarı
OrtalamaTicariBorçlar

Ticari borçlarının devir hızının yavaş olması; kredili alımlarda peşin ödeme payının azalmasının, kredili
alımlarda sürenin uzamasının, süresi gelmiş olmasına karşın, firmanın borçlarının zamanında
ödeyememesinin bir sonucu olabilir.
İşletme ticari borçlarını vadelere yaygın olacak şekilde (devir hızının düşük olması durumu) ödeyebiliyorsa,
ani likidite sıkıntısı içine girmez. Ticari borç devir hızının düşük olması aynı zamanda ticari borç ödeme
süresinin yüksek olması anlamına geldiğinden nakit çevirme süresinin kısalmasına neden olmaktadır. Ancak,
ticari borç devir hızındaki düşüklüğün sebebi, vadesi gelmesine karşın ödenemeyen borçlardan
kaynaklanması işletmenin kredi riskini artıracaktır.
Oranın değerlendirmesini yaparken geçmiş dönemleriyle (trendi), aynı sektör/ endüstrideki içindeki diğer
şirketlerle veya sektör/ endüstri ortalamasıyla karşılaştırma yapmak gerekmektedir.
Oranın düşük olması şirketin ticari borçlarını geri ödemede rahat olduğunu ortaya koyar ve bu durumda
şirketin cari ve likidite oranları düşük olsa bile, ticari borçlarını geri ödemede rahat olduğunu gösterir.
Oranın zamanla yükselme eğiliminde olması ise, şirketin faaliyetlerini (aynı hacimde olmak koşuluyla)
yürütürken gitgide daha fazla işletme sermayesine gereksinim duyacağını gösterir.
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Tablo 4: Çimento Sektöründe 1995-2001 Yıllarında Ticari Borç Devir Hızı

Q1
Q2
Q3
Q

1995
8,54
12,56
17,69
13,04

1996
7,43
8,60
16,04
12,16

1997
6,93
9,34
14,04
10,96

1998
7,94
8,84
15,86
11,66

1999
6,95
8,82
12,12
9,23

2000
7,04
8,67
11,82
9,17

2001
7,33
9,17
12,61
9,77

Tablo 4’de çimento sektöründe 1995-2001 döneminde ticari borç devir hızları görülmektedir. Şekil 6’daki
grafikte de görüldüğü gibi sektörde ticari borç ödeme devir hızı 1995 yılından 1998 yılına kadar özellikle
ortalama ve medyan değerlerinde bir azalma söz konusudur. Bu düşüş trendi alacak devir hızı ile birlikte
incelendiğinde aynı dönemde bu iki oranın paralel bir eğilim gösterdiği görülebilir. 1998 yılında ise ticari
borç devir hızının bir ölçüde artığı ancak izleyen yıllarda tekrar azalma eğilimine girdiği görülmektedir.
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Şekil 6: Çimento Sektöründe 1995-2001 Yıllarında Ticari Borç Devir Hızı
Oranlar yoluyla mali analizde tek başına anlamlı olduğu kabul edilen oranların bile diğer oranlarla
karşılaştırma yapılmadan yorumlanması yanıltıcı sonuçlara ulaşılmasına neden olabilir. Bu nedenle ticari
borç devir hızının ve nakit çevirme süresine etki eden alacak ve stok devir hızlarının bir arada
değerlendirilmesi gerekir.
Tablo 5: Çimento Sektöründe 1995-2001 Yıllarında Nakit Çevirme Süresi

Q1
Q2
Q3
Q

1995
57,46
67,16
81,33
70,27

1996
53,04
66,07
75,39
63,43

1997
46,21
63,18
73,29
59,72

1998
47,24
67,52
80,23
66,02

1999
43,41
68,44
77,50
61,89

2000
43,24
60,89
75,84
54,50

2001
48,60
71,93
96,94
72,80

Nakit çevirme süresi işletmenin esas faaliyetlerindeki etkinliliğini ölçen iyi bir göstergedir. Bu gösterge üç
temel alanda analizciye fikir vermektedir. Bunlar satış, tahsilat ve ödemedir. Satışlardaki etkinlik stok devir
hızı ile, tahsilattaki etkinlik alacak devir hızı ile ödemedeki etkinlik ise ticari borç devir hızı ile
ölçülmektedir. İşletme yönetimi açısında alacak ve stok devir hızlarının yüksek olması istenirken, ticari borç
devir hızının mümkün olduğunca azaltılması finansal kaldıraçtan yararlanarak öz sermaye karlılığını
artıracaktır. Üç devir hızının bir araya getirilmesi ile bulunan çimento sektöründeki nakit çevirme süresi
yıllar itibariyle Tablo 5’de görülmektedir. 1998 yılına kadar alacak devir hızındaki azalışa rağmen stok devir
hızında artış ve ticari borç devir hızındaki azalış nedenliyle aynı dönemde nakit çevirme süresi de olumlu bir
biçimde kısalmıştır. 1998 yılında önceki dönemlere göre hem alacak ve stok devir hızındaki düşüş hem de
ticari borç devir hızındaki artış nakit çevirme süresinin uzamasına neden olmuştur. 1999 yılına gelindiğinde
etkinlik süresi uzadığı halde nakit çevirme süresinin azda olsa kısaldığı görülmektedir. Bunun en önemli
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nedeni ticari borç devir hızındaki önceki yıla göre ani yavaşlamadır. Bu yavaşlamanın sonucunda ticari borç
geri ödeme süresi uzadığı için nakit çevirme süresinin kısalmasına neden olmuştur.

Nakit Çevirme Süresi (Gün)
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Şekil 6: Çimento Sektöründe 1995-2001 Yıllarında Ticari Borç Devir Hızı
Şekil 6’daki grafikte de görüldüğü gibi 2000 yılında nakit çevirme süresi etkinlik süresinin kısalması ve
ticari borç devir hızının artmasıyla birlikte 1999 yılına göre biraz daha kısalmıştır. İnceleme döneminin son
yılı olan 2001 yılında ortalama nakit çevirme süresinde önceki yıla göre %33 oranında bir artış gerçekleşerek
54 günden 72 güne uzamıştır. Ortalama değer açısından bu süre inceleme dönemindeki en uzun nakit
çevirme süresini temsil etmektedir. Bu dönemde etkinlik süresine etki eden alacak devir hızı yaklaşık % 12
oranında arttığı halde, stok devir hızındaki yaklaşık %13 oranındaki yavaşlama etkinlik süresinin %10
oranında uzamasına neden olmaktadır. Aynı dönemde ticari borç devir hızındaki %6,5 oranındaki
hızlanmanın etkisi ile birlikte nakit çevirme süresinin ortalamada 54 günden 72 güne uzamasına neden
olmaktadır.
4- Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmanın temel amacı tek başına yorumlanması mümkün olamayan bazı faaliyet oranlarının halka açık
çimento firmalarının analizine baz veri oluşturmaktır. Çalışmada sadece oranların basit ortalamalarının
hesaplanması ile yetinilmemiş aynı zamanda medyan, üst katil ve alt kartil değerleri de hesaplanarak
incelenen işletmenin sektördeki yerinin de belirlenmesine olanak sağlanmıştır.
Çalışmanın kapsamında hesaplanan oranların yorumlanması ise çalışmanın ikincil amacına hizmet
etmektedir. Bu nedenle faaliyet oranlarından türetilen etkinlik ve nakit çevirme sürelerine etki eden faktörler
tartışılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar ve öneriler aşağıdaki gibi özetlenebilir:







Etkilik süresi yani nakit ile başlayan bir faaliyet döngüsünün tekrar nakit ile sonlanmasını kapsayan
sürenin uzunluğuna stok devir hızı, alacak devir hızından daha fazla etki etmektedir. Bu nedenle
işletmelerin vade politikalarında gösterdikleri hassasiyetten daha fazla stok yönetimi üzerinde
yoğunlaşmaları gerekmektedir. Özellikle imalat işletmelerinde stok devir hızının artırılması önem
kazanmaktadır.
Stok devir hızının artırılması için aynı satış düzeyini daha az stok seviyesi ile sürdürmek
gerekmektedir. Bunun için tam zamanında üretim yönetimi ve stok kontrol tekniklerinden
yararlanmak uygun olabilir.
Nakit çevirme süresi, etkinlik süresinden ticari borç geri ödeme süresinin indirilmesi ile
bulunmaktadır. Bu nedenle nakit çevirme süresine alacak ve stok hızı dışında ticari borç devir hızı da
etki etmektedir. Etkinlik süresi değişmezken, nakit çevirme süresinin kısaltılması için ticari borç
devir hızının yavaşlatılması, diğer bir deyişle ticari borç ödeme süresinin uzatılması gerekmektedir.
Alacak devir hızının gerek ekonominin genel koşulları nedeniyle, gerekse vade politikalarındaki
değişiklik nedeniyle yavaşladığı dönemlerde nakit çevirme süresinin uzamaması için aynı anda ticari
borç devir hızının da yavaşlatılması iyi bir yol olabilir.
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PERSONELE AYIN(AYNİ) OLARAK VERİLEN ÜCRETLER VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Yrd.Doç.Dr.Mikail EROL
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1.GİRİŞ
Gelir unsurlarından olan ücretler, sadece emek faktörünün karşılığı olan bir gelir çeşididir. Gelir Vergisi
hasılatı içerisinde önemli bir yere sahip olan ücretler hem yapısal hem de vergilendirme tekniği
bakımından diğer gelir unsurlarından farklı bir yapıya sahiptir.
Biz çalışmamızda işletmelerde çalışan personele verilen ayın(ayni) ücretler ve muhasebeleştirilmesini
inceledik.
2.ÜCRET HAKKINDA GENEL KAVRAMLAR
2.1.Ücretin Tanımı
Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile
temsil edilebilen menfaatlerdir. (PEHLİVAN, 1999: 236)
Ücret, insanların gerek bedenen gerek fikren başkasının hizmetinde çalışmalarının karşılığı olarak
aldıkları bedele ücret denir. (ERGİNAY, 1979: 1669
Ücret, işverene tabi ve muayyen bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve
ayınlar ile sağlanan para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. (G.V.K. md:61)
Ücret genel anlamda; çıplak ücret, giydirilmiş ücret şeklinde de tanımlanabilir. (CENGİZLER, 2002: 74)
Çıplak ücret veya başka bir ifade ile dar anlamda ücretten kasıt, işçiye sadece hak ettiği ücretin ödenmesi
halidir.
Giydirilmiş ücret veya geniş anlamda ücret de, işçiye İş Yasası’nın 26’ncı maddesinin son fıkrasında yer
alan para ve parayla ölçülmesi mümkün menfaatlerin bütünüdür.
Ücret yukarıda yapılan tanımlar yanında İktisadi ve Vergi Hukuku açısından da tanımlanabilir.
İktisadi açıdan ücret, emek karşılığı ödenen bedeldir. Bu emek fikri veya bedeni olabilir. Karşılığı ise ya
para meblağı şeklinde nakdi veya mal şeklinde ayni de olabilir. İktisadi açıdan bakıldığında ücret bir
üretim faktörü olan emeğin geliri olarak kendini göstermektedir.
Vergi Hukuku açısından ücret ise işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı
olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen
menfaatlerdir. (TOSUNER ve diğerleri, 1998: 90)
2.2.Ücretin Unsurları
Ücretin unsurları aşağıdaki gibi açıklanabilir. (MUTLUER ve diğerleri, 1984. 88)
İşverene Bağlı Olma: İşveren, hizmet erbabını işe alan, onu emir ve talimatı dahilinde çalıştıran gerçek ve
tüzel kişidir. İşverenle işçi arasındaki ilişki kanun, tüzük, yönetmelik veya sözleşmelerle tespit edilmiş
olabilir. Buradaki bağlı olmadan amaç, hizmetlinin tespit edilen esaslar içinde işverenin emir ve
direktifleri doğrultusunda hareket etmesidir.
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Belli Bir İşyerine Bağlı Olma: Burada işyerine bağlı olmayı geniş anlamda anlamak gerekir. İşyerine
bağlı olmayı sadece, V.U.K.’nun 156’ncı maddesindeki mağaza, yazıhane, imalathane, depo, tarla gibi
ticari sanat veya mesleki faaliyetlerin yürütüldüğü yerlere maddeten bağlı olma şeklinde
anlamamalıdır.Bunu, yukarıda sayılan işyerine, hukuken bağlı olma olarak anlamak gerekir.
Hizmet Karşılığı Olarak Ödeme Yapılması: Ortada ücretin olabilmesi için, yapılan ödemelerin mutlaka
bir hizmet karşılığı olması gerekir. Buradaki hizmet ya bedeni ya da fikri olur.Emeğin fikri olması alınan
karşılığın ücret olma niteliğini engellemez. Hizmet karşılığı yapılan ödeme nakden, aynen veya para ile
temsil edilebilen menfaatler şeklinde olabilir.
3.PERSONELE VERİLEN AYIN(AYNİ) ÜCRETLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ
G.V.K.’nın 63’üncü maddesi uyarınca, hizmet karşılığı olarak verilen ayınlar, verildiği gün ve yerdeki
perakende fiyatlar ile değerlenir. Perakende fiyat, işlendikten sonra veya aynın tekrar satışa arz
edilmeyecek ve normal bir tüketicinin ortalama ihtiyacını geçmeyecek miktarda satışlara uygulanan fiyatı
ifade eder. Ayni değerin verildiği gün ve yerde bu çeşit satışlar için uygulanan birden fazla fiyat varsa,
bunların ortalaması alınır.
İşveren, ücretliye verdiği malın perakende satışını yapmakta ise değerleme kendi perakende satış
fiyatlarının ortalaması ile yapılabilir. İşveren hizmet erbabına kendi imal ettiği ve perakende satışını
yapmadığı bir kıymeti verdiğinde; genel piyasadaki ortalama perakende satış fiyatının gerektiğinde,
mükellefin müracaatı üzerine taktir komisyonlarınca belli edilmesi de mümkündür. (AKYOL ve
KÜÇÜK, 1999: 153)
4.PERSONELEAYIN(AYNİ) OLARAK VERİLEN ÜCRETLERİN VERGİ KANUNLARI
YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Personele verilen ayni ücretler Vergi Kanunları yönünden değerlendirilirken şunlar açıklanabilir.(MAÇ,
1993: 39)
Gelir Vergisi Kanunu Yönünden: G.V.K.’nın 61 ve 94’üncü maddesi birlikte değerlendirildiği zaman
ayın şeklindeki ücret unsurlarının, nakit ücretlerin yanı sıra gelir vergisi stopajına tabi olduğu
anlaşılmaktadır. Aynın içinden kesinti yapılması mümkün olmadığı ve aynın, bütünüyle personelin eline
geçtiği cihetle ücret unsuru olarak ayın verilmesi, personele bu aynın KDV dahil perakende satış bedeli
kadar net menfaat sağlaması anlamındadır. Bu nedenle gelir vergisi stopajı hesaplanırken, aynın teslim
edildiği gün ve yerdeki KDV dahil ortalama perakende satış bedelinin net ücret olarak dikkate alınması ve
stopaj matrahının tespitinde bu ölçünün kullanılması gerekmektedir.
Vergi Usul Kanunu Yönünden: V.U.K.’nun 275’inci maddesine göre; ayın şeklindeki ücret unsurları
fabrika personeline verilmiş ise bu ayın stopaj dahil (brüt) tutar, üretime konu malın maliyetinin
tespitinde dikkate alınır. Personel üretimde çalışmıyorsa ayın ücretleri genel idare giderleri hesabına
alınacak ve doğrudan gider yazılacak veya bu giderlerden üretilen mala pay vermek suretiyle maliyet
unsuru olarak da dikkate alınabilir.
KDV Yönünden: KDV Kanunu’nun 3/a maddesinde, “.......malların işletme personeline ücret, prim,
ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi” teslim sayılan hal olarak kabul edilmektedir. Personele
ayni ücret teslimi KDV’ye tabi olduğu için, bu aynın satın alınması veya üretimi nedeniyle yüklenilen
KDV’lerin indirilmesi mükellefin en tabi hakkıdır. Hesaplanan KDV hesaplanması aynın ücret
ödemesinin maliyetini arttırıcı etki yapmaktadır. Ayın tesliminde personelden bedel talep edilmediği gibi
bu teslimde bedelin belli olmadığı kabul edilmektedir. Bedeli belli olmayan teslimde KDV matrahı, emsal
bedelidir.
5.PERSONELE VERİLEN AYIN(AYNİ) ÜCRETLERİN SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ
YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 77’nci maddesinde, “Ayni yardımların prime esas kazançların
hesabında dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.
2

Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 77’nci maddesinde, sigortalılara yapılan ayni yardımlar sigorta primine
esas tutulmayan istisnalar arasında sayılmıştır. Ayni yardımın karşılığında para ödemesi bu yardımın gaye
ve niteliğini değiştirmediğinden ve konusu ile ilgili görüşler de bu yönde ortaya çıkmış bulunduğundan,
ayni yardımlar primden istisna edilebilir.
6.PERSONELE VERİLEN AYIN (AYNİ) ÜCRETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Uygulama 1: Un üretimi yapan bir işletme1 ile işçiler arasında düzenlenen sözleşmeye göre işçinin net
ücretine karşılık un verilmektedir. İşçinin ücreti ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibi kabul edilirse;
______________________../..___________________
720 Direkt İşçilik Giderleri Hes. 2
720.08.Brüt Ücret
400.000.000
720.10.S.S.Primi İşv. His 80.000.000
480.000.000

480.000.000

335 Personele Borçlar Hes
242.000.000
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
102.000.000
360.12.Gelir Vergisi 100.000.000
360.13.Damga Vergisi 2.000.000
102.000.000
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik
136.000.000
Kesintileri Hes.
361.10.S.S. Primi İşveren His .80.000.000
361.09.S.S.Primi İşçi His.
56.000.000
136.000.000
... ayı ücret giderinin tahakkuku
______________________../.._____________________
335 Personele Borçlar Hesabı

242.000.000

600 Yurt İçi Satışlar Hes. 3
391 Hesaplanan KDV Hes. 4

239.603.961
2.396.039

Personel ücretinin ayın(ayni) olarak ödenmesi
______________________ ______________________
Uygulama 2 :Yağ üretimi yapan bir işletme(*) ile personel arasında düzenlenen sözleşme gereği
personelin net ücretine karşılık yağ verilmektedir. Personelin ücreti ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibi kabul
edilirse;

İşletmede işsizlik sigortasının uygulanmadığı varsayılmıştır.
İşletmenin yevmiye kayıtlarını 7/A metoduna göre yaptığı kabul edilmiştir.
3
Mal çıkış işlemi gerçekleştiği için bu hesaba alınmış olup, perakende satış fiyatıyla kayıt yapılmıştır.
1
2

4

Mal teslimi yapıldığı için KDV hesaplanmış ve bu hesap alacaklandırılmıştır.
3

_____________________../.._____________________
720 Direkt İşçilik Giderleri Hes.
720.18. Brüt Ücret
300.000.000
720.12. S.S Primi İşveren Hissesi
60.000.000
360.000.000

360.000.000

335 Personele Borçlar Hesabı
171.500.000
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
76.500.000
360.14. Gelir Vergisi 75.000.000
360.15. Damga Vergisi 1.500.000
76.500.000
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik
Kesintileri Hesabı
112.000.000
361.10.S.S.Primi İşv. His. 60.000.000
361.11.S.S.Primi İşçi His. 52.000.000
112.000.000
...ayı personel giderinin tahakkuku
_____________________../..______________________
335 Personele Borçlar Hesabı

171.500.000

600 Yurt İçi Satışlar Hes.
391 Hesaplanan KDV Hes.

157.780.000
13.720.000

Personel ücretinin ayın(ayni) olarak ödenmesi
_____________________ _______________________
Uygulama 3: Gıda üzerinde çalışan bir işletme 5 ile personel arasında düzenlenen sözleşme gereği
personelin net ücretine karşılık mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak gıda yardımları ayın olarak
verilmektedir.
Personelin ücreti ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibi kabul edilirse;
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İşletmede işsizlik sigortasının uygulanmadığı varsayılmıştır.
4

____________________../.._____________________
791 İşçi Ücret ve Giderleri Hes. 6
791.01. Brüt Ücret
350.000.000
791.04. S.S Primi İşveren Hissesi
70.000.000
420.000.000

420.000.000

335 Personele Borçlar Hesabı
218.750.000
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
89.250.000
360.06. Gelir Vergisi 87.500.000
360.07. Damga Vergisi 1.750.000
89.250.000
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik
Kesintileri Hesabı
112.000.000
361.04.S.S.Primi İşv. His. 70.000.000
361.05.S.S.Primi İşçi His. 42.000.000
112.000.000
...ayı personel giderinin tahakkuku
_____________________../..______________________
335 Personele Borçlar Hesabı

218.750.000

600 Yurt İçi Satışlar Hes. 7
391 Hesaplanan KDV Hes.

198.863.637
19.886.363

Personel ücretinin ayın(ayni) olarak ödenmesi
_____________________ _______________________
7.SONUÇ
İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla çalıştırılan işçiler için
tahakkuk ettirilen esas ücretler, fazla çalışma ücreti, prim, ikramiye, yıllık izin ücretleri vergi kanunlarına
göre nakden verilebileceği gibi ayni olarak da verilebilir. Ancak ayni verilen ücretler ücret olarak
verildiğinde iş barışının sağlanmasında olumsuz etkiler yapabilir.
Ancak ayın (ayni) değerler işveren tarafından işçinin çalışma performansını yükseltmek ve verimliliğini
arttırmak için karşılıksız verilebilir.
İş dünyasında iş barışının sağlanması için ayın olarak verilen ücretlerin Kanunlarımızda yapılacak olan
değişikliklerle kaldırılması daha uygun olacaktır.
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İşletmenin yevmiye kayıtlarını 7/B metoduna göre yaptığı kabul edilmiştir.
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İşletme perakende satış yaptığı için çıkış satış fiyatlarının ortalaması alınarak hesaplanmıştır.
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ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDE DEĞİŞİMİN YENİ BOYUTLARI
Dr. Gülsüm ÖKSÜZÖMER
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
GİRİŞ
A. YENİ EĞİLİM VE GELİŞMELER
Sendikaların, hükümetlerin ve işletmelerin politik, ekonomik ve sosyal rolleri son 40 yılda önemli ölçüde
değişmiştir. II. Dünya Savaşını müteakiben, endüstri ilişkiler sistemlerinde ekonomik bir güç olarak
sendikaların oynadıkları aktif rol giderek artmış ve çeşitli ülkelerde yasal mevzuat da bu gelişim sürecini
takip etmiştir.
Buna karşılık, 1950-1980 yılları arasında göreceli olarak sendikaların gücünün zayıfladığı görülmektedir.
Nitekim ABD ‘de 1950 li yıllarda özel sektörde ücret ve maaşlı olanların % 35’i sendika üyesi ve bir o kadar
insan da sendika üyesi olmadığı halde toplu pazarlığın kapsamına dahil iken, 1980 li yılların sonuna
gelindiğinde sendikalı üye oranının % 16.6 ya gerilediği ve toplu sözleşmelerden yararlananların oranının %
18.8 e düştüğü tespit edilmiştir1
Bu ülkede 1990 yılında yoğun örgütsel faaliyetlerin bir sonucu olarak, AFL-CIO özel sektörde 250.000
çalışanı örgütlemiştir. Buna karşılık, toplam üyelik 25.000 düşerek 14.500.000 çalışana gerilemiştir. Açıkçası
özel sektör sendikalarının göreli rolü belirgin bir şekilde azalmaktadır.
Bu eğilimlerin varlığı bazı tartışmaları da gündeme getirmektedir. Bu tartışmalar arasında endüstri
ilişkilerinde kurumların yeni rolü ve bu gelişmelerin endüstri ilişkilerine etkisi sorgulanmaktadır. Bu
tartışmalar ve bunlarla bağlantılı diğer konular akademisyenler ve uygulamacılar arasında yoğun bir şekilde
değerlendirilmektedir. Bu amaçla çeşitli ülkelerde, sendikaların, hükümetlerin ve işletmelerin endüstri
ilişkilerinde değişen rollerini tanımlamaya yönelik yeni bazı değerlendirmeler yapmak amacıyla uluslar arası
sempozyum ve toplantılar düzenlenmektedir. Bu sempozyumlarda deregülasyon süreci ve yeniden yapılanma
çalışma ilişkilerinde en fazla söz edilen konular arasına girmektedir.
Aslında toplu pazarlığın seviye ve alanında sendikanın tanınmasında ve uyuşmazlıkların sona erdirilmesinde
yaşanan kurumsal değişmeler geçen on yıllık dönemde yönetsel önceliğin yeniden keşfi ile bir arada
belirginleşmiştir. “Transformasyon” , “yeni endüstri ilişkileri” , “üretim mucizesi” gibi kavramlar geride
bıraktığımız dönemin önemli terimleridir ve çoğunlukla değişim sürecini tanımlamak için kullanılmışlardır.2
Bu trendler her ne kadar çoğu sektörde 10 yıl önce başlamış olsa da, deregülasyon tartışmaları daha yeni bir
gündeme sahiptir. Firmaların özel işgücü piyasalarına yönelik hareketleri,özellikle büyük işletmelerde
endüstri ilişkileri ve toplu pazarlıktan esnek istihdama ve işgücünün daha iyi kullanımında ortaya çıkan
değişmeler ile bir arada olmaktadır. Bu, 1970’li yılların kollektivizmi yerine bireyselliğin önem kazanmasına
yol açmaktadır. Böylece işgücü piyasaları daha esnek bir yapıya kavuşurken sendikalar marjinalleşmektedir.
Yaşanan bu değişmeler öncelikle ve özellikle imalat sanayinde belirginleşmektedir. Nitekim, 1990 yılında
İngiltere’de yapılan bir araştırmada pek çok yönetici gelecek birkaç yıl içinde vasıf geliştirme, esnek
uzmanlaşma, takım çalışması ödüllendirme sistemleri ve performans değerlendirme gibi konuların ön plana
çıkacağı buna karşılık, toplu pazarlık sendikalar ve kollektivizm gibi tartışmaların geri planda kalacağını ön
görmüştür. Toplu pazarlık ademimerkezileştirildiğinden bu konular daha yoğun şekilde tartışılmaktadır.
İşletme yöneticilerinin ifade ettikleri gibi 15-20 yıl önce personel yöneticisinin nihai amacı barışı korumaktı.
Bugün bu değişmiş, kalite ve verimlilik ön plana çıkmıştır. Buna karşılık, ifade edilen husus sendikaların
marjinal bir nitelik kazanmasıdır. Böylece endüstri ilişkileri yönetiminden insan kaynakları yönetimine
geçilmektedir.
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Aslında bazı yazarlarında ifade ettikleri 1980’li yıllarda sendikalaşmanın dezavantajlarında yaşanan
gelişmeler yönetimin sendikaları işletmeden uzak tutma çabasından vazgeçirmiştir. Çünkü çoğu işletmelerde
sendikalar üyelikleri sürekli azalan zayıf bir pozisyondadır. Ancak bu dönüşümün işverenleri farklı konularla
ilgilenmeye ittiği ifade edilmelidir. Nitekim yapılan araştırmalar, stratejik planlama ve insan kaynakları
yönetiminin giderek önem kazanan hususlar olduğunu göstermektedir.
Yöneticilerin bu alandaki yaklaşımları değişmektedir. Ancak kesin olan husus, özel sektörde artan sayıda
firmanın toplu pazarlık sürecinde ademi merkezileştirme yolunu seçmesidir. Özellikle, ücret konusu artık
daha örgütsel bir konu haline gelmekte ve performansa dayalı ücret sistemleri geliştirilmektedir. Bu firmanın
işgücü istihdamında daha iyi yollar bulmasına neden olmaktadır.3
Buna ilave olarak 1990’lı yıllarda ilk kez İngilter’de çoğu işkolunun geleneksel çalışma ilişkilerinden
uzaklaşmasına tanıklık edilmiştir. Aslında pek çok ülke kendi iş piyasasını deregüle etmeye yönelmektedir.
Kuşkusuz bu, farklı ölçülerde gerçekleşmektedir.
1990’lı yıllarda gözlenen bir diğer gelişme resmi kurumların dışında yapılan ücret belirlemeleridir. Bu
gelişmeleri ortaya koymak herşeyden önce ortaya çıkan yeni işletme stratejileri ve insan kaynakları yönetimi
uygulamaları ile bağlantılıdır. 1980’li yıllar sendikal gelişmeler açışından da bir gerileme dönemini ifade
etmektedir. Çeşitli yazarların da ifade ettikleri gibi, sendikasızlaşma ne sadece sendikaların üyelerinin
taleplerini karşılayamamalarından ne de çalışanların sendikal üyelikten kaçınmalarından kaynaklanmaktadır.
Burada temel eleştiri alanı çalışanların kafalarında sendikaların işverenlerince reddedileceği düşüncesinin
yerleşmesidir. Bu şartlar altında sendikalar üyelik kazanmakta zorluk çekmektedirler.
Diğer taraftan sanayileşmiş pek çok ülke bugün sahip olduğu yüksek performans statüsünü kaybetmektedir.
Çünkü ekonomik ve endüstriyel ilişkiler politikaları yeni dünya düzenini değerlendirmede yeterli değildir.
Artan rekabet ve teknolojik değişme talep kalitesi, verimlilik ve esnekliği değiştirmektedir. Post-Keynesien
politikaları bu taleplere cevap verememektedir. Bu çerçevede yeni politika ve stratejilerin geliştirilmesi talep
edilmektedir. Bu politika ve stratejiler çeşitli hedefleri ön görmektedir. Bunlar arasında;






Düşük işsizlik – Yüksek ücret politikaları
Daha güçlü çalışma yasaları
Eğitim ve insan kaynaklarında yeni sistemlere ulaşma
Çalışanların örgütlenme ve pazarlık haklarını güçlendirmeye dönük yeni adımlar
Çalışanların katılımını sağlamaya dönük yeni projeler4öncelikli olarak sralanabilecek olanlardır.

Bu alanda en önemli eksiklik insan kaynağının yeterince geliştirilememesidir. Bu nedenle üretim ve
verimlilikte istenilen seviyeye ulaşılamamaktadır. İngiltere’de Mühendislik İşverenler Federasyonu
(EEF)’nun 1990 yılında Gemi Yapım ve Mühendislik Sendikaları Konfederasyonu ile yapmış olduğu ulusal
müzakerenin başarısızlığı gelişim sürecini etkilemiş ve bu diğer endüstrilere de yayılmıştır. Verimlilik artışı
ile reel gelir artışını bir arada yürüten gelir politikası çerçevesinde ulusal müzakereciler firmaların ücret ile
prodüktivite arasında bağ kurmasına olanak sağlayan ikinci bir müzakereyi kabul etmişlerdir. Bu daha önce
çeşitli yazarlarca ileri sürülen ve endüstri ilişkilerinde ulusal seviyede formel, işyeri seviyesinde ise enformel
bir yapı olduğu görüşlerini doğrulamaktadır. Böylece 1968 yılından beri başlamış bulunan endüstri çapında
çok işverenli pazarlık böylece yerini ikili sözleşmelere terketmektedir.5
Endüstri ilişkilerinde işveren örgütlerinin amacı koordine edilmiş işverenlerin sendikalara cevap
vermesidir.Bu şartlar altında firma dışındaki müzakereler ile firma içinde sendika etkisinin kurumsal ayrışma
süreci yoluyla nötralize edildiği kabul edilmektedir. Rekabetçi ücret üstünlüğü minimize edilerek ücretin
entegrasyon baskısı böylece azaltılmaktadır. Bu her şeyden önce ücret artışı ve azalışı için baskı yapan ve
işkolundaki tüm işverenleri saran bir işveren örgütünü gerektirmektedir. Çoğunlukla Hollanda, Avusturya ve
Almanya’da olduğu gibi bir yasal desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle bir duruma kapalı bir ekonomide
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ulaşmak çok daha kolaydır. Bunun yanında işyeri düzeyinde işveren özgürlüğünün işgücünün dağılımında,
ücret standartlarının saptanmasında ve ikincil müzakereler dışında işin belirlenmesinde gerekli olduğu kabul
edilmektedir.6
Yapılan değerlendirmeler bu faktörlerden hiçbirinin 1968 yılından bu yana İngiliz sanayinde
uygulanmadığını göstermektedir.Bu alandaki gelişmeler ücret üzerinde çok işverenli pazarlık otoritelerinin
azaltılarak, geleneksel anlaşmaların ücreti belirlemede daha az bir etkiye sahip olmasıdır. Ayrıca çalışma
süreleri, tatiller, temel sosyal güvenlik ödemeleri gibi konularda belirleyici olan ulusal sözleşmelerin etkisi
önemini korumaktadır. Büyük firmalar doğrudan ulusal sözleşmelere katılmadıkları halde bu konuda alınan
kararlara uymaktadırlar. Her ne kadar çok işverenli sözleşmelerin ücretin belirlenmesindeki otoritesi 1970’li
yıllardan beri belirleyici olsa da, 1980’den sonra tek işverenli pazarlıklara yöneliş artmıştır. 1988 yılında
yapılan bir araştırma çok işverenli pazarlığın hala önemini koruduğunu ancak 1980’le karşılaştırıldığında
önemli bir düşüş gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu konudaki veriler çok işverenli pazarlığın 1979’a göre
% 31.4’den % 13.7’ye gerilediğini ortaya koymaktadır. Aynı dönemde tek işverenli pazarlıklar 10 puan
artarak %54.8’e ulaşmıştır.
B. ZAYIFLAYAN SENDİKACILIK VE TOPLU PAZARLIK SÜREÇLERİ
1. Sendikacılıkta Gerileme
Yapılan tüm araştırmalarda OECD ülkeleri arasındaki ülke karşılaştırmaları göstermektedir ki, Japonya
Hollanda ve İngiltere’de sendika yoğunluğu azalmış veya aynı seviyede kalmıştır. Bu nedenle ulusal
sınırların önemi ekonomik küreselleşme ile azalırken sendika yoğunluğu da azalma eğilimine girmiştir.
Ayrıca bu gerileme sendikaların ücretler üzerindeki etkisini de sınırlandırmaktadır. Genel olarak bu durum
Amerika’da daha büyük ücret etkisine neden olurken, karlılık üzerindeki etkileri ise daha karmaşık bir yapı
sergilemiştir.
Göreli olarak söylendiğinde sendikalar arasında başarıya ulaşmak için sendika üyeliğindeki gerileme dikkate
alınmalıdır. Bu gerilemenin arkasındaki teori büyük sendikanın ücret etkisinin çok sayıda çalışanı sendikaya
girmeye teşvik ettiği yönündedir. Son yirmi yıl esnasında artan piyasa rekabeti sendika ücret baskısını tersine
çevirmiş ve sendikaların bu alandaki egemen unsur olma özelliğini ortadan kaldırmıştır.
Bazı yazarların iler sürdükleri görüşlere göre, eğer sendikalar maksimizasyon üzerinde duracaklarsa endüstri
ilişkileri sadece bir yönetim aktivitesi haline gelebilir. Bu aynı zamanda merkezileşme veya korporatist toplu
pazarlık sözleşmelerini ortadan kaldırmaktadır. Buna karşılık eğer sendika üyeliği ile pazarlık kapsamı
arasındaki bağ ortadan kalkarsa ortaya bir çelişki çıkabilir. Eğer kamu kesimi , hizmetler sektörü ve beyaz
yakalı sektör ücret dışı konular etrafında organize olur ve eğer mevzuat ile çalışma konseyleri oluşturulursa,
bu durum çalışanlar açısından olumlu yeni bir gelişme olabilir. Buna karşılık bu değerlendirmeler endüstri
ilişkiler sistemlerini köklü bir şekilde değiştirebilir.
Yüksek rekabet koşullarında maksimizasyona gitmeyi amaçlayan sendikalar firmaları sendikal üyeliği
reddetmeye zorlayabilirler. Sendikalar iki tür mücadele ile karşı karşıyadırlar. İlk olarak işgücünün
örgütlenme hızını işgücü artışından fazla olması ve ikincisi de ILO olarak sendikalaşmış firmalarda
çalışanların işlerini kaybetmelerine engel olmaktır. Nitekim 1974-80 yılları arasında istihdam büyüme oranı
sendikalı işletmelerde sendikasız işletmelerin % 9 ile % 18 arasında gerisinde kalmıştır. Sonuç olarak,
sendika üye yoğunluğunu sürdürmek için öncelikle kazanılan temsilcilik seçimlerinin diğer işletmelere
özellikle de sendikasız olarak yayılması sendikalı işletmelerde istihdamın yavaş artması sendikalaşmış
toplam işgücünün oranını azaltmaktadır.
Bu alanda tartışılan diğer bir konu, negatif sendika ve sendikasız istihdamın büyümesidir. Sendikaların
sendikasız firmalara yönelik davranışlarını incelemeye dönük bir araştırma da sendikalı firmaların teorik
olarak fiziksel kapitale daha az yatırım yapmaları gerektiği diğer firmaları ise bu konu da yeniliğe açık
oldukları gözlenmektedir. Ancak yakın dönemlerde sendikalı firmalarda da bu yönde pazarlıklar yapıldığı
söylenebilir.
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Yapılan bir diğer araştırmada 706 işletmede sendika temsilcilerinin yatırımlara etkisini değerlendirilmiş ve
sendikalaşmış firmalarda fiziksel kapitalde % 20 bir azalma görülmüştür.
Öte yandan sendikalı firmalar yatırımları durdurmakta ve nihai olarak operasyonları kesmektedirler ve bu
nedenle sendikalar iş kaybına yol açabilmektedirler. Sendikaların iş kayıpları kısmi olarak sendikaların
yatırımları olumsuz etkilemesinden kaynaklanmaktadır. Sendikalar bu konu da henüz istenilen çabayı ve
sorumluluğu göstermiş değillerdir. Aslında böyle bir strateji çalışanların motivasyonunu da etkilemektedir.
Bazı yazarlar bu açıdan sendikal gerilemeyi kamu seçimi teorisi içinde açıklamaya çalışmaktadırlar. Buna
göre, endüstri ilişkilerinin geleceği ile ilgili analitik modeller yetersiz kalmaktadır. Genel olarak özel sektör
sendikalarının ayakta kalacağı kamu sektör sendikaları tehdit altında kalacağı tahmin edilmektedir. Özel
sektörde sendikalar büyük ve eski üretim hattı özelliğine sahip işletmelerde daha az etkilidirler. Buralarda
sendika temsilcileri geleneksel olarak güçlüdürler ancak zamanla bu da değişmiştir. Çünkü artık sendikal etki
yerine yönetim doğrudan çalışanlarla işbirliğine gitmektedir. Ayrıca gelecek açısından özel sektör
sendikalarının tekelci bir niteliğe sahip olduğu ve bu yüzden olumsuz yönde etkilediği ileri sürülmektedir.
İkinci olarak, ulusal olmayan sektörlerde monopol sendikaların yükselişi önemle dikkat çekmektedir.
Özel sektör açısından ise, düşük ücretli endüstriler sendikaları maliyetleri minimize edecek bir araç olarak
görmektedirler. Bu özellik eğitimsiz çalışanlar açısından daha belirgindir. Hükümetin gelecekti rolü
açısından ileri sürülen görüşler etkinliğin artacağı yönündedir. Buna karşılık endüstri ilişkileri arenasında
sendikacılık kamu sektöründe daha militan bir nitelik taşımaktadır.
Bazı yazarlarda işbirliği konusunda hem fikirlerdir. Buna göre sendikal örgütler işletmede rekabet
edebilirliği arttıracak ortamı hazırlamada önemli bir faktördürler. Gerçekte son 20 yıllık deneyimler
göstermektedir ki, ülkede artan sendikasız işyeri sayısı giderek bir model olmaktadır. Hatta sendikasız işyeri
modeli işçiyi bireysel olarak almakta ve ona daha iyi olanaklar sağlamaktadır. Bu nedenle geleneksel
anlayışlar ortadan kalkmaktadır.
Ücret ve sosyal ödemelere ilişkin veriler dikkate alındığında 1979- 1983 arasında genel olarak sendikasız
işyerlerinde daha yüksek bir ortalamaya rastlanmaktadır. Diğer etkenler dikkate alınmadığında sendikasız
çalışanların daha iyi şartlara sahip oldukları bildirilmektedir. Ortaya çıkan bu sonuçlar yorumlandığında
sendika dışı bireysel çalışma ilişkilerinin hızla geliştiği ve bu nedenle de sendikalı üye sayısının giderek
gerilediği ifade edilmektedir.
2. Stratejik Yönetim ve Toplu Pazarlıkta Daralma
1980’li yıllar çok işverenli pazarlığın gerilediği ve yerel birimlere yönelik ademi merkezileşmenin yaşandığı
bir dönemdir. Buna karşılık sendikaların toplu pazarlık süreçlerini yeniden değerlendirmelerine yönelik
girişimler nispeten sınırlı kalmıştır. Pek çok durumda sendikalar mevcut gelişmelere muhalefet
etmektedirler. Büyük firmalar toplu sözleşme yanında yönetim birimlerini de ademi
merkezileştirmektedirler. Hükümetler çeşitli yasal değişmeler yoluyla bu sürece yardımcı olmaktadır. Fakat
değişimin yönü ve ölçüsüne ilişkin temel kararlar dışarıdan gelmektedir. Amerika’da benzer stratejik
hareketler sendikaların tanınması ile sonuçlanmıştır. İngiltere’de çoğu Avrupa ülkesinde öncelik toplu
pazarlıkla sendikaların getirdikleri dezavantajların azaltılması yönünde işlemektedir.Böylece değişim
yönetimi ve sendikalara ilişkin yeni alternatifler geliştirilebilmektedir. Tek işverenli pazarlıklar firmaya yeni
bir ücret sistemi ve derece yapıları getirmeye işgücü yönetiminin üretim ve dışsal işgücü piyasaları ile daha
fazla bağlantı kurmasına olanak sağlamaktadır. Bu dönüşüm çalışma ilişkilerinde yeni bir dönemin
başladığını ifade etmektedir.
1980’li yıllarda endüstri ilişkilerinde yaşanan değişimin egemen unsurları geleneksel çalışma ilişkileri
sisteminin sınırları dışında aranmaktadır. Böyle bir yaklaşım endüstri ilişkiler yöneticilerini toplu pazarlığı
yeniden oluşturmaya zorlayan firmanın yapı, şekil ve kontrol sistemleri ile işletme politikaları ve işletme
stratejileri arasında bağ kurmaktadır. Özellikle büyük şirketler böyle bir süreçte daha egemendir.
Nitekim İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, imalat sanayinde 1980’li yıllarda çalışanların yarısı 500
işçi çalıştıran firmalarda çalışmaktadır. Çalışanların 1/3’ü ise 5000’den fazla işçiye sahip firmalarda
istihdam olmaktadır. 1980’li yıllarda sayıları artan büyük işletmeler bu dönemin ortalarında bir birleşme
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süreci yaşadılar. Böyle firmalarda kar merkezinin bölünmesi, stratejik işletme birimlerine odaklanma ve
merkeze karşı alt işletmelerin artan bağımsızlığı önem kazanmaktadır. 1980’li yılları işletme politikası genel
olarak orta kademe performansına, kar sorumluluğuna alt seviyede genel yönetim vasıflarına önem vermiştir.
Stratejik işletme birimleri gerekli politikaları saptayabilmektedir. İşletme birimleri içinde performans ve
verimlilik ön plana çıkmakta ve merkez bu unsurları yakından takip etmektedir. Kar sorumluluğu olan
yöneticiler işletme yöneticilerine pazarlık özgürlüğü verilmesi üzerinde durmaktadırlar. Sendikalarla
müzakerelerin varlığı genel olarak ademi merkezileşmeyi etkilemektedir.
Buna ilave olarak, işletmeler giderek daha küçük birimlere bölünmektedir. Gerçekten de 1980’li yıllarda tek
işletme firmaları 200 ingiliz işletmesi arasında nadiren rastlanılan bir konudur. İşletme içindeki yapısal
değişmeler işletmeleri de bölmektedir. Böylece kar merkezleri ademi merkezileşmektedir. Bu finansal
yönetim girişimi ile birlikte kamu sektörü için de geçerlidir.
Bazı yazarlarında ifade ettiği gibi, yatay entegrasyon veya bölünme ile büyüyen firmalar belirsizlik
ortamında finansal ekonomilere ağırlık vermektedirler. Büyük firmaları etkileyen finansal ekonomiler içsel
kapitalin en etkin şekilde dağılımını gerektirmektedir. Finansal ekonomiye ulaşmayı çabalayan firmalar
göreli olarak ademi merkezi bir yapıya sahiptirler. Bu firmalar oldukça kompleks ve yönetsel kararlar
ademimerkezidir.
Bu durum, zamanla endüstri ilişkilerini ve işgücü yönetimini etkilemektedir. Nitekim konuyla ilgili bir
araştırmada böyle niteliğe sahip işletmelerde endüstri ilişkilerinin işletmenin performansının bir uzantısı
olduğu saptanmıştır.
Bu saptama 10 işletme arasında yapılan bir başka araştırma tarafından da teyid edilmektedir. Bu işletmelerde
örgütsel yapının ademi merkezileştirilmesine bağlı olarak toplu pazarlıkta ademi merkezi bir nitelik
kazanmıştır. Her iki çalışmada da işletmenin yönetimi bölmesiyle toplu pazarlığın daha yerel bir nitelik
kazandığı gözlenmektedir.
Diğer yandan, insan kaynakları yönetimi ve esnekliğe dayalı yeni istihdam ilişkilerinin son dönemlerde
önemli bir kabul alanı bulduğu ve geliştiği gözlenmektedir. Fakat bu gelişmelerin uzun dönemli olarak
verimliliği nasıl etkileyeceği açık değildir. İşletmelerin stratejik nitelikteki girişimlerinin ne ölçüde etkin ve
yoğun olduğu yine tanımlanamayan bir alandır. Buna karşılık bu girişimler daha önceki uygulamalardan
önemli ölçüde farklıdır. Çalışma şartlarının değişmesine bağlı olarak örgütsel yapılar ve spesifik görevlere
ilişkin vasıflar önemli ölçüde değişmekte, takım çalışması geliştirilmekte ve yatay ve dikey esneklik talepleri
ön plana çıkmaktadır.
Bu süreç işletmelerde yönetim anlayışının 1980 li yıllarda belirgin bir şekilde değiştiğini ifade etmektedir.
Böylece çalışma ilişkilerinin yönetiminde işletme yönetimine ait öncelik yeniden keşfedilmektedir. Bu
değişme çok işverenli pazarlıkların başarısızlığı, tek işverenli pazarlıkların sona erdirilmesi ve bu kapsamda
ademi merkezileşmiş pazarlık birimlerinin ortaya çıkması biçiminde şekillenmektedir. Çok az sayıdaki
işveren sendikal hareketi zayıflatacak sendikal tanınmayı reddetme yönüne gitmektedir. Toplu pazarlığın
ademi merkezileşmesi ve yerel birimlere yönelik odaklanma istihdam sistemlerine dayalı bir örgütsel
gelişme ile birarada meydana gelmektedir.
Bu sistem içinde sendikanın rolü bireysel işçinin ve takım çalışmasının ön plana çıkması ile marjinal hale
getirilmekte ve yönetsel strateji 1980 li yıllarda yeniden oluşmaktadır.
Yapılan araştırmalar çok işverenli pazarlıkların yerine tek işverenli pazarlıkların aldığını göstermektedir.
1980 li yılların son yarısındaki tüm göstergeler ortaya koymaktadır ki çok işverenli pazarlıktan çekilen
işverenlerin sayısı önemli ölçüde artmıştır. Bazı konularda bu unsurlar işveren örgütlerinin ulusal
sözleşmelerden çekilmesine yol açmıştır. Nitekim İngiltere’de bu dönemdeki bazı önemli gelişmeler
şöyledir;
BICC, Dalta Metal ve Pirelli General 1987 yılında aynı gün Ortak Endüstriyel Konseyden çekilmişlerdir.
Birleşik İngiliz Limanları 1984 yılında bir ücret raporu hazırlamıştır.
Tekstil Sanayinde önemli firmalar İngiliz Giyim Birliğinden ayrılmışlardır.(1988)
Midlan Bank Londra Bankalar Federasyonundan çekilmişlerdir.(1989)
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En büyük 10 süper market ulusal pazarlıktan 1988 yılında ayrılmışlardır.
İki bağımsız televizyon şirketi 1988 yılında ITV işletmeler sözleşmesinden çekilmişlerdir.
Çok işverenli pazarlığın azaldığı diğer alanlar şunlardır;
Gazete dağıtımı, ulusal gazete basımı, çelik işletmeleri, otobüs endüstrisi. Özellikle et ve gıda endüstrisinde
yerel pazarlıkların giderek önem kazandığı görülmektedir. Kamu sektöründe ulusal pazarlıkların ortadan
kaldırılmasına yönelik eğilimlerin daha yavaş ortaya çıktığı gözlenmektedir. Ancak sivil hizmetler yerel
hükümetler demiryolu ve ulusal sağlık hizmetlerinin yaşanan değişim baskıları daha esnek sözleşmelerin
yerel şartları karşılayacak şekilde yapılmasını gündeme getirmektedir. Gerçekte sivil hizmet yönetiminin
doğuşu yerel otoritenin ücret pazarlığındaki etkisini arttırmaktadır.
Tek işverenli pazarlıkların büyümesi pek çok durumda yerel seviyedeki ademi merkezileştirme ile bir arada
gerçekleşmektedir. Bu işletme pazarlıklarını 1960 yıllarda oluşturulmuş olan bu firmalarda bazen sendikalar
tarafından yapılan ücret pazarlığına bir cevap olarak verilmektedir. İşletme pazarlığının ademi
merkezileşmesi örnekleri İngiliz Hava Şirketi, Lucous Mental Box, Birleşik Bircuıts, Massey-FergusonPerkıns Engins ve Pilkingtons gibi şirketleri kapsamaktadır. Sigorta endüstrisinde ulusal işletme pazarlığı
sözleşmeleri Royal Sigorta şirketinin baskısı ile yapılmıştır. İmalat endüstrisinde tek işverenli işletme
pazarlığı şu anda motor endüstri dışında oldukça nadirdir. Hizmet sektöründe işletme pazarlığı oldukça
yaygındır. Bu sektörde işletme birimleri de küçük ünitelere bölünme eğilimindedir. Pazarlığın ademi
merkezileşmesi ile işletme seviyesinden birim seviyesine dönüşmesi genellikle iş değerlendirme yapılarını
ortadan kaldırmaktadır.
Bu gelişmelere ilave olarak Kıta Avrupasında ve Kuzey Amerikada esnek toplu pazarlık yapılarına
rastlanmaktadır. Yapılan çeşitli araştırmalar toplu pazarlık süreçlerinin istihdam ilişkilerini düzenlemede
artık önemli bir unsur olmadığını ortaya koymaktadır. Bu , sosyal aktörlerce yapılan stratejik seçimlerin bir
sonucudur. Bu stratejik seçimlerde taraflar ;




Karşılıklı düzenleme sürecini tercih etmekte,
Böyle sözleşmeleri işyeri ve işletme seviyesinde yapmakta,
Çalışma kurul ve sendika temsilcilerini ön plana çıkarmaktadırlar.

Ayrıca devletin rolününde giderek azalmakta olduğu görülmektedir. Bu açıdan önemli bir soru yeni pazarlık
konularının var olan sözleşme kapsamları içinde yer alıp almayacaklarıdır. Eğer yeni sözleşme konuları yeni
sözleşme biçimlerine neden olacaksa mevcut aktörlerin güç ilişkileri de muhtemelen değişecektir. Bu
değişim hem örgüt içi hemde örgütler arası olacaktır. Dolayısıyla, sendikalar, çalışma kurulları ve sendika
üyeleri arasındaki ilişkilerin niteliği de değişecektir.
Son yıllarda hem toplu sözleşmelerde hem de sendikalar Amerika’da bu açıdan yeniden
değerlendirilmektedir. Amerika’da istihdam koşullarını belirlemede sendikalı ile işletme yönetimlerinin
yapmış olduğu pazarlıklar giderek önemini yitirmektedir. Bu ülkede sendikaların örgütlenmediği işletmelerin
sayısı giderek artmakta ve toplu pazarlık bireysel sözleşmelere dönüşmektedir.
Böyle radikal gelişmeler Avrupa’da yaşanmamakta ancak , geleneksel düzenleyici sözleşmeler yerine yeni
sözleşme biçimlerine rastlanmaktadır. Sözgelimi, İngiltere’de özellikle işletme yönetimleri ve sendika
temsilcilerinin çabası sonucunda işletme seviyesindeki pazarlıklar ağırlık kazanmıştır. Özellikle küçük
ölçekli işletmelerde içsel düzenlemelere giderek ağırlık verilmekte toplu sözleşmelerin kapsamı
daralmaktadır. Buna karşılık 1980’li yılların ikinci yarısında yeni bir eğilimin ortaya çıktığı gözlenmiştir. Bu
eğilim, hem işçi sendikaları hem de işveren sendikalarının üye sayılarındaki gerilemedir. Böylece toplu
sözleşmelere dahil olan işletme sayısı giderek azalmaktadır. İşkolu düzeyindeki sözleşmeler ikili bir kayıp
içindedirler. Bir tarafta büyük işletmeler işyeri sözleşmesini tercih ederken diğer tarafta küçük işletmeler
toplu iş sözleşmesinin tarafı olmama eğilimindedirler.
Almanya’da işletme seviyesindeki pazarlıkların giderek arttığı gözlenmektedir. Ancak bu ülkede işletme
yönetimlerinin sendikalarla ilişkileri geleneksel düzeyde devam etmektedir. Fransa’da ise hükümet işletme
seviyesinde yapılan sözleşmeleri desteklemektedir. Bu ülkede İngiltere’de olduğu gibi üyelik oranları önemli
ölçüde azalmıştır.
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Böylece Amerika’da görülen eğilimler Avrupa’da belirsiz çizgilerle de olsa görülmektedir. Toplu sözleşme
yapıları işletmelerin kendi bünyelerine uygun yaptıkları sözleşme ilişkilerine dönüşmektedir. Hatta işletme
sözleşmeleri bile alt birimlerine bölünebilmektedir. Bu şekilde ortaya bölünmüş toplu pazarlık yapıları ortaya
çıkmaktadır.
Geleneksel sözleşmelerle kıyaslandığında bölünmüş sözleşme yapıları pazarlık konuları ve müzakereciler
açısından önemli bazı değişimler içermektedir. İşletme sözleşmeleri teknoloji işin niteliği ve vasıf
unsurlarının değerlendirilmesine olanak vermektedir. Böylece sendikalar işletme pazarlık partneri olarak
tanımlanabilmektedirler. İngiltere’de işyeri sendika temsilcileri pazarlık partneri olarak tanımlanırken
Almanya’da bu konudaki aktör çalışma konseyleridir. Fransa’da ise sendika delegeleri bu alanda daha
etkindirler.
Öte yandan bölünmüş pazarlık yapıları toplu sözleşmeleri daha esnek kılmaktadır. İşletmeler bu sayede daha
otomon ve bağımsız sözleşmeler yapabilmektedir. Avrupa’da böyle bir dönüşüm geleneksel kurumsal rolleri
de değiştirlmektedir.
C.ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDE KURUMLARIN DEĞİŞEN ROLÜ
1.Devletin Rolünün Yeniden Tanımlanması
Sanayileşmiş pek çok ülkede 1980’li ve 90’lı yıllarda hükümetler sendikalara ve toplu pazarlık süreçlerine
karşı tavır aldıkları gözlenmiştir. 1960’lı yılların koruyucu destekleyici devleti yerine sendikaları
zayıflatmaya ve toplu pazarlığı daha az yetkili kılmaya çalışan bir devlet anlayışının egemen olduğu
anlaşılmaktadır. Bu değişimin en önemli nedeni 1970’li yıllarda gelişmiş ülkelerde yaşanılan ekonomik
krizin aşılmamasında hükümetlerin sendikaları sorumlu görmeleri ve bu nedenle bir strateji değişikliği ortaya
koymalarıdır.
1980’li ve 90’lı yıllarda politik değişimin ve ekonomik dönüşümün yaşandığı bir dönemde hükümetler
(özellikle muhafazakar hükümetler) neo-korporatist yapılar içindeki pozisyonlarını tekrar değerlendirmeye
yönelmişlerdir.
1970’li yılların başlarında ortaya çıkan ekonomik performanstaki gerileme ve fordist üretimin yerini alan
“esnek uzmanlaşma” anlayışının artan önemi toplumsal sözleşme olarak adlandırılan neo-korporatist
oluşumların altın çağını sona erdirmiştir. Bu durum hükümetlerin ll. Dünya Savaşından sonra sendikaların
yanında yer alan yaklaşımlarının işverenler kesimine kaydığının bir göstergesidir. Bu gelişimin tipik
örnekleri Avustralya (1985’ten önce) ve Amerikadır. Her iki ülke de bu yapılardan kaçınmaya çalıitılar.
Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde de bu korporatist oluşumları hazırlayan şartlar hükümetlerin yanlış
tutumları nedeniyle zayıflatıldı ve hatta yer yer ortadan kaldırıldı.
Makro düzeyinde üçlü yapılar yerine hükümetler işletme düzeyinde ikili yapıları teşvik ettiler. Böylelikle,
hükümetler sorumluluklarından ve yükümlülüklerinden kurtulmuş ve işverenlerle sendikaları baş başa
bırakmış oluyorlardı.
Artan rekabet ve ekonomik sistemlerin küresel bir atmosfere girmesi işverenlerin işgücü ve mamul
piyasasında kurumsal ve yasal kısıtlamalar yerine esnekleşme taleplerini gündeme getirmiştir. Bu talepler
daha az yasal düzenlemeler daha fazla ücret esnekliği daha uzun çalışma süresi ve diğer çalışma koşullarına
ilişkin esnekleşmeyi kapsamaktadır.
Buna bağlı olarak, gelişmiş ülkelerin bazılarında muhafazakar hükümetler son yıllarda ulusal stratejilerini
artan bir şekilde kuralsızlaştırma ve kurumsuzlaştırma yaklaşımlarına yönelmişlerdir. Bazı hükümetler
açıkça örgütlenmiş işgücünün statü ve bütünlüğünü zayıflatacak bir strateji takip etmektedirler. Buna karşılık
bazılarının ise daha az ihtiyatlı ve daha az saldırgan olduğu görülmektedir. Bu durum sosyal tarafların politik
şartlar ve toplumda yer etmiş olan sendikaların gücü ve derecesine ilişkin algılayış arasında köklü
farklılıkları yansıtmaktadır. Bu yaklaşım İngiltere’de “işgücünü hariç tutma “ ve Amerika’da “sendikaları
kaçınma” stratejileri ile ortaya çıkmaktadır.
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Aslında, işverenlerin esnekleşme talepleri, muhafazakar hükümetlerin endüstri ilişkileri sistemini tedricen
kuralsızlaştırma yaklaşımına yönelik politik şartları oluşturma girişimlerine zemin hazırlamaktadır.
Böylelikle pek çok ülkede kuralsızlaştırma hükümetler nezdinde konuşulan bir konu olmaya başlamıştır.
Kuralsızlaştırma temelde çalışma şartlarını düzenleyen geleneksel çalışma yasalarına yönelik tedbirleri
kapsamaktadır.
Ekonomik (işgücü piyasasındaki gelişmeler ve hızlı teknolojik değişim) ve politik faktörler (politik
değişmeler) sendikaların pazarlık ve siyasi gücünü azaltarak bu yönde etkili oldular. Her ne kadar bu
faktörler aynı anda ve birlikte meydana gelme eğiliminde olmamasına rağmen, tüm bu gelişmeler hemen
hemen aynı zaman dönemi içinde meydana geldi. Böylece hükümetlerin kuralsızlaştırma stratejileri,
işverenlerin daha fazla “esneklik” girişimlerini destekledi.
1970’li yılların başlarında, ortaya çkan petrol fiyatlarındaki şok artışlar, bir yandan artan işsizlik kitlesi
ortaya çıkarırken, diğer yandan ekonomik büyüme rakamlarında önemli gerilemelere neden oldu. Ayrıca
bozulan ticaret dengeleri ile ekonomik sistemdeki bozulma hükümetlerin, devletin ekonomik tercihlerini
değiştirmesine neden oldu. Bu hükümetler tüm kalpleri ile özelleştirmeye ve “görünmez elin” ekonomiyi
düzenlediğine inanmaktaydılar. Bunun en güzel örnekleri Thatcher dönemi İngiltere ve Reagan dönemi
ABD’dir. Her iki ülkede de amaç verimliliği ve dünya piyasalarında sahip oldukları pozisyonları
geliştirmekti. Bu anlayış sendikalar ve hükümetler arasındaki resmi pazarlık yapılarının ve hatta gayri resmi
görüşmelerin azaltılmasına neden oldu. Uzlaşma ve sendika katılımı artık gerekli görülmemekteydi.
2.Sendikaların Geleceği:
Sendikaların önümüzdeki dönemde yeni bir aşamaya girecekleri görülmektedir. Özellikle sendikalara dönük
talebin özel sektörde devam edeceği hizmetlerde artış olacağı ifade edilmektedir. Bu açıdan geleceğin
sendikaları, eğitimsiz çalışanlar arasında daha fazla rağbet görecektir. Rekabetin uluslararası boyutları
artacak, kayan bant esasına dayalı üretim gerileyecektir.
Bazı yazarlara göre, düşük ücretli endüstriler işgücü maliyetini minimize etmek için sendikaları
etkisizleştirmeye çalışacaklardır. Yüksek ücretli endüstrilerde ise, benzeri bir gelişme yaşanacaktır. Çünkü
işverenler işçilerle doğrudan pazarlığa yöneleceklerdir.
Böylece, özel sektörde başarılın olmak isteyen sendikalar iki alanda uzmanlaşmak durumundadırlar. Düşük
ücretlileri temsil eden sendikalar üyelerini boş işlere dağıtma konusunda uzmanlaşmalıdırlar. Yüksek ücretle
çalışanları temsil eden sendikalar ise, üyelerini piyasa fırsatları karşısında bilgilendirmek zorundadırlar. Hem
eski ve hem de yeni işletmeler arasındaki uluslararası rekabet sendikaların üyelerinin işlerini korumalarının
çok zor olduğunu göstermektedir. Böyle bir durumda sendikaların görevi üyelerini ortaya çıkan fırsatlar
konusunda bilgilendirmektedir. Sonuç olarak, özel sektör sendikaları işverenlerle koordine ve işbirliği
ortamlarını yaratmalıdırlar. Eski tarz sanayi liderleri ve politikacıları artık önemini kaybetmektedirler.
Diğer yandan monopol olarak özel sektörde sendikalar zayıflarken kamu sektöründe büyümektedir.
Geleneksel militan sendikacılık anlayışı artık önemini kaybetmektedir. Böylece sendikalar özel sektördeki
sendikalara benzer talepler gündeme getirmektedirler.
Sonuç olarak, günümüzde işçi sendikalarının niteliği devamlı gelişen işgücüne yönelik olarak benimseyeceği
politikalarda temel hareket noktası, toplum ile bireysel haklar arasında, aile sorumluluğu ile kadın-erkek
işçilerin hakları arasında, işletmenin sosyal sorumluluğu ile mülkiyet hakları arsında, adalet ile kişisel
kabiliyet arasında dengeyi sağlayabilmek ve sosyal sorumluluğu günümüzün koşullarına göre yeniden
tanımlayabilmek olmalıdır.
3.Endüstri İlişkilerinden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş:
İnsan kaynakları yönetimi pek çok araştırmacı ve uygulamacı tarafından endüstriyel ilişkilere
bireyselleştirilmiş bir yaklaşımı, olarak görülmektedir.
Buna, özellikle sendikasız sektörlerde öncülük edilmektedir. Buna karşılık, sendikaların insan kaynakları
yönetimi ile ilgili uygulamalara nasıl reaksiyon gösterecekleri, nasıl cevap verecekleri ve bu konuları nasıl
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değerlendirecekleri tartışma konusudur. Çünkü, insan kaynakları uygulamalarının sendikasız sektörlere göre
sendikalı sektörlerde daha hızlı yayıldığı ifade edilmektedir.
Bu nedenle, insan kaynakları yönetiminin sendika karşıtı bir hareket olmadığı ileri sürülmektedir. Buna göre
insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile toplu pazarlık birbirinin alternatifi değildir. Gerçekte baz
yorumcular daha da ileri giderek insan kaynakları politikalarının yayılmasına sendikaların muhalif
olmadıklarını bildirmektedirler. Böyle olamamakla beraber bazı şartlarda sendikalar bu politikaların
uygulanmasında pozitif bir etkiye sahiptir.
İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili tartışmaların gelişimi Amerika ve İngiltere gibi çeşitli ülkelerde aynı
paralelde gitmemektedir. Amerika’da sendikasız sektörlerde insan kaynakları yönetimi uygulamalarına
sendikaların yaklaşımları genel olarak şüpheci bir karakter taşımaktadır. Ancak, böyle bakış açısı sendikal
hareketin sadece bir kısmında mevcuttur.
Aslında bu ülkede insan kaynakları yönetimi uygulamalarına yönelik olarak sendikal tavırlar değişmektedir.
Bu, daha çok mamul talebiyle ilgili varsayımlardan ve farklı ideolojik öncülerden kaynaklanmak. Ancak, bu
konuda egemen sendikal pozisyon ademi merkezileştirilmiş tarafsızlıktır. Buna karşılık, ulusal sendikalar
yerel sendikalara bu tip programlara dahil olmaları halinde bazı güvenceler istemelerini bildirmektedir.
Sendikalar açısından insan kaynakları yönetiminden kazanılacak en önemli deneyim bu sürecin içsel
politikalarını yönetmektir. Sendikalar en azından bu süreçte ortaklık rolü elde etmektedirler. Buna karşılık,
partnerlik rolüyle ilgili en büyük sorun sendika içinde politik muhalefetin kaçınılmaz bir şekilde ortaya
çıkmasıdır. Ayrıca yerel sendika liderlerinin yönetimlerle fazlaca yakınlaşmaları söz konusudur. Yerel
düzeyde bu tip programlarda etkin bir şekilde yer almanın en önemli yolu üyelerle gerçekleştirilen sıkı
ilişkilerdir.
Buna karşılık , bazı önemli konuların sendikaların varlığı açısından sorun olduğu söylenebilir. Bu nitelikli
konular özellikle insan kaynakları yönetimi politikalarının farklı boyutlarda uygulanmasından
kaynaklanmaktadır. Ulusal sendikaların yol
göstermediği durumlarda bu konu daha da önem arz
etmektedir. Sözgelimi, 62 organizasyonu kapsayan bir araştırmada cevap verenlerin % 80’i sendikaları
kabul ettiklerini, bu oranın yarısı da işçi-yönetim ortak katılımını teşvik etmelerini bildirmişlerdir. Kalan
%20’lik oran ise bu nitelikteki girişimlerin sendikaların rolünü zayıflatmak amacıyla başlatıldığını
bildirmektedir. Son bir araştırmada işletme yönetimlerinin bireysel çalışanlar üzerine yoğunlaşan istişare ve
iletişim araçları ile sendikaların rolünü azaltmaya yöneldikleri ifade edilmektedir.
Bu araştırmalardan bazı temel sonuçlara ulaşmak olasıdır. Herşeyden önce, oluşturulmuş toplu pazarlık
sözleşmeleri ve insan kaynakları yönetimi uygulamaları dual
ve paralel sözleşmeler oluşturma
eğilimindedir. Ayrıca, farklı yönetim grupları yeni uygulamaları gündeme getirmektedir. Ancak, bu tür
işlemlerde endüstri ilişkilerinin karakteri harmanizasyonlardan daha çok çatışmacıdır. Bu nedenle,
sendikalara yönelik daha sert bir yönetim tarzı söz konusudur ve bu sendikaların rolü azaltma eğilimindedir.
Bunun bir sonucu olarak toplu pazarlık süreci ademi merkezileşmektedir. Dolayısıyla, sendikalar
merkezi olarak değişim sürecinde yer almamakta ve toplu pazarlık yapısında da değişim
beklenmektedir. Buna ilave olarak sendika temsilcisi ve kollektif pazarlık işletme yönetiminin daha az bir
önceliği olmaktadır. Böylece sendika temsilcileri genel olarak yeni insan kaynakları uygulamalarına
şüphe ile bakılmaktadır.
Sendikalar açısından bu sonuçlarda ortaya çıkan en pozitif bulgu sendikayı tanımanın kaçınılmaz oluşudur ve
gerçekte sendikaları marjinalleştirmeye yönelik geniş kapsamlı bir plan söz konusu olmasıdır. Buna karşılık
negatif sonuç ise, sendikaların rollerindeki gerileme ve
değişim sürecinde kapsanmalarıdır.
Diğer taraftan İngiltere’de son dönemlerde yapılan bir işyeri araştırması iki temel konuyu gündeme
getirmektedir. İlk olarak, insan kaynakları yönetimi uygulamaları göreceli olarak neden sendikalı sektörde
geçerlidir ve böyle uygulamalar neden nadiren bir partnerlik çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu iki
konu birbiriyle ilişkilidir ve bunları cevaplandırmak için endüstri ilişkilerinde değişim sürecine ilişkin
farklı perspektifler dikkate alınmalıdır.
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Değişim süreci görüşüne dayalı yaklaşım burada var olan endüstri ilişkiler problemleri ve zorlukları
çözmeye yönelik teşvikler üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu bakış açısı ortak partnerlik yaklaşımıdır,
böylece yönetim varolan ilişkilere muhalif olarak reaksiyon göstermektedir.
Değişim kabiliyetine yönelik yaklaşımda varolan iyi bir endüstri ilişkiler göreli olarak yeni uygulamalara
yönelik bir zemin hazırlanmaktadır; bu görüş partnerlik yaklaşım ile bir arada ele alınabilir. Yönetim var
olan iyi ilişkileri geliştirme isteğindedir.
Konuyla ilgili bir araştırmada bu nitelikler daha gerçekçi bir yaklaşımla analiz edilmektedir. Bu araştırma
grubun büyüklüğü, insan kaynakları yönetimin İngiliz endüstri ilişkiler sisteminde sınırlı ölçüde yayıldığı
görüşü ile uyumludur. Bu analizdeki diğer adım insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile personel
yönetimini değerlendirme ve işletmelerde işçi-işveren ilişlilerini gözde geçirme arasında ilişki olup
olmadığını ortaya koyma yönündedir.
Özetle sendikalı işletmelerin insan kaynakları yönelimini varolan çalışma ilişkilerini geliştirmek amacıyla
kullandıkları görülmektedir. Oysaki sendikasız sektörde bu uygulamalar varolan çalışma ilişkilerinin
konumu ile hızlandırılmakta ve bu ilişkilerin sürdürülmesini sağlamaya dönük bir girişim olarak
değerlendirilmektedir.
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Özellikle ifade edilmelidir ki, İngiliz ve Amerikan tecrübeleri insan kaynakları politikalarının sendikal
özelliklerin bir uzantısı olduğu yönündedir. Nitekim bu politikalar daha çok sendikal sektörde
yoğunlaşmaktadır. Ayrıca bu politikalar sayesinde ,(i) göreli olarak daha işbirlikçi bir sendika-yönetim
ilişkisi geliştirilmekte (ii) ortak bir değişim programı hazırlanmakta (iii) pozitif sonuçlar sağlanmaktadır.
Ancak , bu bazı ülkelerde gerçekçi bir sonuç değildirdir. Sonuç olarak , sendikalı sektörde insan kaynakları
programlarının uygulanması sendikalar açısından önemli bir deneyimdir.
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ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERİN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE BİR ÖNERİ
Dr. Barış SİPAHİ
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.
İşletme Bölümü, Muhasebe - Finansman
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
0. GİRİŞ
Dolaylı vergiler, bireylerin kullanımına sunulan mal ve hizmetlere talepleri sürecinde alınan vergilerdir. Bu
vergilere son olarak Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ da (ÖTVK) eklenmiştir. Temelleri Katma Değer Vergisi
Kanunu (KDVK) ile birlikte 1985 yılında atılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 06.06.2002 tarihinde Meclis
Genel Kurulu’ nda kabul edilmiş ve 12.6.2002 tarih ve 14783 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 1
Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Vergi mevzuatımızda dolaylı vergi olarak 1985 yılında
yayımlanan KDVK dan sonra yapılan en büyük reform olan ÖTVK, bir takım vergi, fon ve paylarını tek bir
vergi çatısı altında toplamıştır. ÖTVK ile bir takım vergi, fon ve paylarını tek bir vergi çatı altında
toplanması vergi mevzuatımızdaki karmaşıklığı bir nebzede olsa önlemiştir. Avrupa Birliğine uyum
çalışmaları kapsamında oluşturulmuş bir vergi olan ÖTVK, KDVK ile gerek sistematik gerekse hüküm
açısından büyük benzerlikler göstermektedir.
Bu makalenin amacı; ÖTVK açısından ihraç kayıtlı yapılan satışların ne şekilde muhasebeleştirileceğini
açıklamakla birlikte, ÖTVK kapsamında yapılacak işlemlerde kullanılabilecek hesap önerilerinde
bulunmaktır.
1. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİM
İhraç kaydıyla teslimler 3065 sayılı KDVK ile mevzuatımıza girmiştir. KDVK' nın 11/I-C maddesiyle, ihraç
edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV’ nin ihracatçılar tarafından
ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu
verginin vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, ihraç kaydıyla teslim edilen malların
ihracatçının 3 aylık süre içerisinde ihraç etmesini böylelikle tecil edilen verginin terkin hale gelmesini
sağlayan bir müessesidir.1 3 ay içerisinde ihracatın gerçekleşmemesi durumunda ise 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesine göre belirlenen gecikme zammının % 50
fazlasıyla birlikte tahsil olunmaktadır.
Vergi hukukumuzda tecil erteleme, başka zamana bırakma 2 anlamı taşırken, terkin; vergi alacağının ortadan
kalkması, silme, ortadan kaldırma, devlet veya diğer kamu tüzel kişileri lehine ve mükellefler aleyhine doğan
vergi, resim, harç, diğer mali mükellefiyetleri ve bunların cezaları ile diğer kamu alacaklarının, yasaların
belirlediği koşullar altında, tamamen veya kısmen silinmesini öngören idari bir işlemdir.3
ÖTVK kapsamında tecil terkin işlemleri 1 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 9 maddesinde
“İhraç Kaydıyla Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini” başlığı altında;4
“ÖTV kapsamına giren malların ihraç edilmek üzere ihracatçılara tesliminde hesaplanan ÖTV’nin
ihracatçıdan tahsil edilmemesi şartıyla, mükelleflerin talebi üzerine tecil edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bu uygulama, ihracatçının doğrudan ÖTV mükelleflerinden satın aldıkları mallar için söz konusudur. İhraç
kaydıyla yapılacak teslimler için cins, nitelik veya miktar konusunda bir sınırlama yoktur.
İhraç kaydıyla teslimde bulunan ÖTV mükellefleri tarafından düzenlenecek faturada, mal bedeli üzerinden
hesaplanan ÖTV ayrıca gösterilecek ve faturaya: ÖTVK’ nun 8. maddesi 2 numaralı fıkrası hükmüne göre
ihraç edilmek üzere teslim edilmiş olup ÖTV tahsil edilmemiştir.” İbaresi yazılacaktır. Bu döneme ait ÖTV
beyannamesinde, ihraç kaydıyla yapılan teslim bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan, ancak ihracatçıdan
tahsil edilmeyen ÖTV’ de beyan edilecektir. Vergi daireleri mükellefin bu beyanına göre gerekli tarhiyat
işlemini yaptıktan sonra, ihraç kaydıyla teslimlere ait ÖTV tutarını tecil edecektir.
ARGUN, Doğan;"İhracatta Katma Değer Vergisi İadesi", Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı Yayınları,
Yayın No: 514/748 İstanbul 1997, s. 13
2
KUMKALE, Rüknettin; “Vergi Sözlüğü”, As Yayınları, İstanbul 2001, s. 189
3
TUNCER, Selahattin; “Vergi Hukuku Açısından Terkin”, Yaklaşım Dergisi,Yıl 10, Sayı: 114, Haziran 2002, s.13
4
30/07/2002 tarih 24831 sayılı Resmi Gazetesi; "1 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği"
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İhraç kaydıyla teslim edilen malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde
ihracının gerçekleşmesi halinde, tecil edilen vergi, malın ihraç edildiğini gösteren gümrük çıkış
beyannamesinin aslı veya ilgili gümrük idaresi ya da noter tarafından onaylanmış örneği vergi dairesine
verilmek suretiyle terkin edilecektir.
İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde tecil edilen vergi, vade tarihinden
itibaren 6183 sayılı kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte ÖTV mükellefinden
tahsil edilecektir. Ancak ihracatın Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle süresinde
gerçekleşmemiş olması halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı kanunun 48.
maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilecektir.”
şeklinde açıklanmıştır.
2. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Gerek ÖTVK gerekse yayımlanan 1 seri no’ lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde ÖTV’ nin hangi
hesapta ve ne şekilde muhasebeleştirileceğine dair herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
ÖTV, 16.12.1994 tarih ve 21790 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2 sıra no lu Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebliği çerçevesinde yeni hesap açılmak suretiyle muhasebeleştirilecektir. Yeni hesap
açılması ile ilgili olarak 2 sıra no lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde5
"Hesap Planı’ nda boş olarak görülen 3'lü kod defteri kebir (büyük defter) hesapları ise, ana hesap grubu ile
grup hesaplarının işleyiş ve mantığına uygun olmak, niteliği ve kapsam itibariyle hesap planında belirlenmiş
benzeri bir hesap bulunmamak, kullanıldığı takdirde ana hesap grubu ve hesap gruplarının bütünlük ve
tutarlılığını bozmamak şartıyla serbestçe kullanılabilir." şeklindedir.
Bu açıklama çerçevesinde ÖTV’ sinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki hesaplar; 1 numaralı
hesap sınıfı olan Dönen Varlıkların içerisinde 19 nolu DİĞER DÖNEN VARLIKLAR hesap grubu ile 3
numaralı hesap sınıfı olan Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların içerisinde 39 DİĞER KISA VADELİ
YABANCI KAYNAKLAR hesap gruplarında oluşturup bu hesaplar MSUGT yapısına uygun olarak
aşağıdaki şekilde tanımlanabilir.
194 İNDİRİLECEK ÖZEL TÜKETİM
VERGİSİ
“Bu hesap; Özel Tüketim Vergisine tabi mal satın alımları sırasında satıcılara ödenen, ihraç edilecek ve
ihraç kaydıyla satış nedeniyle ertelenen ve terkin edilecek Özel Tüketim Vergisinin kaydedildiği ve izlendiği
hesaptır.
İşleyişi:
Mal alımlarında indirilecek özel tüketim vergisi bu hesaba borç, mevzuat gereği yapılabilecek indirimler ve
hesaba yapılan düzeltmeler alacak kaydedilir.”
Bu hesabın yardımcı hesapları ise aşağıdaki gibi oluşturulabilir.
194 İNDİRİLECEK ÖZEL TÜKETİM
VERGİSİ
194 01 İndirilecek ÖTV
194 02 Tecil ve Terkin Edilen ÖTV
194 03 İhraç Edilecek Mallara İlişkin ÖTV
394 HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM
VERGİSİ
“Bu hesap; teslim edilen mallar üzerinden hesaplanan, işlemi gerçekleşmeyen ya da işlemden vazgeçilen
mallara ilişkin ve ihraç kaydıyla satış nedeniyle ertelenen ve terkin edilecek Özel Tüketim Vergisi’ nin
izlendiği hesaptır.
İşleyişi:
Hesaplanan Özel Tüketim Vergisi bu hesaba alacak kaydedilir. Düzeltmeler ise bu hesaba borç kaydedilir.
Vergilendirme dönemi itibariyle bu hesabın bakiyesi "194. İndirilecek Özel Tüketim Vergisi” hesabı ile
karşılaştırılır. Yapılan karşılaştırmada bu hesabın bakiyesi 194 No. lu hesabın bakiyesinden fazla olduğu
takdirde vadesinde ödenmek üzere "360 Ödenecek Vergi ve Fonlar” hesabına aktarılarak kapatılır.”
Bu hesabın yardımcı hesapları ise aşağıdaki gibi oluşturulabilir.
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394 HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM
VERGİSİ
394 01 Hesaplanan ÖTV
394 02 Tecil ve Terkin Edilen ÖTV
Özel Tüketim Vergisine tabi mallarda gerçekleşen ihraç kayıtlı satışlarda tecil ve terkin işlemlerine ait
muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.
 Özel tüketim vergisine tabi bir ilk madde ve malzemenin ihraç kayıtlı olarak satılması durumunda satıcı
firmanın muhasebe kaydı;
-------------------------------------XX/XX/2002-------------------------------------120 ALICILAR
192 DİĞER KDV
194 İNDİRİLECEK ÖZEL TÜKETİM
VERGİSİ
194 02 Tecil ve Terkin Edilen ÖTV
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
392 DİĞER KDV
394 HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM
VERGİSİ
394 02 Tecil ve Terkin Edilen ÖTV
........................nolu fatura ile ihraç kayıtlı mal satışı
------------------------------------------ -------------------------------------------- İhraç kayıtlı ilk madde malzemenin satın alınması esnasında alıcı firmanın muhasebe kaydı;
-------------------------------------XX/XX/2002-------------------------------------150 İLK MADDE VE MALZEME
192 DİĞER KDV
194 İNDİRİLECEK ÖZEL TÜKETİM
VERGİSİ
194 02 Tecil ve Terkin Edilen ÖTV
320 SATICILAR
392 DİĞER KDV
394 HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM
VERGİSİ
394 02 Tecil ve Terkin Edilen ÖTV
........................nolu fatura ile ihraç kayıtlı mal alımı
------------------------------------------ --------------------------------------------

İhraç kayıtlı alınan ÖTV ye tabi ilk madde ve malzemenin fiilen imalatta kullanılması ve ilgili
mamulün ihraç edilmesi durumunda yapılacak terkin işlemine dair muhasebe kaydı;
-------------------------------------XX/XX/2002-------------------------------------392 DİĞER KDV
394 HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM
VERGİSİ
394 02 Tecil ve Terkin Edilen ÖTV
192 DİĞER KDV
194 İNDİRİLECEK ÖZEL TÜKETİM
VERGİSİ
194 02 Tecil ve Terkin Edilen ÖTV
KDV ve ÖTV nin terkin edilmesi
------------------------------------------ ---------------------------------------------
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3. SONUÇ
Mevzuatımıza 12.6.2002 tarih ve 14783 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 1 Ağustos 2002 tarihinde
itibaren yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisine ilişkin vergisel düzenlemeler çıkan 1 seri no lu tebliğ ile
düzenlenmiş ve gerektiğinde yeni tebliğler yayınlanarak düzenlenecektir.
Geçmişten beri vergi mevzuatımızın muhasebe üzerinde bu derece etkili olmasına rağmen, vergisel anlamda
yapılan düzenlemeler beraberinde muhasebede yeni düzenlemeleri getirmemiştir. Bunun en son örneği ÖTV
sinde yaşanmıştır. Maliye Bakanlığı vergi kanunları için yayınlamış olduğu tebliğlerin yanı sıra bunların
muhasebeye etkilerini MSUGT leri ile yayınlamalı ve hesap planımızda eksik kalan hesapları yeni tebliğlerle
düzenlemelidir.
4. YARARLANILAN KAYNAKLAR
ARGUN, Doğan;"İhracatta Katma Değer Vergisi İadesi", Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı
Yayınları, Yayın No: 514/748 İstanbul 1997
KUMKALE, Rüknettin; “Vergi Sözlüğü”, As Yayınları, İstanbul 2001
TUNCER, Selahattin; “Vergi Hukuku Açısından Terkin”, Yaklaşım Dergisi,Yıl 10, Sayı: 114, Haziran 2002
16/12/1993 tarih 21790 sayılı Resmi Gazetesi; “2 sıra nolu Muhasebe Uygulama Genel Tebliği”
30/07/2002 tarih 24831 sayılı Resmi Gazetesi; “1 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği”
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MÜSTAHSİL MAKBUZU VE MÜSTAHSİL MAKBUZU İLE TEVKİFAT YAPILAN GELİR
VERGİSİ STOPAJI VE BAĞ-KUR PİRİMLERİ
Sabri ODAK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
1-GİRİŞ
Müstahsil makbuzu, Vergi Usul Kanunu’nun 235 inci maddesinde aşağıdaki şekilde hükme bağlanmıştır.
“Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan
çiftçiler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki
nüsha makbuz tanzim etmeye ve banlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerlerini ona
imzalatarak almaya mecburdurlar. Mal tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya mutavassıt tarafından alındığı
takdirde makbuz bunlar tarafından tanzim ve imza olunur”.
Müstahsil makbuzu; tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika
olarak kullanılır.
Müstahsil makbuzu, çiftçiye malın teslimi sırasında düzenlenerek verilir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, kullandıkları müstahsil
makbuzlarını, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye
mecburdurlar. Aynı zamanda VUK göre defter tutmak zorunda olmayanlar da aldıkları müstahsil
makbuzlarını, tanzim tarihlerini takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye
mecburdurlar.
2-MÜSTAHSİL MAKBUZUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER
1. Makbuzun tarihi,
2. Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı, unvanı ve adresi,
3. Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgahı adresi
4. Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli,
Müstahsil makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.
3-MÜSTAHSİL MAKBUZLARININ BASIM VE TASDİKİ
Müstahsil makbuzları, fatura ve fatura yerine geçen vesikalar gibi noterden tasdik ettirilerek veya anlaşmalı
matbaalarca bastırılarak kullanılacaktır.
Noterler tarafından tasdik edilecek olan belgeler noter harcına tabi tutulmayacaktır.
Fatura ve fatura yerine geçen vesikaların (Müstahsil makbuzları dahil), tasdik zamanı için bir kayıt
konulmamış olup esas olan kullanılmadan önce tasdik işleminin yaptırılmış olmasıdır. Be nedenle, anılan
belgelerden bir hesap dönemi boyunca kullanılacakların tamamının bir defada tasdik ettirilmesi şart değildir.
Mükellefler işletmelerinin iş hacimlerini nazara alarak muhtelif zamanlarda belgelerini tasdik
ettirebileceklerdir. Diğer taraftan hesap dönemi sonunda ellerinde tasdikli belgeleri kalanlar bunları
müteakip dönemde de kullanabileceklerdir.
4-MÜSTAHSİL MAKBUZU İLE SATIN ALINAN ÜRÜNLER
31.12.1993 gün ve 21805 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı gereğince 01.01.1994 tarihinden geçerli olmak üzere, zirai mahsullerin alım-satımına ilişkin olarak
borsada tescil edilen işler borsada yapılmış addolunarak hayvan ve hayvansal mahsuller ile kara ve su
avcılığı mahsulleri için %1, diğer zirai mahsuller için %2 nispetinde indirimli tevkifat uygulanmaktadır.
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Zirai kazancın gerçek usulde tespiti bakımından bir takvim yılı içinde dikkate alınacak ölçüler Gelir Vergisi
Kanunun 54 inci maddesinde yer almıştır.
Ancak, bir takvim yılı içinde dikkate alınacak ölçüler günümüzde çok düşük kaldığından bu tutarların
yükseltilmesi daha iyi olur inancındayız.
Örnek:
(D) Gıda Ürünleri Ltd.Şti. 15.8.2002 tarihinde müstahsil makbuzu ile çiftçiden 10 ton buğday satın almıştır.
Alış işlemlerinden dolayı müstahsil makbuzu düzenleyerek Ticaret Borsa’sında tescil etmiştir. İlgili Ltd.Şti.
Müstahsil makbuzda yazılı gelir vergisi stopajını, bir sonra ki ayın 20’sine kadar vergi dairesine muhtasar
beyanname vererek ödemesi gerekmektedir. Muhtasar beyanname ekinde Borsa Alım-Satım Beyannamesi
de ibraz edilecektir.
Ancak, alımların borsadan tescil edilmemesi halinde gelir vergisi stopajı %2 oranında tahakkuk edilerek
ödenecektir.
Gelir vergisi stopajına ait muhtasar beyannamesi verilirken Borsa Alım-Satım Beyannamesi veya buna
ilişkin bir listenin ek olarak verilmesi, mükellef açısında tescilin ve stopaj tahakkukunun doğruluğunu
kanıtlar. Bunların eklenmesi halinde Vergi dairesi tarafından mükellef nezdinde bu işlemler ile ilgili kontrol
ve incelemeye gerek kalmayacaktır.
4.1-Ticaret Borsalarına Kote Edilen ve Tevkifata Tabi Olan Maddeler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hububat
Bakliyat
Yağlı Tohumlar
Hayvani Yağlar (Süt yağları ve diğer hayvani yağlar)
Çeşitli Gıda maddeleri (Bitkisel ve hayvansal gıda maddeleri)
Kuru ve yaş meyveler
Meyve Çekirdekleri
Orman mahsülleri
Tekstil hammaddeleri
Canlı hayvanlar: Kasaplık büyükbaş, kasaplık küçükbaş ve kümes hayvanları. Damızlık civciv ve diğer
canlı hayvanlar.
11. Ham deriler: Büyükbaş-küçükbaş hayvan derileri (ham ve salamura), diğer hayvan derileri (Ham ve
salamura), av derileri (Ham ve salamura).
12. Çeşitli maddeler
Yukarıda yazılı malların çiftçiden alınması halinde müstahsil makbuzu düzenlenerek Ticaret Borsasına kayıt
ve tescil ettirilir. Ayrıca alış bedelleri üzerinden vergi tevkifatı yapılır.
Ticaret Borsalarına kote edilen maddeler, ana başlıklar halinde yukarıda yazılmıştır. Detayları Gelir Vergisi
Kanunu’nun 185 no’lu Genel Tebliğ’inde açıklanmıştır.
Ancak, yukarıda yazılı maddelerin bazıları tevkifata tabi değildir.
4.2-Tevkifata Tabi Olmayan Maddeler :
Hububat Mamülleri: Arpa kırması, buğday kepeği, buğday unu, bulgur, irmik, makarna, nişasta, razmol,
çeltik kepeği, bonkolite.
Yağlı Tohumlar: Pamuk çekirdeği-çiğit
Küspe ve Prina: Küspe ve pirina.
Nebati Yağlar: Araşit-yer fıstığı yağı, ayçiçeği yağı, bezir yağı, fındık yağı, defne yaprağı yağı, haşhaş yağı,
kakao yağı, keten meziri, keten yağı, kolza-rapitsa yağı, mısırözü yağı, nebati margarinler, palm yağı, pamuk
yağı, pirina yağı, soya yağı, susam yağı, tütün yağı, zeytin yağı.
Hayvani Yağlar: Kaşar yağı, krema ve sade yağ, tereyağ.
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Çeşitli Gıda Maddeleri: Glikoz, konserve, pekmez-ağda, tahin, turşu kavurma, pastırma, peynir (beyaz,
tulum, kaşar, lor ve çökelek), kaşkaval peyniri, salam, sucuk, süt tozu.
Kuru ve Yaş Meyveler: Leblebi.
Orman Mahsulleri: Kereste-Tomruk.
Tekstil Hammaddeleri: Bükümlü ipek, ipek, lif dönüntüsü, linter, pamuk ipliği, üstübü, viskon elyafı,
viskon ipliği
Çeşitli Maddeler: Dekstrin, kazein, sabun.
5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları,Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odaları Kanunun 50
inci maddesinin ikinci fikrasında, “Borsa kotasyonuna dahil olmamakla beraber yeterli arz ve talebi bulunan,
misli nitelikteki tarımsal ürünler, alıcı veya satıcının talebine bağlı olarak borsaya tescil ettirilebilir.”
Denilmiştir.
Dolayısıyla, borsa kotasyonuna tabi olmayan zirai ürünler (İşlenmiş olanlar dahil) istenilmesi halinde alımsatım işlemleri borsadan tescil edilmesi olasıdır.
5-MÜSTAHSİL MAKBUZU İLE SATIN ALINAN ZİRAİ ÜRÜNLERİNDE TEVKİFAT
Zirai ürünü çiftçiden satın alan vergiye tabi mükellefler, iki nüsha müstahsil makbuzu düzenler, bunlardan
asıl olan nüshayı malı satan kişiye verirler. Müstahsil makbuzunda malın tutarı ve gelir vergisi stopajı,BağKur primi ve fon payı ayrı ayrı olarak yazılır.
Vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden yapılır.
Zirai ürün ile ilgili vergi tevkifatı Gelir Vergisi Kanununun 94 inci maddesinin birinci fıkrasının 11 inci
bendinde öngörülmüştür.
Örnek: Gıda Sanayi Ürünleri Ltd.Şti. aşağıda ki şekilde (B) çiftçiden canlı hayvan satın almıştır.
Satın alınan malın cinsi: Koyun
Miktarı
: 750 ad.
Birim Fiyatı
: 75.000.000-TL.
Tutarı
: 56.250.000.000.Gelir Vergisi Stopajı : 562.500.000.-TL.
(56.500.000.000x%1)
Bağ-Kur primi
: 562.500.000.-TL.
(56.250.000.000x%1)
Fon
: 56.250.000.-TL.
(562.500.000x%10)
Yevmiye Kayıtları:
________________________ / _________________________________
153-TİCARİ MALLAR
153.10.13-Canlı Koyun

57.431.250.000.--

320-SATICILAR
320.10.12-Hasan Çalışkan

56.250.000.000.-

360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 1.181.250.000.360.10.11-Ödenecek Gelir Vergisi 562.500.000.360.10.12-Ödenecek Bağ-Kur
562.500.000.360.10.13-Ödenecek Fon Payı
56.250.000.Alınan canlı koyunlar (750 ad.x 75.000.000.- TL)
________________________ / ______________________________
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________________________ / ______________________________
320- SATICILAR
56.250.000.000.320.10.12-Hasan Çalışkan
102-BANKALAR HESABI
102.10.05- (X ) Bankası
Mal bedelinin havale talimatı ile ödenmesi

56.250.000.000.-

_________________________ / ____________________________________
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HSB. 1.181.250.000.360.10.11-Ödenecek Gelir Vergisi Stopajı 562.625.000.360.10.12-Ödenecek Bağ-Kur Primleri
562.625.000.360.10.13-Ödenecek Fon Payı
56.250.000./
100-KASA HESABI
1.181.250.000.102.10.01- Türk Lirası Kasası
Vergi, fon ve Bağ-Kur primlerinin nakit olarak ödenmesi
__________________________ / ___________________________________
Ancak, (A) Gıda San.Ürünleri Ltd.Şti. bu hayvanları kestirmeden çeşitli tacirlere satması halinde; Bu
hayvanlara ait fatura Ticaret Borsasında tescil ettirilecek fakat vergi tevkifatı yapılmayacaktır.
(A) Gıda San.Ürünleri Ltd.Şti. koyunları kesimhaneden kesildikten sonra deri, sakatat, et ve diğer ürünlerini
satması halinde, bu hayvanların alışındaki ödemiş olduğu vergileri ibraz etmek suretiyle herhangi bir
vergi tevkifatı yapmayacaktır.
(B) çiftçisi yukarıdaki zirai kazançtan dolayı, gelir vergisi stopajı , Bağ-Kur pirimi ve fon payı ödemesi
yapmayacak ve bu vergilerden dolayı müteselsil sorumluluk taşımayacaktır.
6-BAĞ-KUR PRİMLERİ
Kamu idare ve müesseseleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, sair kurumları, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları,
dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme
hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler ve gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest
meslek erbabı, 2926 sayılı Kanuna tabi çiftçilerden ve diğer tarımsal faaliyet sahiplerinden satın aldıkları
ürün bedellerinden, bunların Bağ-Kur prim borçlarına mahsuben %1 oranında tevkifat yaparak
düzenledikleri belgelerde göstermek ve tevkif ettikleri tutarları ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar BağKur hesaplarına intikal ettirmek zorundadırlar(2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar
Sosyal Sigortalar Kanunu’na ait 94/6006 sayılı Kararname’nin 1 inci maddesi).
6.1-2926 Sayılı Kanun Kapsamına Girmeyenlerin Durumu:
1.T.C.Emekli Sandığı’na, Sosyal Sigortalar Kurumu’na (506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine
istinaden kurulan diğer emekli sandıkları dahil) ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız
çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu hükümleri uyarınca Bağ-Kur’a prim veya emeklilik keseneği
ödemekte olanlar,
2.Yukarıda belirtilen kuruluşlardan malüllük veya yaşlılık aylığı ile daimi tam iş göremezlik geliri almakta
olanlar veya aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunanlar,
3.1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar
Sigortalı sayılmamaktadırlar. Başka bir değişle, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal
Sigortalar Kanununa göre sigortalı sayılmazlar.
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Sigortalı sayılmayan çiftçilerden ürün satın alınmaları halinde %1 Bağ-Kur primi tevkifatı yapılmayacaktır.
Ancak, Bağ-Kur primi tevkifatının yapılmaması için çiftçilerin kimlik belgeleri ile birlikte bunların tabi
oldukları sosyal güvenlik kuruluşundan aldıkları belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
Öte yandan, ticari kazancı veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya götürü usulde gelir vergisi
mükellefi olan ile tüzel kişilerden ürün satın alınması durumunda, bunlardan tevkifat yapılmayacaktır.
6.2-2926 sayılı Kanun Kapsamına Giren ve Prim borcu Bulunmayan veya
Taksitlendirilen Çiftçilerin Durumu:

Prim Borçları

Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu (2926 sayılı Kanun) kapsamına
giren çitçilerden, prim borcu bulunmayanlar ile prim borcu bulunmasına rağmen bu borçlarını ödeyen veya
taksitler halinde ödeme taahhüdünde bulunanlara, talepleri halinde, Bağ-Kur il müdürlüklerince bir yıl süre
ile geçerli olacak “Tevkifat Muafiyet Belgesi” verilecektir Söz konusu çitçilerin bu belgelerin birer
örneklerini kimlik belgeleri ile birlikte alıcılara göstermeleri halinde, kendilerinden herhangi bir tevkifat
yapılmayacaktır.
7-ZİRAİ FAALİYET KAPSAMINDA ÖDENEN HİZMET BEDELLERİ
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 11 numaralı bendine 4108 Sayılı Kanunla eklenen (c) alt
bendi ile zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için müstahsil makbuzu yerine gider pusulası
düzenlenecektir.
Çiftçilerin zirai işletmeleri ile tarımsal alet ve makinelerini kiraya vermeleri veya bunları el emekleri ile
birleştirmek suretiyle yaptıkları hizmetler, zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmet olarak kabul
edilmektedir.
Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için müstahsil makbuzu değil, gider makbuzu düzenlemesi
gerekmektedir.
8-VERGİ KESENLERİN SORUMLULULUĞU
Vergi kesen gerçek ve tüzel kişiler GVK’nun 94 inci maddesinin ilk fıkrasında öngörülmüştür.
Bu gerçek ve tüzel kişiler şunlardır:
Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi 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 veya zirai
işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerdir.
Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, vergi kesenlerin sorumluluğu belirtilmiştir.
Bu fıkraya göre ;“Mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine
yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım
satıma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye,
organizasyon veya yönetime katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu
tespit olunanlar müteselsilen sorumludurlar”.
Ancak bu fıkraya göre müteselsilen sorumluluk, mal üreten çiftçiler ile nihai tüketiciler için söz konusu
değildir.
VUK’nun 11 inci maddesindeki yapılan düzenlemeye göre; çiftçi dışındaki kişi ve kuruluşlardan mal alımı
yapanlar müteselsil sorumluluk kapsamında kabul edilemeyeceklerdir.
Ancak, zirai ürünlerle ilgili olarak daha önce çiftçiden satın alınması esnasında gelir vergisi tevkifatının
yapılmamış olması halinde, tevkif yoluyla ödenmesi gereken vergi ile buna bağlı ceza, gecikme faizi ve
gecikme zammından tescil işlemini yapan borsalar, borsaların yöneticileri ve vergisi tevkif yoluyla
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ödenmeyen zirai ürünü Borsaya getirenler de müteselsil sorumlu olacaklardır. (GVK.Genel Tebliği l64/4
bölüm)
164 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 4 numaralı bendinin ikinci paragrafında yer alan “ile buna bağlı
ceza” ve borsaların yöneticileri” şeklindeki düzenlemeler Danıştay Dördüncü Dairesi tarafından iptal
edilmiştir.
(Danıştay 4 Dairesinin 19.4.2001 tarihli E.2001/1982 ve K.2001/1635 sayılı Karar)
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SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA BAĞLI ÇALIŞANLAR İÇİN EMEKLİLİK KOŞULLARI
Celal ÖZGÜROĞLU
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
A- GİRİŞ
Sosyal sigortalar kurumuna bağlı olarak çalışan sigortalıların emeklilik koşullarına ilişkin düzenlemeler
nihayet sonuçlandı.4447 sayılı kanun ile yapılan düzenlemelerin kademeli geçişi düzenleyen hükümlerinin
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ile uzunca bir süre devam eden belirsizlik 4579 sayılı yasa ile
sona erdi.
Bilindiği üzere 4447 sayılı yasa ile emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yapılmıştı. Öncelikle bu
değişiklikleri satır başları ile hatırlatmakta yarar var.
Yapılan değişiklik ile emeklilik sistemi için 8 Eylül 1999 tarihi başlangıç sayılmış ve bu tarihten önce
sigortalının 1 gün dahi çalışmış olması kademeyle tabi tutulması için yeterli sayılmıştı.
Bu tarih itibarıyla kadın ise 18 ve üzeri, erkek ise 23 yıl ve üzeri sigortalılığı bulunanların eski hükümlere
tabi olacağı, bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak işe başlayanlar içinse emeklilik için 58-60 yaş sınırının
uygulanacağı hüküm altına alınmıştı.
İlgili olanların anımsayacakları üzere 4447 sayılı yasa ile getirilen kademeye ilişkin hükümler Anayasa
Mahkemesi tarafından 23 Şubat 2001 tarihinde iptal edilmiş, iptal kararı 23 Aralık 2001 tarihli resmi
gazetede yayınlanmıştır. İptal kararında belirtildiği üzere kararın yayımlandığı tarihten altı ay sonra yani 23
Mayıs 2002 tarihinde iptal kararı yürürlüğe girmiştir.
Kademeye ilişkin yeni hükümler ise nihayet 4579 sayılı yasa ile 23 Mayıs 2002 tarihinden geçerli olmak
üzere 1 Haziran 2002 Cuma günü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanun hükmüne uygun olarak sigortalıların emeklilik koşullarının tespit edilmesi için 23 Mayıs 2002
tarihinin başlangıç tarihi olarak kabul edileceği açıktır.
B- HANGİ SİGORTALI HANGİ HÜKÜM KAPSAMINDADIR ?
1- 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar :
Yapılan son değişikliklerle, 8 Eylül 2002 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar,
diğer bir deyişle 23 Mayıs 2002 tarih itibarıyla en çok 2 yıl 8 ay 15 gün sigortalılık süresi bulunanlar,
eskiden olduğu gibi kademe dışında bırakıldı.Buna göre bu sigortalıların emeklilik yaşının hesaplanması daha önceki hükümde olduğu gibi- 506 sayılı yasanın 4447 sayılı yasa ile değişik 60. maddesine göre
olacaktır. Bu maddenin A fıkrasında bu çalışanların emekli olabilmesi için gereken yaş sınırı, sigortalılık
süresi ve prim ödeme gün sayısı aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.
506 sayılı yasa
Madde 60 – (Değişik : 06/03/1981-2422/6 md)
--------------------------------------------------------------------------Yaşlılık aylığından yararlanma esas ve şartları aşağıda gösterilmiştir.
A) (Değişik: 01/06/2002-2472/1 md.) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalıların;
a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün ve
b) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500
gün malullük,yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi prim ödemiş olması şarttır.
2- Kademeye tabi sigortalılar

23 Mayıs 2002 tarih itibarıyla sigortalılık süresi 2 yıl 8 ay 15 günden fazla olan sigortalıların
emeklilik koşulları belirli bir kademeye tabi tutulmuştur. Bu inceleme yazımızın ekinde sunulan ve
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506 sayılı yasanın geçici 81. maddesi birinci fıkrasının B bendi hükümlerine göre düzenlenen
kademeli geçişe ilişkin tabloda kademe hesaplanırken, unutulmaması gereken nokta, sigortalılık
süresinin 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla hesaplanacak olmasıdır.Hesaplanan sigortalılık süresine
göre daha sonra açıklanan kademe tablosundan sigortalının hangi yaş,prim gün sayısı ve asgari
sigortalılık süresine göre emekli olabileceği tespit edilir.
3- 8.9.1999 tarih itibarıyla emekliliğe hak kazananlar ile sigortalılık süresi Kadın için 18 ve
erkek için 23 yıl ve üzeri olan sigortalılar
Yeni düzenlemelerde bu sigortalıların emekli aylığı kazanma şartlarında bir değişiklik yapılmadı.506 sayılı
kanunun geçici 81. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi uyarınca 8 Eylül 1999 tarihinden önce başka bir
deyişle 4447 sayılı yasanın yürürlük tarihinden önce, yürürlükte bulunan hükümlere göre yaşlılık aylığı
bağlanmasına hak kazanmış olanlar ile 8 Eylül 1999 tarih itibarıyla sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla
olan kadınlar ve sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkekler hakkında, aşağıda belirtildiği üzere 8
Eylül 1999 öncesinde hükümler uygulanacaktır.
506 sayılı yasa 60. madde (A) fıkrası eski şekli
-------------------------------------------------------Sigortalının ;
a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,
b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600
gün yahut,
c) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri
sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması şarttır.
4- Diğer sigortalılar
Maden işyerlerinde çalışanlar, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar, itibari hizmet süresinden
yararlananlar, erken yaşlandığı tespit edilenler,sigortalı çalışmaya başlamadan önce malul sayılmayı
gerektirecek bir arızası bulunanlar için de 506 sayılı yasanın 60. maddesinin (B), (C), (D) ve E fıkrasındaki
eski özel hükümler geçerliliğini korumaktadır.
C. SİGORTALILIK SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINACAK

HUSUSLAR

1- Sigortalılık süresi
506 sayılı sosyal sigortalar kanununun “Sigortalılık süresi” başlıklı 108. maddesine göre;
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında nazara alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı,
sigortalının yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunlara veya bu kanuna tabi ilk defa çalışmaya
başladığı tarihtir.
Tahsis işlerinde nazara alınan sigortalılık süreleri, bu sürenin başlangıç tarihi ile, sigortalının tahsis yapılması
için yazılı istekte bulunduğu tarih, tahsis için istekte bulunmamış olanlar için de ölüm tarihi arasında geçen
süredir.
Dolayısı ile, sigortalılık süresini hesaplarken ilk defa işe başladığımız tarih ile yaşlılık aylığı için tahsis
talebinde bulunduğumuz tarih arasında geçen süreye bakılacaktır. Ayrıca kademeye tabi sigortalılar
emeklilik koşullarını belirleyen kademeyi hesaplarken öncelikle, ilk defa çalışmaya başladıkları tarih ile 23
Mayıs 2002 tarihler arasındaki sigortalılık süresine göre hesap yapacaklar ve bu süreye göre kademeye
bakacaklardır.
Ancak diğer tarafta aşağıdaki satırlarda inceleneceği üzere, itibari hizmet kapsamında çalışması bulunanların
kazandıkları yıpranma da 3600 günü geçmesi koşulu ile sigortalılık süresine eklenecektir.
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2- 18 Yaş öncesi çalışma
506 sayılı yasanın 60. maddesinin (G) fıkrası ile geçici 54. maddesinde yer alan 18 yaş öncesi ve sonrası
çalışmalara ilişkin hükümler, SSK’nın ilgili genelgeleri doğrultusunda sadece 60. madde hükümlerine tabi
olarak emekli olacak sigortalılar için geçerli olup, geçici 81.maddeye göre emekli olacaklar için geçerli
değildir. Buna göre ;
1 Nisan 1981 tarihi sonrasında 18 yaşını doldurmadan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ve
ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış
kabul edilecektir. Ancak, 18 yaş öncesi süreler için ödenen malullük,yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri,
sadece prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilecektir. (506 sayılı yasa Madde 60 / G)
1 Nisan 1981 tarihinden önce ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar içinse 18 yaşından önceki
süreler de sigortalılık hesabında dikkate alınacaktır.
(506 sayılı yasa Geçici madde 54 )
3- Askerlik borçlanması
Askerlik borçlanması ile ilgili 506 sayılı kanunun 60. maddesinin “F” fıkrasındaki düzenleme, 4 Ekim 2000
tarihinde yürürlüğe giren 616 sayılı kanun hükmünde kararname ile değiştirildi.Yapılan değişikliklerle ilgili
olarak SSK tarafından 13.11.2000 tarih ve EK 12-105 sayılı bir genelge yayınlandı.Daha sonra 616 sayılı
kararnamenin Anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmesi ve bu iptal kararının 10.11.2001 tarihinde
yürürlüğe girmesi üzerine yeni bir düzenleme yapılmadı.Dolayısıyla iptal edilmesine karşın, oluşan yasal
boşluk nedeniyle 616 sayılı kararname hükümleri, SSK genelgesi paralelinde uygulanmaya devam ediyor.
SSK bugün halihazırda şu şekilde bir yol izlemektedir.
4.10.2000 tarihine kadar yapılan başvurular :
616 sayılı KHK’nın çıktığı 4.10.2000 tarihine kadar askerlik borçlanması için müracaatta bulunanların
askerlik hizmeti, SSK’lı olarak işe başlamadan önce ise borçlanma halinde sigortalılık başlangıcı askerlik
süresi kadar geriye gider, bu süre ayrıca,prim süresine eklenir.İlk işe giriş tarihinden sonra ise sadece prim
süresine eklenir.
4.10.2000

ile 10.11.2001 tarihleri arasında yapılan başvurular :

Bu tarihler arasında askerlik borçlanması için yazılı başvuruda bulunanların borçlandıkları süre sadece prim
ödeme gün sayılarına ekleniyor,sigortalılık başlangıcı geriye gitmiyor.
10.11.2001 tarihinden sonra yapılan başvurular
Askerlik borçlanma başvuruları ile ilgili müracaatlarını 10.11.2001 tarihinden sonra yapan sigortalılar içinse
SSK, iptal edilen hükümler doğrultusunda işlem yapmaya devam ediyor. Yani, zorunlu olarak üç ay
içersinde sigortalının istediği süre üzerinden askerlik borçlanması sadece prim ödeme gün sayısına etki
ediyor. Borçlanma tutarı ise şu şekilde belirleniyor.
Günlük asgari SSK primine esas kazanç x % 20 x Borçlanılacak süre (gün)
4- İtibari hizmetin hesaplanması
Emeklilik başvurusunda bulunan sigortalılardan, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi çalışmalarına
ait primlerden en az 3600 günlük primleri, 506 sayılı yasanın EK madde 5’ te belirtilen ağır ve tehlikeli işler
kapsamında yani itibari hizmet kapsamında ise, sigortalılık sürelerine, hak kazandıkları yıpranmayı da
ekleyecekler ve ayrıca yaştan da 5 yılı aşmamak koşulu ile yine bu yıpranmayı düşebileceklerdir. 3600 günü
dolduramayanlar ise sigortalılık süresinin hesabında ve emeklilik yaşında itibari yıpranma payını dikkate
almayacaklardır.
(506 sayılı yasa Ek madde 5,6 ve 39)
Ağır ve tehlikeli işlerde itibari hizmet kapsamında çalışanların yıpranmaları, itibari hizmet süresinin dörde
bölünmesi ile bulunur. (506 sayılı yasa Ek madde 5 )

3

KADEME HESABINDA : Kademeye giren sigortalıların emeklilik koşullarını belirleyen kademe
hesabında sigortalılık süresi esas alındığı için, bu sigortalıların öncelikle 23 Mayıs 2002 tarih itibarıyla varsa
yıpranmayı (İtibari hizmetin 3600 günü aşması koşulu ile) dahil ederek sigortalılık sürelerini hesaplamaları
ve buna göre girdikleri kademeyi belirlemeleri gerekiyor.
Örnek : 23 Mayıs 2002 itibarıyla 3600 gün ve daha fazla itibari hizmet kapsamında çalışması olanlar, bu
kapsamda çalıştıkları süreyi dörde bölerek yıpranma sürelerini bulacak, ve bu yıpranma süresini toplam
sigortalılık sürelerine ekleyeceklerdir.
Sigortalılık süresi
: 5400 gün
İtibari hizmet kapsamında çalışması : 4320 gün olan sigortalının
Yıpranması

: 4320 / 4 = 1080 gün yani 3 yıldır.

Bu durumda toplam sigortalılık süresi : 5400 + 1080 = 6480 gün yani 18 yıl olacaktır.
Ayrıca emeklilik tahsis talebinde bulundukları o güne kadar ki toplam yıpranmalarını kademede
bulundukları yaş haddinden düşecektir. Örneğimizdeki sigortalı 18 yıl sigortalılık süresi ile 48 yaş
kademesine girer. 23.05.2002 tarihinden sonra 4 yıl daha itibari hizmet kapsamında çalışacağını varsaysak
buna karşın 1 yıl daha yıpranma kazanmış olur ki bu durumda toplam yıpranması 3 + 1 = 4 yıl olur.
Emeklilik yaşı ise 48 – 4 = 44 olur.
Ancak emeklilik yaş haddinden düşülecek yıpranma hiçbir suretle 5 yılı aşamayacaktır.
( 506 sayılı yasa Ek madde 39 )
Örnek : 23 Mayıs 2002 itibarıyla 3600 günden daha az itibari hizmet kapsamında çalışması olanlar
sigortalılık sürelerinin toplamına yıpranmasını ekleyemiyeceklerdir.
Sigortalılık süresi
: 5400 gün
İtibari hizmet kapsamında çalışması
: 3400 gün olağan sigortalının
Sigorta süresi 5400 gün=15 yıl olarak alınacak bu süreye her hangi bir eklenti yapılmayacaktır.
D. KIDEM TAZMİNATI NE ZAMAN HAK EDİLİR?
Anılan 4447 sayılı yasanın 45. maddesi ile 1475 sayılı iş yasasının kıdem tazminatı başlıklı 14. maddesinin
1.fıkrasına eklenen 5.bent ile sigortalıların 506 sayılı yasanın ilgili hükümlerine göre emekli aylığına hak
kazanması için gereken sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarının yerine getirilmesi kaydıyla ve
kendi isteği ile işten ayrılması halinde yaşını doldurmasını beklemeden kıdem tazminatını alma olanağı
sağlanmıştır.
Bu nedenle, SSK’NIN 10.09.1999 tarihli ve 12-99.ek sayılı genelgesi uyarınca, 08.09.1999
Tarihinden sonra kendi istekleriyle işlerinden ayrıldıklarını ilgili işverence düzenlenen sigortalı hesap fişleri
ile belgelendiren bu gibi sigortalılara, talepleri halinde ilgili SSK müdürlüğünce işyerlerine ibraz edilmek
üzere bir yazı verilebilecektir.
E. ÖRNEK HESAPLAMA
Konuya açıklık kazandırmak için yukarıda sıralanan hükümlerden hareketle kademeye tabi bir sigortalının
durumunun bir örnekle değerlendirelim. Sigortalının;
Doğum Tarihi
: 01.01.1960
İşe Giriş Tarihi
: 02.08.1982
Cinsiyeti
: Erkek
Askerlik Borçlanması
: 600 Gün (Askerlik Borçlanması 04.10.2000Tarihinden önce yapılmış, askerliğini
yaptığı tarih 1980 1982 arası )
İtibari Çalışma Süresi
: 4915 Gün (23.05.2002 Tarihi itibariyle)
Normal Çalışma
: 1004 Gün (23.05.2002 Tarihi İtibariyle)
1- Askerlik hizmetin değerlendirilmesi : Askerliğini ilk işe giriş tarihinden önce gerçekleştirdiği ve
borçlanma başvurusunu da 04.10.2000 tarihinden önce yaptığı için sigorta başlangıç tarihi işe giriş
tarihinden 600 gün öncesine yani 02.01.1981 tarihine çekilecektir.
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2- 23.05.2002 İtibariyle Normal Sigortalılık Süresi :
23.05.2002-02.01.1981=21 Yıl 4 Ay 21 Gün

3- İtibari Hizmet Karşılığında Yıpranma :
Yıpranma=İtibari Hizmet/4=4915/4=1228 Gün =3 Yıl 4 Ay 28 Gün
4- 23.05.2002 Tarihi İtibariyle Toplam Sigortalılık Süresi
İtibari Hizmete 3600 Günü geçtiği için, yıpranması normal sigortalılık süresine eklenir buna göre toplam
sigortalılık süresi
21 Yıl 4 Ay 21 Gün )+(3 Yıl 4 Ay 28 Gün )= 24 Yıl 9 Ay 19 Gün
5- Girdiği Kademe
Toplam sigortalılık süresine göre, bu sigortalının hangi yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi
durumunda emekli olacağını hesaplayabilmek için tabloya bakarız.
Buna göre:
23.05.2002 Tarihinde sigortalılık süresi : 23 Yıldan fazla
Asgari yaş haddi 44
Asgari prim ödeme gün sayısı :5000 Gün
Asgari sigortalılık süresi 25
Şimdi bu koşulları ne zaman sağlıyor ona bakalım:
6- Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulu (5000)
Prim ödeme gün sayısı itibari çalışma, normal çalışma ve asgari borçlanmasının toplamıdır. Buna göre
prim ödeme gün sayısı=4915+1004+600=6519 Gün Dolayısıyla sigortalı 5000 gün olan prim gün sayısı
koşulunu tamamlamıştır.
7- Asgari Sigortalılık Süresi (25 yıl )
Sigortalılık süresi 23.05.2002 tarihi itibari ile 25 yılı doldurmuyor.Bu süreyi ne zaman doldurabileceğini
görelim:
25 Yıl-(24 Yıl 9 Ay 19 Gün )=2 Ay 11 Gün sonra 25 yıl dolar.
Sigortalının 57 işgünü itibari hizmet kapsamında çalışması halinde, 20.07.2002 tarihinde kazanacağı 14
gün yıpranma ile 25 yıl sigortalı olma koşulunu tamamlamış olur.
25 yılı doldurduğu 20.07.2002 tarihinde sigortalının emeklilik yaşının ne olacağı sorusu ise şu şekilde
cevaplanacaktır.
8- Emeklilik Yaşı – Yaş Koşulu 44
Emekli yaşı = Kademedeki yaş – Toplam itibari hizmet=Kademedeki Yaş – 23.05.2002 öncesi itibari
hizmet+23.05.2002 sonrası itibari hizmet
Emekli yaşı=44-(3 Yıl 4 Ay 28 Gün+14Gün)=44-(3 Yıl 5 Ay 12 Gün)
=40 Yaşını tamamladıktan 6 Ay 18 Gün sonra emekli olur.
Bu sigortalı,20.07.2002 tarihinde 42 yaşın üzerinde olduğu 25 yılı tamamladığı ve 5000 günün üzerinde
primi olduğu için emekli aylığına hak kazanır. Eğer yaşını doldurmamış olsaydı kıdem tazminatını alıp
emeklilik aylığı bağlanması için yaşının dolmasını bekleyebilirdi.
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TABLO: YÜRÜRLÜĞE GİREN KADEMELİ GEÇİŞ DÜZENLEMESİ
ERKEK SİGORTALILAR İÇİN
23.05.02 itibariyle sigortalılık
süresi

KADIN SİGORTALILAR İÇİN

Asgari
yaş

Asgari
prim

23 yıldan fazla (23 dahil)

44

5000

21 yıl 6 ay-23 yıl arası

45

20 yıl-21 yıl 6 ay arası

23.05.02 itibariyle
sigortalılık süresi

Asgari
yaş

Asgari
prim

18 yıldan fazla (18 dahil)

40

5000

5000

17-18 yıl arası

41

5000

46

5075

16-17 yıl arası

42

5075

18 yıl 6 ay-20 yıl arası

47

5150

15-16 yıl arası

43

5150

17 yıl-18 yıl 6 ay arası

48

5225

14-15 yıl arası

44

5225

15 yıl 6 ay -17 yıl arası

49

5300

13-14 yıl arası

45

5300

14 yıl-15 yıl 6 ay arası

50

5375

12-13 yıl arası

46

5375

12 yıl 6 ay-14 yıl arası

51

5450

11-12 yıl arası

47

5450

11 yıl-12 yıl 6 ay arası

52

5525

10-11 yıl arası

48

5525

9 yıl 6 ay-11 yıl arası

53

5600

9-10 yıl arası

49

5600

8 yıl-9yıl 6 ay arası

54

5675

8-9 yıl arası

50

5675

6 yıl 6 ay-8 yıl arası

55

5750

7-8 yıl arası

51

5750

5 yıl-6 yıl 6 ay arası

56

5825

6-7 yıl arası

52

5825

3 yıl 6 ay-5 yıl arası

57

5900

5-6 yıl arası

53

5900

2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 6ay

58

5975

4-5 yıl arası

54

5975

3-4 yıl arsı

55

5975

2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl

56

5975

Asgari sigortalılık süresi tüm erkek
Sigortalılar için 25, tüm kadın sigortalılar
İçinse 20 yıldır
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STOKLARIN DENETİMİ
Fuat GÜNAY
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yasal bir statüye kavuşan muhasebe mesleği defter tutma
ve finansal raporlama işlevleri dışında yeni işlevler üstlenmiştir. Bunlardan birisi denetim hizmetleridir.
İşletmelerin finansal tablolarının ve bunlara dayanak teşkil eden kayıt ve belgelerin incelenmesi, doğruluk ve
güvenirliliğinin sağlanması, muhasebe ilke ve kurallarına uygunluğunun araştırılması ve bunların
raporlanmasını içeren denetim faaliyeti denetim standartlarının ve denetleme tekniğinin tüm meslek
mensuplarınca öğrenilmesini kaçınılmaz kılmıştır.
İşletmelerde yapılacak denetim çalışmalarından en önemli kalemlerden birisi şüphesiz stokların denetimidir.
Stok : İşletme faaliyetlerinde kullanılmak veya satılmak üzere bulundurulan fiziki varlıklardır.
Neler Stoktur :
12345-

Üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda tüketilecek ilk madde ve malzemeleri,
Üretim aşamasında bulunan yarı mamülleri,
İşletmenin satmak üzere ürettiği mamülleri,
Satılmak üzere elde edilmiş ticari malları,
Stok kalemlerinden hiçbirinin kapsamına girmeyen yan ürün,artık ve hurda gibi kalemlerden oluşan
diğer stokları içerir.

Sayım
Stok sayımı için şunlar yapılmalıdır:
Stok sayım planlamasının yapılması, sayım talimatının hazırlanması ve her stok kalemine müteselsil sıra
numaralı bir sayım etiketi yapıştırılması,
Fiziki sayım yapılması (EK:1),
Konsinye malların ayrılması,
Hasar görmüş, modası geçmiş vb. stokların bulunup bulunmadığının tespiti,
Stok sayım sonucuna ilişkin olarak protokol tanzim edilmesi.
STOK DEĞERLEMESİ
Stok değerlemesi yalnız dönem sonu stok değerinin bulunması yönünden değil hesap dönemi süresince
işletme verimliliğini ve karlılığını izlemek yönünden de önemlidir.
Gerek dönem karının hesaplanması, gerekse işletmenin mali durumunun doğru olarak yansıtılması stokların
değerlemesini önemli kılmaktadır.
Stok kalemlerinin maliyetinin hangi yöntemle saptanacağı konusunda, uluslararası muhasebe literatüründe
ve uygulamada çeşitli yöntemler ve standartlar mevcuttur.
V.U.K'na göre uygulanması mümkün olan stok değerleme yöntemleri şunlardır:
Fiili maliyet,
Ortalama maliyet,
Son giren ilk çıkar (Lifo),
İlk giren ilk çıkar (Fifo).
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Doğaldırki farklı değerleme yöntemlerine göre çok farklı stok değerleri hesaplanması mümkündür.
Kullanılan yöntem türüne göre dönem sonu stok değeri,satılan mal maliyeti ve dönem karı da farklı
hesaplanacaktır. Farklı sonuçlar işletmenin mali durumunu değişik gösterecektir.
Stok Denetiminin Amacı ve Denetçinin Görevi:
Stokların denetiminin amacı, bu varlık kaleminin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre kayıtlara
alındığının ve finansal tablolarda gerçek ve doğru olarak raporlanmış olduğunun saptanmasıdır. Bu amaca
ulaşmak için denetçi, stokların fiziken varolduklarını, bunların işletmenin sahipliğinde bulunduklarını,
kullanılabilir veya satılabilir durumda olduklarını ve doğru olarak fiyatlandırıldıklarını saptamalıdır.
Denetçi bozulan ve modası geçen stoklar için uygun karşılıkların ayrılıp ayrılmadığını da araştırmalıdır.
Denetçi, belirli dönemler itibariyle fiziki sayım yaptırarak sayım sonuçları ile muhasebe kayıtları arasında
mutabakat sağlanmasını sağlamalıdır. Aynı zamanda stok sayımını gözlemelidir.
Denetçi, defter kayıtları ile sayım sonuçları arasında önemli farkların bulunması halinde, düzeltici kayıtların
yapılmasını sağlamalıdır.(bkz.fiili envanter ve envanter sayım sonuçlarına göre oluşan farkların
muhasebeleştirilmesi.)
Denetçi, konsinye verilen stokların işletmenin stokları arasına dahil edilmiş, konsinye alınan stokların ise
hariç tutulmuş olduklarını tespit etmelidir.
Stoklarla İlgili İç Kontrol
İşletmelerdeki örgütsel yapı stokların onaylanıp satınalınması, stok hareketlerinin muhasebe kayıtlarına
geçirilmesi ve stokların fiziki olarak korunması sorumluluklarının birbirinden ayrılmasına olanak
sağlamalıdır.
İç kontrol sisteminin safhaları :
12345-

Örgüt yapısı,
Stok alımlarının yapılması,
İşlemlerin kayıtlara geçirilmesi,
Varlıklara erişim,
Defter kayıtları ile karşılaştırma.

Stok Uygunluk Denetimi:
İşletmelerde muhasebe sistemi stok maliyetlerinin ve satılan malın maliyetinin doğru olarak
hesaplanabilmesini sağlamalıdır.Stokların uygunluk denetiminde iki yöntem sözkonusudur:
1- Satın alma,hammadde-malzeme istek,üretim ve yollamalarla ilgili ayrıntılı stok kayıtları incelenmelidir.
2- Büyük defter hesapları olağandışı kayıtların bulunup bulunmadığını saptamak açısından gözden
geçirilmelidir.Olağandışı izlenimini veren kayıtlar incelenmelidir.
Stok Maddi doğruluk denetimi:
Denetim standartları stokların fiziken varolduklarının saptanmasını öngörür.
Çeşitli nedenlerle fiziki stok sayımında hazır bulunmayan denetçi diğer denetim yöntemlerine başvurarak
stok tutarlarının dürüstlüğü hakkında tatmin olmalıdır.
Maddi doğruluk denetım safhaları şunlardır:
1234-

İşletmenin sayım planın gözden geçirilmesi,
Stok sayımının gözlenmesi,
Sayım sonrası denetim çalışmaları,
Stokların değerlemesinin denetimi,
2

5- Konsinye stoklar, alım ve satım taahhütleri.
STOK KALEMİNE UYGULANABİLECEK DENETİM TEKNİKLERİ
1. Müşterinin stok sayımının değerlenmesi

Gözlem ve soruşturma

2. Stokların varlığının, sahipliğinin, muhasebe Fiziki inceleme, doğrulama, belge
kayıtlarının düzgünlüğünün ve değerlemenin incelemesi, karşılaştırma, kayıt
uygunluğunun saptanması.
sistemini yeniden izleme ve
yeniden hesaplama, göz atma
3. Malların alınması ve teslimi(gönderilmesi) ile Belge incelemesi,
ilgili olarak kapanış tarihine uygun olarak soruşturma
kayıtlamanın yapılmış olduğunun saptanması
(dönemsellik).
STOKLAR
VE
SATIŞLARIN
MALİYETİ

karşılaştırma,

4. Stokların sınıflandırılması ve genel kabul görmüş Bu konuda özel bir denetim
muhasebe ilkelerine uygun olarak bilançoda tekniğinin uygulanması sözkonusu
sunuluşu ile ilgili açıklama kurallarına uyulmuş değildir. Denetçi koşullara göre
olduğunun saptanması.
davranır.
5. Stok değerleme karşılıklarının uygun olarak Fiziki inceleme, belge inelemesi,
ayrılmış olduğunun belirlenmesi.
soruşturma, karşılaştırma, göz atma
6. Satın alma ve satış taahhütlerinin incelenmesi.

Soruşturma, belge incelemesi ve
göz atma

7. Stoklar ve satışların maliyeti ile ilgili iç kontrol Soruşturma.
sisteminin etkinliğinin değerlenmesi.
8. Satışların maliyetinin tutar açısından uygun olup Analitik inceleme, karşılaştırma.
olmadığının araştırılması.
Fiili envanter ve envanter sayım sonuçlarına göre oluşan farkların muhasebeleştirilmesi
Envanter sayım sonuçları
Fiili Envanter sırasında kaydi envanter verileriyle miktar yönünden ayrılık veya farklılıkların ortaya çıkması
mümkündür. Sayım fazlaları ve noksanlarının tespit edilmesi halinde durumu düzeltici kayıtların yapılması
gerekmektir. Bu kayıtların yapılabilmesi için öncelikle bu farkların hangi sebeplerden kaynaklanabileceğini
bilmek gerekir.
Stok sayımı farkı ile karşılaşıldığında KDV açısından ne işlem yapılacağı bu farkın ortaya çıkmasına yol
açan nedene göre değişmektedir. Örneğin kaydi ve fiili envanter arasındaki tutmazlık bu envanterlerin
tespitinde hata yapılmasından kaynaklanmışsa duruma göre, kaydi veya fiili envanter kayıtları üzerinde
gerekli düzeltmenin yapılması yeterlidir ve KDV bakımından yapılacak bir işlem yoktur.
Tutarsızlık normal fireden kaynaklanıyorsa, yine KDV'yi ilgilendiren bir durum yoktur.
Emtia Fazlalığı Hali
Eğer sayım sonucu mevcut olduğu görülen mal, kayıtlara göre olması gerekenden fazla ise aradaki fark, stok
değeri (maliyet bedeli) üzerinden mal stok hesabına borç, ilgili hesaba alacak kaydedilir. Mal fazlalığı
halinde KDV açısından yapılacak bir işlem yoktur. Çünkü bu mal ileride satıldığında zaten KDV'ne tabi
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tutulacak, satış bedeli ile malın stok değeri arasındaki fark ise satışın yapıldığı yılın vergi matrahına
girecektir.
Bu durumda kullanılacak hesap 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı olup, emtia fazlalığının tespitinde,
emsal değeri üzerinden bu hesaba alacak, ilgili emtia hesabına da borç kaydı yapılır.
______________________ 31.12.2000_____________________
153 Ticari Mallar
XXX
397Sayım ve Tesellüm Fazlaları

XXX

________________________ / _____________________________
Emtia fazlalığının nedeni anlaşılamıyorsa, fazlalık ilgili dönem gelirlerine aktarılarak aşağıdaki gibi
muhasebe kaydı yapılacaktır
_____________________ 31.12.2000 ______________________
397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları
XXX
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

XXX

________________________ / _____________________________
Emtia Noksanlığı
Bilanço gününde yapılan fiili sayım sonucu tespit edilen emtia mevcudu, yasal defter kayıtlarına göre tespit
edilen emtia mevcudundan az ise emtia noksanlığı hali mevcuttur. Bu durumda iki farklı uygulama
yapılabilir.
Noksanlık zayi mal olarak kabul edilip bu malla ilgili indirimin iptali yoluna gidilir.
Ya da söz konusu malların emsal satış bedeli üzerinden KDV hesaplanır ve KDV beyannamesine dahil
edilir.
Sözkonusu mal noksanlığına ilişkin KDV hakkındaki yaklaşım ister çıktı KDV noksanlığı ister girdi
KDV'nin indirilemeyeceği şeklinde olsun, her iki halde de bu farka ait KDV'nin hangi ayla ilgili olduğu
sorunu ile karşılaşılacaktır. Bu konuda ilk akla gelen çözüm şekli, mal noksanlığının sayım suretiyle hesap
döneminin son ayında (Aralık'da) ortaya çıkarıldığını dikkate alarak, farka ait girdi veya çıktı KDV'ni de bu
son aya maletmektir. Nitekim vergi incelemelerinde, açıktan mal satıldığı iddia ediliyor, fakat malın hangi
ayda satıldığı belirlenemiyorsa KDV eksikliğinin, hesap döneminin son ayında meydana geldiği
varsayılmaktadır.
Emtia noksanlığı halinde 197-Sayım ve Tesellüm Noksanları isimli geçici hesap kullanılmak suretiyle,
noksan emtianın maliyet bedeli biliniyorsa maliyet bedeli üzerinden, bilinmiyorsa VUK'un 267'nci maddesi
uyarınca, emsal bedeli üzerinden yapılması gereken muhasebe kaydı şu şekilde olmalıdır:
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______________________ 31.12.2000 ____________________
197 Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları XXX
153 Ticari Mallar
XX
391 Hesaplanan KDV
X
__________________________ / ____________________________
________________________ 31.12.2000 _____________________
689 Diğer Olağandışı Gider
ve Zararlar

XXX

197 Satım ve Tesellüm Noksanlıkları

XXX

____________________________ / ____________________________

Kayıp, çalınma veya herhangi bir sebeple işletmeden çekildiği anlaşılan kıymetler (emtia) dolayısıyla zarar
yazılması durumunda, bu tutar Kanunen Kabul Edilmeyen Gider sayılacağından, beyan sırasında matraha
eklenmelidir.
…/…./…. TARİHİ İTİBARİYLE DEPO SAYIM LİSTESİ

S.NO MALZEME
NİN
ADI

../../.. YIL BAŞI .../.../...
İÇİNDE
MEVCUT
GELEN

YILI …/…/…
YILI …/…/… YILI SONU
İÇİNDE
SEVKEDİLEN SAĞLAM
ARIZALI

HURDA

.../…/..
YILI STOK
STOK
DEĞERİ
TOPLAMI

EK:1
Raporlama Bilgileri :
Stok sayımının raporlaması aşagıdaki hususları kapsamalıdır.
1- Stokların değerlemesi ve değerlemede benimsenen muhasebe politikaları,kullanılan maliyet yöntemleri,
2- Stokların toplam kayıtlı değeri ve bunların sınıflandırılması,
3- Dönemde ayrılan stok değer düşüklüğü karşılık giderleri tutarı( varsa ),
4- Borçlar için stokların ne kadarının teminat gösterildiği,
5- Stokların toplam sigorta değeri,
6- Stok sayım sonuçlarının stok kayıtları ve defter kayıtları ile karşılaştırılması.
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Kaynaklar:
1- Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları ve Raporlama. Necmettin ERDOĞAN
ANKARA TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi Yayınları No.4
2- Denetim.

Prof.Dr.Ersin

Güredin

6.Baskı

Ekim

1994

1994

İstanbul
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MESLEK MENSUPLARI(SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER) TARAFINDAN WEB SİTESİ AÇILMASININ REKLAM
YASAĞI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş.Gör. Süleyman Uyar
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi İşletme Anabilim Dalı
Özet
Bilgisayar ve internet teknolojisindeki gelişmeler hayatımızın her alanını etkilemektedir. Teknolojik
gelişmeler sonucunda bilgi dolaşımı her geçen gün artmakta ve kişiler internet üzerinden istedikleri bilgilere
anında ulaşabilmektedirler. İletişim teknolojisi, elektronik veri değişimi ve elektronik ticaret gibi kavramlar
işletmeleri ve muhasebe sistemini değiştirmektedir. Bir çok işletme de web sitesi aracılığıyla faaliyetini
sürdürmektedir. Bu değişim muhasebe bilgi sisteminden, meslek etiğine ve meslek mensuplarının uyması
gereken kurallarına kadar muhasebenin her aşamasında kendini göstermektedir.
Meslek Mensupları(Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler)
web sitesi açarak topluma bilgi sağlamakta ve güncel değişmeleri sayfalarında sunmaktadırlar. Bazı meslek
mensupları da web sitesini iş elde etmek amacıyla kullanmakta yani haksız rekabet unsuru yapmaktadırlar.
Dürüst, tarafsız ve güvenilir olarak görevini yapmak zorunda olan meslek mensubu aynı zamanda toplumsal
menfaati de temsil etmelidir. Aksi halde meslek ticarileşecek ve kar amacına dönüşecektir. İlgili kanun,
yönetmelik ve meslek kararlarında ise iş elde etmek amacıyla doğrudan veya dolaylı reklam yapılması
yasaklanmıştır. Bu bağlamda meslek mensupları tarafından web sitesi açılmasının reklam yasağı karşısındaki
durumu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
1. Giriş
Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin beraberinde getirdiği en önemli yenilik kuşkusuz internettir. İnternet;
tüm dünyaya yayılmış, birbirleri ile bağlantılı, yüz binlerce bilgisayardan oluşan bir bağdır1. İnternet
kullanımının giderek yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinden biri bilgiye daha kolay ve hızlı ulaşma
isteğidir2. İnternet üzerinden web sitesi aracılığıyla her türden hizmet ve ürün pazarlanabilmektedir. Bu
bağlamda web siteleri reklam ve satış işlevi görmektedirler. Son yıllarda işletmelerin, kütüphanelerin,
hükümet kuruluşlarının, üniversitelerin ve kişilerin web sitesi açtıkları görülmektedir. Bunun sonucu olarak
internet bilgi alış-verişinde kullanılan vazgeçilmez bir araç durumuna gelmiştir. Meslek mensupları da web
sitesi aracılığıyla kendisinin veya kurumunun tanıtımını yapmaktadırlar.
3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu’nda, Mecburi Meslek Kararları’nda ve SPK’nın Seri:X No:16 Tebliği’nde meslek mensuplarının
uyması gereken kurallar belirlenmiştir. Bu kurallardan birisi reklam yasağıdır. İlgili kanun, karar ve
yönetmelikte meslek mensuplarının iş elde etmek için reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunamayacağı
belirtilmiştir.
Meslek mensuplarının web sitelerinde meslek unvanı, adres ve haberleşme araçları dışında bilgiler
bulunamaz. Bu bilgiler dışında sitede meslek mensubunun, faaliyet alanlarını sayması, kendisini ve hizmet
kalitesini yüceltici ifadeler kullanması, müşteri referanslarını vermesi, üye olduğu kuruluşları ve aldığı
ödülleri açıklaması ve yanıltıcı alan adlarını kullanması yasaktır. Bu bilgilerin verilmesi potansiyel
müşterilerini artıracağından web sitesi bir anlamda reklam işlevi görecektir.
Çalışmada ilk olarak reklama ilişkin kurallar ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde
değerlendirilecektir. Daha sonra Türkiye’deki mevzuat çerçevesinde reklam yasağına giren ve girmeyen
birer web sitesi içeriği örnek olarak verilecektir.

Anadolu Üniversitesi; Bilgisayar, Açıköğretim Fakültesi Yayın No:701, Eskişehir 2000, s.138
Yurdakul Ceyhun ve M.Ufuk Çağlayan; Bilgi Teknolojileri Türkiye İçin Nasıl Bir Gelecek Hazırlamakta,
Türkiye İş Bankası Yayın No:361, 1997 Ankara, s.4-5
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2. Reklam ve Etik
2.1. Reklamın Tanımı ve Özellikleri
Reklam malların, hizmetlerin veya fikirlerin, geniş kitlelere duyurulması ve benimsetilmesi amacıyla bir
ücret karşılığında, kişisel olmayan bir biçimde sunulmasıdır.3
Reklamın başlıca özellikleri şöyle özetlenebilir:4
 Yayılabilme özelliği sayesinde satıcı imajının sık tekrarlanmasını, rakiplerin mesajlarıyla karşılaştırma
yapılmasını ve satıcının gücü hakkında pozitif izlenim verilmesini sağlar.
 Coğrafi bakımdan dağınık, geniş bir kitleye ucuz olarak erişmenin etkin yollarından biridir.
 Reklam tek yönlü olduğundan muhataba baskı duygusunu ortadan kaldırır.
 Bir ürün için uzun vadeli imaj veya çabuk satış tepkisi yaratmak gibi amaçlarla kullanılır.
 Bilgilendirme, ikna etme, hatırlatma ve değer katma gibi fonksiyonları vardır.
2.2. Etiğin Tanımı ve Muhasebe Mesleğinde Etik
Etik, doğru ile yanlışı ayırarak doğruyu seçme ve ahlaklı davranma yoludur. Ahlaklı davranış da bireylerin
toplum tarafından iyi, güzel ve doğru kabul ettikleri bir takım kurallara uygun davranmaktır5. Muhasebenin
en önemli görevlerinden biri ilgili kişilere doğru ve güvenilir bilgiler sunmaktır. Sunulan finansal bilgiler
doğru ve güvenilir değilse bu bilgileri kullananlar sağlıklı kararlar alamazlar ve muhasebe sisteminden
beklenen fayda sağlanamaz. Muhasebenin bilgi sunma işlevi göz önüne alındığında muhasebe mesleğinde
etik; meslek mensuplarınca kanunlara ve toplumun değer yargılarına uygun, güvenilir bilgilerin
sunulmasıdır6.
2.2.1. Muhasebe Mesleğinde Etiğin Önemi
Toplum meslek mensubundan güvenilir bilgiler sunmasını bekler. Muhasebe mesleğinin kamu yararına
hizmet vermesi nedeniyle meslek mensubunda topluma karşı sorumluluk duygusunun gelişmiş olması
gerekir. Bunu sağlayacak olan, meslek mensubunun etik anlayışı olacaktır. Bu bağlamda meslek
mensubunda bulunması gereken en önemli özellikler; dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sır saklama, mesleki
özen ve titizlik, sosyal sorumluluk ve bağımsızlıktır7.
Meslek mensubu devletten topluma, mesleki kuruluşlardan müşterilere kadar çok geniş bir alanda
sorumluluğu olan kişidir. Meslek mensubu edinmiş olduğu bilgi ve deneyimini, bunu talep edenlere ilgili
yasaların ve mesleki kuruluşların öngördüğü sınırlar çerçevesinde sunmalıdır. Meslek mensubu bu görevi
yerine getirirken zaman zaman ahlak kurallarıyla çelişkiye düşebilir. Bunun için ahlak açısından ortaya
çıkan bu problemleri gidermede meslek ahlakı önemli bir rol oynar. Kısaca muhasebe mesleğinde etik son
derece önemlidir8.
3. Reklam Yasağının Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Bu bölümde ulusal ve uluslararası alanda reklam yasağına ilişkin düzenlemeler incelenecektir.
3.1. Reklam Yasağına İlişkin Türkiye’de Yapılan Düzenlemeler
Türkiye’de reklam yasağına ilişkin düzenlemeler TÜRMOB ve Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) tarafından
yapılmıştır. TÜRMOB tarafından çıkarılan 3568 Sayılı Kanun’da, Meslek Ahlak Kuralları İle İlgili Mecburi
İsmet Mucuk, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, İstanbul 1999, s.292
E. Jerome, McCarty and D. Willia Perrault; Basic Marketing: A Global Managerial Approach , 11 th
Edition, Homewood, Irwin Inc. 1993, s.424
5 Ersin Güredin, “Denetçinin Meslek Ahlakı, Standartlar ve Uygulamadan Örnekler”, 3.Türkiye
Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Alanya 1997, s.116
6 Hulusi Özocak ve Melih Baş; “Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Etik, Bağımsızlık ve Tarafsızlık”, Mali
Çözüm, 2001, Sayı:56, s.195-196
7 Yıldız Akbulut; “Meslek Ahlakı Kriterleri ve Muhasebe Mesleği Üzerine Bir Araştırma”,
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Nisan 1998, s.126
8 Mine Tükenmez ve Nilgün Kutay; “Muhasebe Eğitiminde Meslek Ahlakının Yeri ve Önemi”, yt, yy s.443
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Meslek Kararı’nda, Disiplin Yönetmeliği’nde ve Meslek Mensuplarının Uyması ve Sahip Çıkması Gereken
Kurallar’da reklam yasağı düzenlenmiştir. SPK tarafından da reklam yasağı Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetim Hakkında Tebliğ’de ele alınmıştır. TÜRMOB ve SPK’nun düzenlemelerine göre, meslek
mensuplarının iş elde etmek amacıyla reklam sayılabilecek faaliyet yapmaları yasaklanmıştır.
3.1.1. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar irliği(TÜRMOB)
Tarafından Yapılan Düzenlemeler
TÜRMOB tarafından yapılan meslek mensuplarının reklam yasağına ilişkin düzenlemeleri 4 başlık altında
toplanabilir.
3.1.1.1. 3568 Sayılı Kanun
3568 sayılı kanunda meslek mensuplarının uyması gereken kurallar belirtilmiştir. Bu kurallar ile muhasebe
mesleğinde çalışma disiplini, mesleki güven ve etiğin sağlanması amaçlanmıştır. Bu kurallardan biri reklam
yasağıdır. Kanunun 44. maddesine göre meslek mensupları iş elde etmek için reklam sayılabilecek
faaliyetlerde bulunamazlar. Tabela veya basılı kağıtlarında ruhsatname ile belirlenen mesleki unvanları
dışında başka sıfat kullanamazlar.
3.1.1.2. Meslek Ahlak Kuralları ile İlgili Mecburi Meslek Kararı
Meslek mensuplarının meslek ahlakına ilişkin mecburi meslek kararı 18.10.2001 tarih ve 24557 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararın 17. maddesinde reklam yasağı ele alınmıştır. İlgili madde
aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
Reklam yapılması yasaktır. Bu nedenle bir gazete, dergi veya benzeri duyuru araçlarından herhangi birinden
yararlanarak reklam yapmak yasaktır. Meslek mensubu basına bülten dağıtmak veya demeç vermek suretiyle
kendi firmasının mesleki deneyim ve hizmetlerini yüceltemez veya reklam edemez. Ancak toplumun
ilgilendiği konularda meslek mensubunun yaptığı yayınlar ve demeçlerin haber programlarında verilmesi
veya yazılması reklam sayılmaz.
Meslek mensuplarının gazete ve dergilerde yazı yazmaları, haber programı yapmaları veya kitap yazmaları
durumunda, bunları yayımlayan yayımcı tarafından yapılacak övgülerde ve tanımlarda; yazar olan meslek
mensubunun özgeçmişi, öğrenimi, mesleki unvanı, deneyimleri, mesleki şirket ortaklığı ve ifa ettiği belli
başlı görevler yer alabilir. Bu övgü ve tanımlarda meslek unvanı dışında “vergi uzmanı”, “yönetim
danışmanı”, “eski vergi dairesi müdürü”, “eski inceleme elemanı” gibi herhangi bir mesleki uzmanlığı
gösteren bir tanıtım kullanılamaz. Ancak yazarlık ve akademik unvanların kullanılması reklam sayılmaz.
Eğitim seminerine katılma reklam sayılmaz. Meslek mensubunun mesleki hizmet sunmak üzere diğer
meslektaşlarıyla kişisel ilişkide bulunması veya önerilerini mektupla bildirmesi reklam sayılmaz. Meslek
mensubunun veya mesleki şirketin kullandığı yazışma kağıtları meslek onuruna yakışan biçimde
düzenlenmeli ve üzerinde şirket ve mesleki unvanlar dışında ayrı bir uzmanlık dalı belirtilmemelidir. Bu
kağıtlarda:
 Mesleki şirketin veya büronun unvanı, adresi, telefon, faks, internet ve bezeri iletişim numaraları,
 Ortakların, vefat etmiş ortakların, kurucuların isimleri ve hizmet süreleri,
 Ortaklardan ayrı olduklarını belirten bir çizgi ve başlık altında ayrılması koşulu ile çalıştırılan meslek
mensuplarının adları,
 Diğer şehirlerde işbirliği yapılan meslek mensupları ile şubelerin adları yer alabilir.
Meslek mensupları ve yanlarında çalışan meslek mensupları ile görevli diğer personelin kullandıkları
kartvizitler reklam sayılmaz. Bu kartlar yalnızca kart sahibinin adını soyadını, mesleki şirketin veya büronun
unvanını, adresini, telefon ve faks numaralarını, mesleki unvan ile bürodaki veya şirketteki yönetici, ortak,
danışman gibi unvanları taşır. Bu kartvizitlerde herhangi bir uzmanlık alanı veya eski görevlerini belirten
rumuz veya unvanların yer alması reklam kapsamındadır.

3

Bağımlı çalışan meslek mensupları ruhsatlarının türüne göre Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir unvanlarını kullanabilirler. Ancak bağımlı meslek mensuplarının ticari
faaliyetleri sırasında bu unvanları kullanmaları yasaktır.
Meslek mensubu veya mesleki şirketi tarafından yayınlanacak bildirilerin, sirkülerin, bültenlerin, işe alma
broşürlerinin müşterileriler, avukatlar, bankalar, aracı kurumlar ve akademik çevreler gibi mesleki ilişkilerin
sürdürüldüğü kimselere gönderilmesi reklam sayılmaz. İş için başvuranlara, işe alınma görüşmelerine
girmeyi düşünen öğrencilere, özel olarak sitemde bulunan kişilere ve öğrenim kuruluşlarına bu yayınların bir
kopyasının verilmesi veya gönderilmesi reklam sayılmaz. Yine meslek mensubunun bürosunu veya mesleki
şirketini tanıtıcı özel dosya, katalog, baskılı bloknot ve kalem kullanılması reklam sayılmaz.
3.1.1.3. Meslek Mensuplarının Uyması ve Sahip Çıkması Gereken Kurallar
TÜRMOB tarafından meslek mensuplarının uyması ve sahip çıkması gereken çeşitli kurallar yayınlanmıştır.
Bu kurallardan bir tanesi de reklam yasağıdır. Bu kurallarda reklam yasağı şu şekilde açıklanmıştır:
Meslek mensupları iş elde etmek için açık veya kapalı, dolaylı veya dolaysız yöntemlerle reklamlarını
yapamazlar ve yaptıramazlar. Meslek mensuplarının; tabelalarına, kartvizit, rapor ve bunlara benzer diğer
yazışma kağıtlarına; meslek unvanlarını, iletişim araçlarının numaralarını, açık adreslerini yazmaları reklam
sayılmaz. Bunlardan başka hususların yazılması reklam sayılır ve yasaktır.
Meslek mensupları, unvanlarını kullanarak mesleki konularda ve bilimsel nitelikte, gazete ve dergilerde
devamlılık arz etmemek üzere yazı yazabilirler. Yayıncılık yapamazlar. Sadece iş tekliflerinde kullanılmak
ve yazılı, sözlü ve görüntülü yayın araçları ile yayınlanmamak üzere kendilerinin, ortaklık veya şirket
kuruluşlarında görev yapan diğer meslek mensuplarının öz geçmişlerini kapsayan tanıtıcı broşür
bastırabilirler. Bu broşürlerde evvelce veya halen iş yaptıkları müşteriler açıklanamaz.
Kendileri veya şirketleri adına işin gerektirdiği ciddiyet ve boyutta eleman arama ilanı verebilirler. İş
ilişkisinde bulunduğu firmalar adına bu ilanları veremezler.
3.1.1.4. Disiplin Yönetmeliği
Disiplin yönetmeliği 31.10.2000 tarih ve 24.216 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin 6. maddesine göre meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması durumunda kınama
cezası uygulanacağı belirtilmiştir. Yönetmeliğin 4. maddesine göre kınama cezası, meslek mensubuna
görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. 3 yıllık bir süre zarfında reklam
yasağı nedeniyle kınama cezası almış meslek mensubu bu eylemini tekrarlarsa geçici olarak mesleki
faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası: mesleki sıfatı saklı
kalmak üzere altı aydan az, bir yıldan fazla olmamak üzere, mesleki faaliyetten alıkoymadır.
3.1.2. Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) Tarafından Yapılan Düzenlemeler
4 Mart 1996 tarih ve 22570 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Seri X, No:16 Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetim Hakkında Tebliğin ikinci bölümünde bağımsız denetim kuruluşlarının yönetici ve denetçilerine
ilişkin esaslar açıklanmıştır. Tebliğin 14. maddesine göre bağımsız denetim kuruluşları, iş elde etmek için
dolaylı veya dolaysız olarak reklam sayılabilecek faaliyette bulunamazlar ve iş öneremezler. Ancak bağımsız
denetim kuruluşları tanıtıcı bilgiler içeren broşürler hazırlayıp dağıtabilirler, kendileri ve müşterileri için
eleman aramaya yönelik ilanlar verebilirler ve mesleki konularda bilimsel nitelikte yayınlar yapabilirler.
3.2. Reklam Yasağına İlişkin Uluslararası Alanda Yapılan Düzenlemeler
Uluslararası alanda reklam yasağına ilişkin düzenlemeler değerlendirilirken Uluslararası Muhasebeciler
Federasyonu(IFAC) tarafından yayımlanan “Profesyonel Muhasebeciler İçin Ahlak Kuralları” ve Amerikan
Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü(AICPA) tarafından yayımlanan “Muhasebe Mesleğinde Meslek
Ahlakı Standartları” incelenecektir. İlgili düzenlemelerde meslek mensubunun iş elde etmek için reklam
yapması yasaklanmamıştır. Ancak yapılan reklam yanlış ve aldatıcı olmayacaktır. Amerika Birleşik
Devletleri ve İngiltere’de yukarıdaki kural çerçevesinde uygulama yapılmaktadır.
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3.2.1. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (İFAC) Tarafından Yapılan Düzenlemeler
IFAC tarafından “Profesyonel Muhasebeciler İçin Ahlak Kuralları” yayımlanmıştır. Bu kurallar 18
bölümden oluşmaktadır. Reklam yasağı serbest meslek faaliyetinde bulunan muhasebecilere uygulanmak
üzere 14. bölümde ele alınmıştır. Bu kurala göre reklama izin verilen ve izin verilmeyen bölgeler için meslek
mensubunun uyması gereken kurallar açıklanmıştır. Bu bölümde reklama ilişkin şu açıklamalar yapılmıştır:9
Meslek mensubu reklama izin verilen bir bölgede faaliyetini sürdürüyorsa, yapılan reklam objektif açıdan
bilgilendirmeyi amaçlamalı, gerçekçi, dürüst ve tarafsız olmalıdır. Reklamın amacı kamuyu bilgilendirmek
olmalı, yanlış yönlendirici ve aldatıcı özellik taşımamalıdır. Reklamın üslubu hoş olmalıdır. Reklam
mesleğin vakar ve onuruna uygun olmalıdır. Eğer reklam bu özellikleri taşımazsa: Yapılan reklam yanlış ve
aldatıcı beklentiler oluşturur. Kendinde olmayan durumları sanki varmış gibi gösterir. Herhangi bir
muhasebe dalında uzman olmadığı halde uzmanmış gibi görülmesine sebep olur. Diğer meslek
mensuplarıyla haksız rekabet oluşturur. Üçüncü kişilerin yanlış anlaşılmasına ve aldatılmasına neden olur.
Meslek mensubu reklama izin verilmeyen bir bölgede faaliyetini sürdürüyorsa reklama ilişkin şu açıklamalar
yapılmıştır:
Muhasebeci muhasebe mesleğinin ilgi alanında olmak şartıyla herhangi bir ödülü alabilir. Ancak ödülde
muhasebecinin ilgili olduğu oda zikredilmelidir ve muhasebeci bu durumu kendisi için bir avantaj olarak
kullanmamalıdır.
Muhasebecinin ortaklık ve maaşlı istihdam gibi konularda ilgili birimleri bilgilendirmesi reklam sayılmaz. İş
arama ilanı verdiği zaman o ilanda sadece muhasebecinin adı soyadı, adresi ve telefon numarası olmalıdır.
Bunlardan fazlasının bulunması reklam sayılır. Herhangi bir muhasebeci iş veya istihdam ararken diğer bir
muhasebeci ile mektup veya doğrudan bağlantı kurabilir.
Muhasebeci bir yönetim kuruluna girecekse bu durum sadece adı soyadı, adresi, telefon numarası, unvanı ve
sadece ilgili yönetimde iletişimi sağlayacak diğer bilgilerle sınırlı olmalıdır.
Muhasebeci mesleki konularda makale ve kitap yazabilir. Makale ve kitapta sadece adını, mesleki kariyerini
ve kuruluşun adını verebilir. Kurumun sağladığı hizmetler hakkında bilgi veremez. Aynı durum mesleki
konularda konferans veren, televizyon veya radyoda röportaj yapan muhasebeci için de geçerlidir.
Muhasebecinin söylediği veya yazdığı şeyler sadece tartışılan konuda objektif ve mesleki görüşler sunmalı,
hiçbir zaman kendisini veya kurumunu yüceltecek görüşler vermemelidir.
Üyelere yardımcı olmak amacıyla düzenlenmiş bir seminere muhasebecinin, müşterilerini, üyelerini veya
diğer muhasebecileri davet etmesi reklam sayılmaz. Ayrıca müşteriler ve üyeler için teknik bilgi içeren ve
muhasebecinin adını taşıyan kitapçık ve dokümanlar bastırılabilir. Bununla birlikte seminer veya kursta
verilen kitapçık ve dokümanlarda muhasebeciye hak etmediği bir şöhret verilmemelidir.
Muhasebeci müşteri adına tanıtım yapabilir. Reklam muhasebeciye değil müşteriye yarar sağlamalıdır.
Muhasebecilerin kullandıkları kartvizitlerin belli bir standardı olmalı, hukuksal beklentilere cevap vermeli,
faaliyetin sürdürüldüğü oda ve şehir isimleri ile unvanları ve simgeleyici isimleri içermelidir.
Mevzuat ve uygulamadaki değişikliklerin kamuya anlatılması için uygun gazete ve dergi araç olarak
kullanılabilir. Ancak böyle bir ilan gerçekleri abartılı olamadan anlatmalıdır.
Müşteri işletme mevcut işi veya yeni bir iş girişimi için muhasebeci denetiminde bilgilendirme amaçlı bir
rapor yayımlayacağı zaman, muhasebeci raporun toplum tarafından içerik ve anlam olarak yanlış
anlaşılmaması için adımlarına dikkat etmelidir. Ayrıca bu gibi durumlarda muhasebeci böyle bir raporun
basılabilmesi için izin alınması gerektiğini hatırlatmalıdır. Benzer uyarılar muhasebecinin adının
kullanılacağı diğer dokümanlar için de verilmelidir. Ancak müşteri yıllık raporunda muhasebecisinin adını
kullanabilir. Muhasebeci çalışmak üzere bir kurumla anlaştığı zaman o kurumun ismini ve statüsünü
9
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kartvizitinde kullanabilir. Ancak muhasebeci bunu yaparken bağımsız mesleki alanda kurumsal bir bağın var
olduğu inancını verecek kullanımlardan kaçınması gerekir.
3.2.2. Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA) Tarafından Yapılan Düzenlemeler
AICPA tarafından 1966 yalında “Muhasebe Mesleğinde Meslek Ahlakı Standartları” yayınlanmıştır. Bu
standartlar 1988 yılında Enstitünün Mesleki Davranış Yasası’nda yapılan değişiklikle yeniden
düzenlenmiştir. Mesleki Davranış Yasası 6 prensip ve 11 kuraldan oluşmaktadır. 11 kuraldan birisi reklama
ilişkindir. Bu kurala göre meslek mensubunun iş elde etmek için reklam yapması yasaklanmamıştır. Ancak
meslek mensubu yanlış ve aldatıcı reklam ve beyanlarla müşteri çekemez. Baskı uygulayarak, taciz ederek
ve dolandırıcılıkla iş yapmak kesinlikle yasaklanmıştır. İngiltere’de de reklama ilişkin benzer uygulamalar
söz konusudur.
4. Web Sitesi Açılmasının Reklam Yasağı Yönünden Değerlendirilmesi
Meslek mensubu tarafından web sitesi açılması durumunda reklam yasağı kuralı ihlal edilmekte midir?.
Ulusal mevzuat çerçevesinde değerlendirildiğinde salt web sitesinin açılması reklama girmez. Reklam
yasağını ilgilendiren sitenin içeriğidir. İlgili kurallardan da anlaşılacağı gibi sadece meslek mensubunu
tanıtıcı bilgilerin bulunduğu ve haberleşme amaçlı siteler reklam kapsamına girmemektedir. Bunun yanında
meslek mensupları sitelerine kamuyu ilgilendiren bilgileri koyabilirler. Buna örnek olarak mevzuattaki
değişikliklerin bildirilmesi verilebilir.
Buna karşılık web sitesinin iş elde etmek amacıyla kullanılması reklam yasağına girmektedir. Buna göre
kendisinin ve kurumun mesleki deneyim ve hizmetinin yüceltilmesi, müşteri referanslarının verilmesi ve
yanıltıcı alan adlarının(Domain Name) kullanılması başlıca reklam unsurlarıdır. Genel olarak site içeriğinde
şu durumların varlığı reklam kabul edilir:







Kendisinin ve kurumunun mesleki deneyim ve hizmetini yüceltmesi,
Uzmanlık alanına giren faaliyet konularını belirtmesi,
Evvelce veya halen iş yaptığı müşterilerinin ismini açıklaması ve referans olarak göstermesi,
Yanıltıcı alan adlarını kullanması,
Ücretsiz danışmanlık hizmeti sunması,
Aldığı ödülleri ve üyesi bulunduğu vakıf ve kuruluşları açıklaması.

4.1. Örnek Web Sitesi Uygulaması
Aşağıda Türkiye’de reklam yasağına ilişkin düzenlemelere göre reklam unsuru içeren ve içermeyen iki web
sitesi içeriği örnek olarak verilmiştir.
4.1.1. Reklam Yasağına Giren Web Sitesi
TÜRMOB ve SPK’nun reklam yasağına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde reklam sayılan unsurları içeren
XYZ Mali Danışmanlık şirketinin web sitesi örneği aşağıda verilmiştir.
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Firmamızın müşavirlik temelini 3568 sayılı kanunun teşkil ettiği tasdik konularıyla, diğer
düzenlemelere göre müşavirler tarafından gerçekleştirilmesi zorunlu iş ve işlemleri
kapsamaktadır. Müşavirlik konusu şirketimizin faaliyetlerini çekirdeğini oluşturmaktadır.
Çalıştığımız şirketlerle olan ilişkilerimizin ve kaliteli hizmet sunma anlayışımızın temelinde
müşavirlik faaliyetlerimiz vardır ve olmaya devam edecektir. Müşavirlik konusundaki
üstünlüğümüz bizi sadece denetime yönelik bir hizmet anlayışıyla sınırlamayıp, aksine
danışmanlık alanında da faaliyet göstermeye yöneltmiştir. Böylece işbirliği yaptığımız
kuruluşlar ortaklarımız ve çalışanlarımızın Genel Yönetim danışmanlığı ve ticari
tecrübelerinden yararlanma fırsatı bulacaklardır. Müşavirlik çalışmalarını uluslar arası kabul
görmüş genel muhasebe standart ve ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz. Özellikle vergi
incelemeleri, SSK ile olan sorunların çözümü konularında deneyimli kadroya sahibiz. Vergi
dairesi ve SSK ile olan uyuşmazlıkların savunmasını Vergi Mahkemesi nezdinde takip edip
sonuçlandıracak kadromuz en kısa sürede sonuca ulaşmak konusunda yeterli deneyim ve
bilgiye sahiptirler.
XYZ Mali Danışmanlık olarak sunduğumuz bazı hizmetlerimiz:
Müşavirlik Hizmetleri ve Genel Muhasebe
Şirket Kuruluşları
İnceleme ve Uyuşmazlıkların Çözümü
Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşları
Veraset ve İntikal İşlemleri
Emlak Vergisi Beyanları
Fizibilite Raporları
Muhasebe Bilirkişi Raporları
Uzlaşma
A Holding
İlgili Kişi-Tel
B Holding
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
C. Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Tic. A.Ş..
x/xxxxxx
D. Turizm ve Teçhizat Sanayi ve Tic. .A.Ş.
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
E. Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş.
x/xxxxxx
F. Moda Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş.
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
G. Ulaşım Turizm Tic. A.Ş.
x/xxxxxx
H. Aracılık Hizmetleri Sanayi ve Tic. A.Ş.
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
K. Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş.
x/xxxxxx
L. Deri Mobilya Sanayi Tic. A.Ş.
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
x/xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
x/xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
x/xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
x/xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
x/xxxxxx
Şirketimizin Üye Olduğu Vakıf ve Kuruluşlar Şunlardır;
A Vakfı
B Kurumu
Şirketimizin Aldığı Ödüller Şunlardır;
2000 Yılı X Ödülü
2001 Yılı Z Ödülü

ÜYE
OLUNAN
KURULUŞL
AR VE

REFERANSLAR

HİZMETLER

TANITIM

GENEL
BİLGİL
ER

Örnek-1: XYZ Mali Danışmanlık Web Sitesi
XYZ Mali Danışmanlık Şirketi
Adres
:xxxxxx
Tel/Faks
:xxxxxx
İnternet Adresi :xxxxxx
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Reklam yasağı konusunda yayınlanan kurallar çerçevesinde değerlendirildiğinde bu site reklam işlevi
görmektedir. Örneğin tanıtım bölümünde yer alan,
1).......kaliteli hizmet sunma anlayışımızın........,
2) Müşavirlik konusundaki üstünlüğümüz..........,
3).....-ortaklarımız ve çalışanlarımızın Genel Yönetim danışmanlığı ve ticari tecrübelerinden yararlanma
fırsatı......
4)....sorunların çözümü konularında deneyimli kadroya....
5).......en kısa sürede sonuca ulaşmak konusunda yeterli deneyim ve bilgiye sahiptirler.
cümleler ile ilgili şirketin hizmet ve kalite olarak diğer meslek mensuplarından üstün olduğu anlatılmaya
çalışılmış, kendisinin ve kurumunun mesleki deneyim ve hizmeti yüceltilmiştir. Hizmetler bölümünde
şirketin faaliyet alanları sıralanmış ve bu konularda tecrübeli elemanlara sahip olduğu iddia edilmiştir.
Sitenin referanslar bölümünde ise şirketin daha önceden iş ilişkisi içinde olduğu firmalar referans
gösterilerek şirketin imajı kuvvetlendirmeye çalışılmış, gizli mesaj yoluyla iş talep edilmiştir. Sitenin son
bölümünde de meslek mensubu tarafından alınan ödüler ile üye olunan vakıf ve kuruluşlar verilmiştir.
Web sitesinde bu içeriklerin bulunması iş elde etme ve potansiyel müşteriyi arttırma amacına yönelik
olduğundan ilgili mevzuat çerçevesinde yasaklanmıştır. Çünkü meslek mensuplarının iş elde etmek için açık
veya kapalı dolaylı veya dolaysız yöntemlerle reklam yapamayacakları belirtilmiştir. Yukarıda da açıklandığı
gibi reklam yasağına uymamak disiplin yönetmeliği gereği kınama cezasını gerektirmektedir. Böyle bir
durumda ilgili oda yönetim kurulu reklam yasağından doğan gerekli hukuki işlemleri yapacaktır.
4.1.2. Reklam Yasağına Girmeyen Web Sitesi

ÇELİTLİ LİNKLER

FAYDALI BİLGİLER

GENEL
BİLGİLE
R

Ulusal mevzuatta yapılan düzenlemeler çerçevesinde, reklam yasağına girmeyecek bir web sitesi kurulmak
istenirse site içeriği şu şekilde olmalıdır;
Örnek-2: ABC Mali Danışmanlık Web Sitesi
ABC Mali Danışmanlık Limited Şirketi
Adres
:xxxxxx
Tel/Faks
:xxxxxx
İnternet Adresi :xxxxxx
Mevzuattaki Son Değişiklikler
Mali Takvim
Türk Muhasebe Standartları
Uluslararası Muhasebe Standartları
Vergi Usul Kanunu
SSK Kanunu
Diğer Kanunlar
Bağ-Kur Primleri
Net Ücretin Hesaplanması
Taşıtlara İlişkin Vergiler
Emeklilik Tablosu, v.s.
İnternet Vergi Dairesi
Döviz Kurları
Vergi Numarası
Arama Motorları
Gazete ve Dergiler
Üniversiteler
TÜRMOB
İFAC
E-Mail, v.s.
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Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi reklam unsuru içermeyen bir sitede sadece meslek mensubunun ismi,
adresi ve iletişim numaralı yer alacaktır. İş elde etme amacına dönük, meslek mensubunun ve kurumunun
hizmetini yüceltici bilgiler yer almayacaktır. Faaliyet alanına ilişkin bilgiler de sitede verilmeyecektir.
Meslek mensubu tarafından alınan bir ödül veya üye olunan vakıf veya kuruluşlar açıklanmayacak. Ayrıca
evvelce ve halen iş yaptığı müşterilere ilişkin bilgiler sitede yer almayacaktır. Bununla birlikte meslek
mensubu site içeriğine kamuyu ilgilendiren ve mevzuatta ilişkin diğer bilgileri koyabilir.
5. Sonuç
Bilgi teknolojisi işletmecilik dünyasını baş döndürücü bir hızla değiştirmektedir. Bu değişim ve gelişmelerin
meslek mensubu tarafından yakından izlenmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Maliye
Bakanlığı’nca istenen bilgi ve beyanların elektronik ortamda ulaştırılacağı elektronik devlet (e-devlet)
projesinin VEDOP adı altında adım adım gerçekleştirilmekte olduğu bir ortamda meslek mensubunun bu
gelişmelerin uzağında kalması beklenemez.
Teknoloji çağında her meslek mensubunun bir web sitesinin bulunması gerekir. Mesleki faaliyetin
sürdürülmesinde bu sitelerden yararlanmak mümkündür. Ancak meslek mensubu bunu sadece haberleşme
aracı olarak kullanacaktır. Sitenin müşteri potansiyelini artırarak iş elde etmek amacıyla kullanılması ulusal
mevzuatımıza göre reklama girer ve yasaktır. Ancak Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde meslek
mensubunun iş elde etmek amacıyla reklam yapması yasaklanmamış sadece yapılan reklamın aldatıcı ve
yanlış olmayacağı belirtilmiştir.
Sonuç olarak şu yaklaşımlar getirilebilir:
1. Özellikle yanıltıcı ve aldatıcı alan adları kullanılmasının yaratacağı sorunları ortadan kaldırmak için
TÜRMOB veya ilgili oda bünyesinde her bir meslek mensubu için bir web sitesi açılabilir. Meslek
mensuplarına oda bünyesinde açılan e-mail adreslerine uygun alan adları verilebilir. Bu sitede de reklam
unsuru olamayan bilgiler verilebilir.
2. İsteyen meslek mensubu kendi web sitesini açabilir. Ancak bu durumda meslek mensubunun reklama
ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerini göz önünde bulundurması gerekir. Bu durum hem meslek
mensubu hem de muhasebecilik mesleği açısından önemlidir. Çünkü meslek mensupları mesleki
kararlara ne kadar bağlı kalırlarsa o mesleğe olan güven ve saygınlık o kadar artacaktır.
3. Ulusal mevzuatımız uluslararası alandaki düzenlemelere paralel hale getirilebilir ve Amerika ve
İngiltere’de olduğu gibi sadece aldatıcı ve yanlış bilgiler içeren reklam yasaklanabilir. Böyle bir
durumda TÜRMOB tarafından meslek mensubu ve bürosuna ilişkin kalite standartları oluşturulmalı ve
sahip olunan kalite derecesine göre reklamın içeriği belirlenmelidir. Kalite ve övgünün ifadesi belli
standartlara bağlı olmalı, bireysel olmamalıdır.
Günümüzde teknoloji hızla değişmekte, ekonomik hayatta yeni koşullar oluşmaktadır. Globalleşme ile
birlikte ekonomik hayatta artık sınırlar ortadan kalkmaktadır. Artan rekabet ortamında ayakta kalabilmek
işletmelerin ve dolayısıyla işletme bilgi sisteminin en önemli noktasını oluşturan meslek mensuplarının bu
gelişmelere ayak uydurmalarına bağlıdır. Ekonomik hayatımıza yön veren yasa ve yönetmeliklerin
teknolojik değişmelerin beraberinde getirdiği yeni koşullara cevap verecek şekilde düzenlenmeleri
kaçınılmazdır. Mevzuattaki değişim teknolojideki değişimi yakalamalı aradaki fark açılmamalıdır.
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TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI – 14
BORÇLANMA MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Cezmi AYGÖR
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
I.GİRİŞ
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası çalışma komitelerinden biri olan Muhasebe Standartları
Komitesi tarafından, TMUDESK’in (Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu) yayınladığı
Türkiye Muhasebe Standartları’nın uygulamaya yönelik incelenmesi kapsamında yapılan, komite üyesi
olarak tarafımdan hazırlanan ve komite toplantılarında kabul edilen çalışmalardan biri olan ‘TMS-14
Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi’, bu yazının konusunu oluşturmaktadır.
II. STANDARDIN ÖZETİ:
Söz konusu standart borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde uygulanacak yöntemleri
açıklamaktadır. Standart; borçlanma maliyetlerinin genel olarak gerçekleştiği anda gider olarak
muhasebeleştirilmesine olanak vermekte olup öz kaynak maliyetlerini kapsamamaktadır. Ancak özellikli bir
varlığın, yani kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zaman isteyen bir varlığın1 , satın alınması,
inşası veya üretimi ile doğrudan ilgisi bulunan borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine izin vermektedir.
Kısaca TMS-14, temel yöntem olarak borçlanma maliyetlerinin gerçekleştiği anda gider olarak
muhasebeleştirilmesine, uygulanabilir diğer yöntem olarak da, faydası belli bir zaman sonra alınacak
varlıklarla sınırlı olmak üzere bu maliyetlerin aktifleştirilmesine olanak tanımaktadır.
Borçlanma maliyetleri faiz, kur farkı, komisyon ve benzeri giderler olarak sayılabilir. Finansman
giderlerinden özellikli varlıklara pay verebilmek ve aktifleştirebilmek için mutlaka özellikli varlığın satın
alımı, inşa edilmesi veya üretimi ile mutlak ilgisinin olması gerekmektedir. Aktifleştirme, özellikli varlığın
elde edilmesine yönelik ilk harcama veya tahakkukların yapılmasıyla başlar ve kullanıma veya satışa hazır
hale geldiğinde son bulur.2 Aktifleştirme sürecinde çeşitli nedenlerle faaliyetin durması halinde finansman
giderlerinden pay verilmesi de durdurulur. Ancak gerekli teknik ve idari çalışmaların devam ediyor olması
ve gecikmenin varlığın amaçlandığı şekilde kullanımı veya satışa hazır hale getirilmesi için gerekli
işlemlerin kaçınılmaz bir parçası olması durumunda borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine devam
edilir. Borçlanma sadece o varlıkla ilgili ise borçlanma maliyetlerinin tespiti kolaydır. Ancak işletme,
özellikli varlığı da kapsayan geniş bir borçlanmaya gitmişse, o varlığa ilişkin borçlanma maliyetinin tespiti
zor olabilir. Bu durumda bir aktifleştirme oranı kullanılır.
III. AÇIKLAYICI ÖRNEKLER
1. Ülkemizde sıkça karşılaşılan vadeli alışlar ne şekilde muhasebeleştirilir?
TMS-4’ün 2/b Maddesi uyarınca “ Gerçeğe Uygun Değer : Karşılıklı pazarlık ortamında bilgili bir alıcı ile
bilgili bir satıcı arasında bir varlığın el değiştirmesi veya bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması
gereken tutardır” şeklinde açıklanmıştır. Vadeli mal alışlarında fatura üzerinde mal bedeli ayrı vade farkı
ayrı olarak gösterilmiş veya vade farkı için ayrı bir fatura kesilmiş ise durum çok basit olup mal bedeli ilgili
aktif hesaba borç kaydedilir vade farkı ise direkt olarak giderler hesabında muhasebeleştirilir. Genelde sorun
faturada mal bedeli ile vade farkının toplu halde gösterilmesinden kaynaklanır. Önceden bilinen vade
farkının mal bedelinden gerçeğe uygun değer kavramından hareketle ayrıştırılması gerekmektedir. Vade
farkını + mal bedelini içeren faturanın ayrıştırma yapılmadan muhasebeleştirilmesi gider yazılması gereken
vade farkının da aktifleştirilmesine neden olur.

TMS-14’de özellikli varlıklar olarak; satılabilir duruma getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren stoklar, üretim tesisleri, enerji üretim
santralleri , inşa edilmekte olan yeraltı ve yerüstü düzenleri ile binalar örnek verilmiştir.
2 Bu süreç içinde, bu borçlanmadan elde edilen fonlar geçici olarak herhangi bir şekilde değerlendirilmişse, elde edilen gelir
borçlanma maliyetinden düşülür. Yine o varlıkla ilgili alınan devlet yardımı ve teşvik varsa harcamalardan düşülür.
1

1

Bir örnek vermek gerekirse; 100.000.000 TL tutarında bir malı 6 ay vadeli 140.000.000 TL’ye aldıysak ve
faturası da toplam mal bedeli 140.000.000 TL olarak kesilmişse ;
-------------------------------- / ----------------------------150 – İlk Madde ve Malzeme
780 - Finansman Giderleri
320 – Satıcılar

100.000.000.40.000.000.140.000.000.-

-------------------------------- / ----------------------------Şeklinde muhasabeleştirilmesi gerekmektedir.
2. Yurtdışından, yeni inşa edilmekte olan lastik üretme tesisinde kullanılmak üzere % 12 faizli 100.000.USD tutarında yapı malzemesini 31 Mayıs tarihinde ithal ettik ve 30 Eylül tarihinde de toplam 104.000
USD ödedik. Tesis, 01 Eylül tarihinde tamamlanarak üretime geçti. Dolar kurları; 31 Mayıs 1.500.000
TL/USD, 31 Ağustos 1.550.000 TL/USD ve 30 Eylül 1.600.000 TL/USD’dir.
Bu durumu kayıtlarımıza nasıl yansıtacağız?
Finansman giderlerinin dönem gideri olarak muhasebeleştirilmeyip, aktifleştirilebilmesi için bir özellikli
varlığa ait olması gerekmektedir. Örneğimizde lastik üretim tesisi için yapı malzemesi ithalatı sözkonusu.
Üretime geçmek için süreç gerekmekte olduğundan, özellikli varlık olarak değerlendirilebilir ve borçlanma
maliyetlerinin üretim aşamasına kadar olan kısmı aktifleştirilebilinir.
--------------------------------31.05 ----------------------------258 - Yapılmakta Olan Yatırımlar
150.000.000.000.320 – Yurtdışı Satıcılar 150.000.000.000.-------------------------------- 31.08 ----------------------------258 - Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.000.000.000.(1.550.000 TL-1.500.000 TL * 100.000 USD)
(kur farkı)
258 - Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.650.000.000.(1.550.000 TL * 1.000 USD * 3 ay)
(faiz)
320 - Yurtdışı Satıcılar
379 – Diğer Borç ve Gider Karş.

5.000.000.000.4.650.000.000.-

--------------------------------01.09 ------------------------------------252 – Binalar

159.650.000.000.-

258 – Yapılmakta Olan Yatırımlar

159.650.000.000.-

--------------------------------30.09 ------------------------------------780 - Finansman Giderleri
5.000.000.000.- (1.600.000 TL-1.550.000 TL * 100.000 USD)
(kur farkı)
780 - Finansman Giderleri
1.750.000.000.- (1.600.000 TL * 4 ay -4.650.000.000 TL)
(faiz)
320 - Yurtdışı Satıcılar
5.000.000.000.379 – Diğer Borç ve Gider Karş. 1.750.000.000.-------------------------------- / -----------------------------------------2

--------------------------------30.09 ------------------------------------379 – Diğer Borç ve Gider Karş. 6.400.000.000.320 - Yurtdışı Satıcılar

6.400.000.000.-

--------------------------------30.09 ------------------------------------320 – Yurtdışı Satıcılar 166.400.000.000.102 – Bankalar

166.400.000.000.-

------------------------------- / ------------------------------------------3-İşletmemiz yeni yatırımdan çıkmış ve zararlı bir durumdadır. 5 yıl vadeli almış olduğumuz yatırım
kredilerinin 4 yıl faiz ve kur farklarını yatırım maliyeti olarak aktifleştirdik. Yaptığımız projelere göre
şirketimiz daha 3 yıl kar edemeyecektir. 1 yıl daha ödeyeceğimiz faiz ve kur farklarını yatırım maliyetine mi
yükleyelim yoksa doğrudan gider mi kaydedelim ?. Yatırım maliyeti olarak yüklersek yeniden değerleme
yapabilir miyiz?
TMS-14’ün 7. maddesi borçlanma maliyetlerinin niteliğine veya yöntemine bakılmaksızın oluştukları
dönemde gider olarak muhasebeleştirilmesini kabul etmiştir. Örnek işletme yatırımı bitirmiş ve üretime
geçtiği için son bir yılın faiz ve kur farklarını doğrudan gider olarak kaydetmekz uygundur. Ancak VUK 163
no.lu Genel Tebliği ile son bir yılın faiz ve kur farklarını yatırım maliyetine ilave ederek amortize etmek
mümkündür. Bu durumda TMS-14 ile çelişmiş olunur. Ayrıca aktifleştirdikten sonra ilave ettiğiniz faiz ve
kur farkları için yeniden değerleme yapılamaz.
IV. SONUÇ
Herkes tarafından kabul gören finansal tabloları hazırlamak için modern dünyanın kullandığı muhasebe
kurallarına ve standartlarına uyum sağlamak gerekir. Finansal tabloların güvenirlilik, anlaşılabilirlik ve
kıyaslanabilirlik nosyonları uluslararası muhasebe standartlarını kullanmakla artacaktır.
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Sigortalılar ay içinde otuz günden az bildirilebilir mi? Otuz günden az çalıştığı belirtilen
sigortalılar için SSK’na hangi belgelerin verilmesi gerekir?
4447 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeden önce, Sosyal Sigortalar Kurumu açısından, en önemli prim
kayıplarından birisi, sigortalıların çalışma gün sayılarının eksik gösterilmesiydi. Ancak, 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun 79. maddesinde 4447 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, 01.01.2000
tarihinden itibaren sigortalıların ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığının ve ücret ödenmediğinin
beyan edilmesi halinde, sigortalıların otuz günden az çalıştığını açıklayan bilgi ve belgelerin işverence
dört aylık sigorta primleri bordrosu ile birlikte SSK’na verilmesi şartı getirilmiştir.
Dört aylık sigorta primleri bordrosu ile birlikte, ay içinde (30) günden az çalışan veya eksik ücret
ödenen sigortalılara ilişkin istirahatlı olduğunu gösteren resmi kuruluşlara ait sağlık tesisleri veya
işyeri hekimlerince düzenlenmiş hekim raporu, ücretsiz izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,
disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk hali, kısmi istihdama ilişkin yazılı hizmet
sözleşmesi, puantaj kayıtlarına ilişkin belgeler ile grev, lokavt, genel hayatı etkileyen ekonomik
olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara
verildiğini gösteren ilgili resmi makamlardan alınan yazı örneğinin “bilgi formu” ekinde Sosyal
Sigortalar Kurumuna verilmesi gerekmektedir.
Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleriyle kamu işyerlerinde çalışan sigortalılara ilişkin eksik
bildirimlerin nedenlerinin işverenler tarafından bir yazı ile Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilmesi
halinde, bunlar için başkaca belge aranmamaktadır.
Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin Sosyal Sigortalar Kurumuna
verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az
bildirilen sürelere ait primler Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek Sosyal Sigortalar Kanununun 80.
maddesi hükümlerine göre tahsil olunmaktadır.

Şirket Ortağı olan bir kişinin, Hizmet Akdi İle Başka Bir İşyerinde Çalışması halinde hangi
sosyal güvenlik kurumundan sigortalı yapılması gerekmektedir?
Kollektif şirket ortaklarının, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortaklarının, limited
şirket ortaklarının ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının
sigortalılıkları 01.10.1972 tarihinden itibaren, donatma iştiraki ortaklarının ve anonim şirketlerin
kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi ortaklarının sigortalılıkları ise 04.05.1979 tarihinden itibaren,
kısaca Bağ-Kur adıyla bilinen Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu tarafından sağlanmaktadır.
Şirket ortağı olup aynı zamanda da bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işverenin yanında
çalışan veya bir hizmet akdine istinaden bir işverenin emrinde çalışırken çalıştığı şirkete veya başka
bir şirkete ortak olan kimselerin tabi olacakları sosyal güvenlik kuruluşunun hangisi olacağı, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eşgüdümünde Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Bağ-Kur
Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile belirlenmiştir.
Buna göre;
1- Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işverenin emrinde çalışmaları dolayısıyla 506 sayılı
kanunun 2. maddesine göre sigortalı sayılanlar, sigortalılıkları sürerken çalıştıkları işyerine veya
başka bir şirkete ortak anonim şirkette ise kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi ortak oldukları
takdirde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar
Bağ-Kur’a tabi tutulmayacaklardır. Ancak; kollektif şirket ve adi şirket ortaklarının aynı şirkette
bir hizmet akdine dayanarak çalışmaları yasal olarak olanaklı olmadığından bu durumda olanların
Bağ-Kur’ la ilgilendirilmeleri gerekmektedir.
2- Şirket ortağı yada anonim şirketlerde kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi olmaları dolayısıyla,
1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununa göre Bağ-Kur sigortalısı olanlar sigortalılıkları sürerken bir
hizmet akdine dayanarak çalışmaya başladıkları takdirde, Bağ-Kur sigortalılıkları kesintiye
uğrayıncaya kadar 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi tutulmayacaklardır.
3- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu veya 1479 sayılı Bağ-Kur kanununa göre sigortalılığı devam
etmekte iken diğer sosyal güvenlik kuruluşu kapsamına giren bir işte çalışmaya başlayanların,
önceki sigortalılığının kesintiye uğraması durumunda ise kesinti tarihinden itibaren son
çalışmalarının gerektirdiği sosyal güvenlik kuruluşu ile ilgilendirilmeleri sağlanacaktır. Ancak,
geçici işgörmezlik dolayısıyla geçen süreler ile hafta sonu ve resmi tatil süreleri sigortalılığın
kesintisi olarak değerlendirilmeyecektir.
4- 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 2654 sayılı Kanunla değiştirilen 25’ nci maddesi hükmü
gereğince sigortalı sayılanlardan 20.04.1982 tarihine kadar Bağ-Kur’ a kayıt ve tescilini
yaptırmamış olanların, anılan kanunun Ek geçici 13’ üncü maddesine göre her türlü hak ve
yükümlülükleri 20.04.1982 tarihinden itibaren başlayacağından 01.10.1972 ile 20.04.1982 tarihleri
arasında şirket ortağı olması dolayısıyla Bağ-Kur ile ilgilendirilmeleri gerekirken Bağ-Kur’a tabi
tutulmayan ve aynı şirkette ( kollektif şirket ve adi şirket hariç) ya da başka bir işyerinde
20.04.1982 tarihinden önceki bir tarihte hizmet akdine dayanan çalışmaları dolayısıyla 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgilendirilen sigortalıların, bu kanun kapsamındaki sigortalılığı,
20.04.1982 tarihinden sonra da kesintiye uğradığı tarihe kadar devam ettirilecek, kesintiye
uğraması halinde ise kesinti tarihinden itibaren sona erdirilecektir.

Maliye Bakanlığı Özelgesi
Tarih:28.06.2002
Sayı: B07.0.GEL.0.70/7033-81
VUK Md.5
01.07.2002'den İtibaren Düzenlenecek Sigorta Sözleşmelerinde vergi Kimlik Numarası
Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, yıllık prim tutarı 2,5 milyar TL'yi aşmayan yıllık sigorta
sözleşmelerinde vergi kimlik numarasının tespit işleminin sigortanın başlangıç tarihinden sonraki ilk üç ay
içerisinde tamamlanacağı; tüzel kişilerde ise eskiden olduğu gibi sözleşme akdedilmesi sırsında vergi kimlik
numarasının aranacağı; sigortalıya veya lehtara yapılacak ödemelerde ise tüzel kişilerde miktara bağlı
olmaksızın, gerçek kişilerde 2,5 milyar lirayı aşan ödemelerde vergi kimlik numarasının tespitinin ve
kullanımının zorunlu olduğu 01.07.2002 tarihinden itibaren düzenlenecek sigorta sözleşmelerinde vergi
kimlik numaralarının tespit ve kullanımı zorunludur. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar
dikkate alınarak sigorta şirketlerinde işlem yapmak isteyen müşterilere kolaylık sağlamak üzere:
1- Sigorta şirketlerince 01.07.2002 tarihinden itibaren gerçek kişilerle sözleşmenin akdedilmesi sırasında
vergi kimlik numarasının tespit edilememesi halinde yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar:
1.1- Yıllık sözleşmelerde yıllık prim tutarı 2 sıra numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'nin II.
bölüm 4. fıkrasında havale işlemleri için tespit edilen tutar olan 5 milyar TL'nin yarısını aşmayan sigorta
sözleşmelerinde sigortanın başlangıç tarihinden sonraki ilk üç ay içerisinde vergi kimlik numarasının
tespiti işlemi tamamlanacaktır.
1.2- Tüzel kişilerle sözleşme akdedilmesi sırasında eskiden olduğu gibi vergi kimlik numarası aranılması
uygulamasına devam edilecektir.
2. Sigorta şirketlerince 01.07.2002 tarihinden itibaren yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar her türlü
sigorta sözleşmesinin akdedilmesi sırasında sigorta ettirenin veya sigortalının vergi kimlik numarasının
tespit edilip edilmediğine bakılmaksızın sözleşmesinden dolayı sigortalıya veya lehtara yapılacak
ödemelerin tutarı 2 sıra numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'nin II. bölüm 4. fıkrasında
havale işlemleri için tespit edilen 5 milyar TL'nin yarısını aşan ödemelerde gerçek kişilerin (tüzel
kişilerde miktara bağlı kalınmaksızın ) vergi kimlik numarasının tespiti ve kullanımı zorunludur.
3. Birlik'e yazılan 01.04.2002 tarih ve 14445 sayılı yazının 2 numaralı bendinde de belirtildiği üzere
sigorta şirketleri 2 sıra numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğinde belirtilen ve uygulamanın
başlangıcından önce yapılmış ve hüküm ifade eden işlemlerin sahibi, muhatabı veya tarafı olan ve vergi
kimlik numarasını ibraz edemeyen müşterilerine vergi kimlik numarası ibrazına ilişkin gerekli
duyuruları yaparak (İnternet sayfaları ile acente aracılığı vb. ile ) vergi kimlik numaralarının tespiti
işlemlerini yapacaklardır. ancak vergi kimlik numarasının tespitinin mümkün olmaması halinde vergi
kimlik numarasının tespiti sigortalının yaptıracağı ilk işlemde yapılacaktır.

Maliye Bakanlığı Özelgesi
Tarih:16.07.2002
Sayı:B.07.0.GEL.0.49/4929-356/031360
GVK Md. 94-6/b-i
1999 Yılı Öncesi Karların Sermayeye İlavesi
1998 ve daha önceki yıl kazançlarının dağıtılması durumunda, bu kazançlar üzerinden herhangi bir vergi
kesintisi yapılmayacağı; söz konusu karların sermayeye eklenmesi sonucu gerçek kişi ortaklarca elde edilen
kar paylarının beyan edilmesi gerekmediği hk.
Şirketinizin 1994,1995,1996,1997,1998 yıllarına ait dağıtılmayan karlarının dağıtılmayan karlarının
sermayeye ilave edilmesi halinde, bunların üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı, ayrıca
ortaklar yönünden menkul sermaye iradı sayılıp sayılmayacağı, ayrıca ortaklar yönünden menkul sermaye
iradı sayılıp sayılmayacağı hususunda görüşümüzün bildirilmesi istenilmektedir.193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu'nun 4369 sayılı Kanun'un 48. maddesiyle değişen 94.maddesinin 6 numaralı bendinin kâr dağıtımına
bağlı stopajı düzenleyen b/i ait bendinde, kurumlar vergisinde istisna kazançlara isabet eden kısım
düşüldükten sonra, 75. maddenin ikinci fıkrasının 1,2,ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarının (karın
sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz) (kurumlar ile gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve
muaf olanlara ödenenler dahil), gelir vergisi tevkifatı yapılması ön görülmüş, tevkifat oranı bu maddedeki
yetkiye dayanılarak yayınlanan 20.08.1999 tarihli ve 99/13230 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ek kararın 2/b
maddesi ile halka açık anonim şirketlerde %5 diğerlerinde %15 olarak belirlenmiştir. Bu hükme göre tam
mükellef kurumlar, kurumlar vergisinden müstesna kazançlara isabet eden kısım düşüldükten sonra
dağıttıkları kar paylarından dağıtım sırasında yukarıda belirtilen oranlarda gelir vergisi tevkifatı
yapacaklardır.Ancak karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmayacağından sermayeye ilave edilen karlar
üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekir. Öte yandan Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinin 6
numaralı bendinin (b) alt bendinde 4369 sayılı kanunla değişiklik, 01.01.1999 tarihinde yürürlüğe
girdiğinden 1998ve daha önceki yıl kazançlarının dağıtılması durumunda da bu kazançlar üzerinden herhangi
bir vergi kesintisi yapılmaması gerekir. 20.12.2001 tarih ve 24616sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 243
sayılı Gelir Vergisi Genel tebliği'nin 5 numaralı bendinde açıklandığı üzere "Danıştay4. dairesi 06.12.2000
tarih ve E. 2000/1307, K.2000/5053 sayılı kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin 1.
fıkrasının 6/b-i numaralı bendinde karın sermayeye ilavesinin kar dağıtımı sayılmayacağından bahisle
ortaklar açısından da elde edilmiş bir kar payından söz edilemeyeceği belirtilerek bu gelirlerin beyanına
ilişkin 231 seri nolu Gelir Vergisi Tebliğinin iptaline karar vermiş olup, bu karar Vergi Dava Daireleri Genel
Kurulu'nun 08.06.2001 tarih ve E. 2001/ 180, K. 2001/224 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. Bu durumda
geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesi sonucu gerçek kişi ortaklarca elde edilen kar paylarının beyan
edilmemesi gerekir.

Maliye Bakanlığı VUK İç Genelgesi
Tarih:17.07.2002
Sayı:B.07.0.GEL.0.28/2855-112-856/031813
Sıra No:2002/1
Dava Konusu Yapılan Vergilerde Gecikme Faizi Hesabı
İhtirazı kayıtla beyan edilip ödendikten sonra veya ödenmeden dava konusu yapılan ve en son yargı kararı ile
tasdik edilen vergilere ilişkin yapılacak işlemler hk.
Bilindiği gibi,30.12.2001 tarih ve 24626 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 4731
sayılı Kanunun 4. maddesinin C bendi ile Vergi Usul Kanunu'nun 112.maddesi eklenen 5 numaralı fıkrada
"ihtirazı kayıtla beyan edilip ödendikten sonra yargı kararına göre iade edilip yine yargı kararı uyarınca
tahsili tahsili gereken vergilere, iade tarihinden yargı kararının vergi dairesine tebliğ tarihine kadar geçen
süre için bu maddede yer alan esaslar dahilinde 6183 sayılı amme alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında
Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında gecikme faizi hesaplanır." hükmü yer almaktadır. bu hükmün
uygulanmasına yönelik olarak aşağıda gerekli açıklamalar yapılmıştır.
1- Faizin Hesaplanacağı Sürenin Başlangıcı
4731 sayılı Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanma tarihi 30.12.2001 olduğundan bu tarihten sonraki
vergilendirme dönemleri için bu fıkra hükmüne göre gecikme faizi hesaplanacaktır.Başka bir ifade ile
ihtirazı kayıtla beyan edilip ödendikten sonra bu beyanın mükellef tarafından vergi mahkemesinde dava
konusu yapılması üzerine vergi mahkemesince verilen karar uyarınca iade edilip, daha sonra konunun bir
üst yargı merciinde dava konusu yapılması sonucu üst yargı merci tarafından verilen bozma kararına
göre tahsili gereken vergilere, bu fıkra uyarınca gecikme faizi hesaplanması için dava konusu edilen
hususun 30.12.2001 tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ait olması gerekmektedir.
2- İhtirazı Kayıtla Beyan Edilip,Ödenmeyen Dava Konusu Yapılan Ve En Son Yargı Kararı İle Tasdik
Edilen Vergilerde Yapılacak İşlem
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27.maddesinin 3 numaralı fıkrasında. "... ihtirazı kayıtla
verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar,tahsil
işlemlerini durdurmaz. bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenilebilir..." hükmü yer almaktadır.
Bu hükme göre; ihtirazı kayıtla beyan edilerek tahakkuk eden vergi, ödenmeyip dava konusu yapılması
halinde yürütmenin durdurulması istemi ve davanın reddedilmesi halinde bu verginin normal vade
tarihinden itibaren 6183 sayılı amme alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesine göre
gecikme zammı ile birlikte tahsili gerekmektedir.
Vergi mahkemesinde açılan dava sonucunda mükellef lehine karar verilmesi halinde bu karar üzerine
tahakkuktan terkin işlemi yapılacaktır. Bu kararın Danıştay'da temyizi sonucu verilen bozma kararı
üzerine vergi mahkemesince bozma kararı doğrultusunda mükellef aleyhine karar verilmesi halinde,
mükellef lehine sonuçlanan ilk kararın sonuçları ortadan kalkacağından, ilk tahakkuk tarihi itibariyle
tahakkuk işlemleri yenilenecek, dolayısıyla mükellefe yeni bir ödeme süresi verilmeyecektir. Bu
durumda verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı
hesaplanacaktır.
3- Hesaplama Yöntemi
Yukarıdaki açıklamalar uyarınca gecikme faizi Vergi Usul Kanunu'nun 112. maddesindeki hüküm
çerçevesinde 6183 sayılı Kanunun 48. maddesindeki, gecikme zammı ise aynı Kanun'un 51.
maddesindeki açıklamalara göre hesaplanacaktır.

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Tahsisler Dairesi Başkanlığı)

Sayı : B.13.1.SSK.0.07.00.00.VIII.031/
Konu : Yaşlılık Aylığı Almakta İken Yeniden
Çalışmaya Başlayanlar

Ankara
04.07.2002

GENELGE
12- 118 . EK
Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun 3279 sayılı Kanunla değişik 63’üncü maddesine göre, yaşlılık aylığı almakta iken
sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan sosyal güvenlik destek primi kesilmesine ilişkin yazılı talebi bulunmayanlarla
tahsis talebinde bulunup aylık başlangıç tarihinden önce yeniden çalışmaya başlayan ve bu çalışmasını aylık başlangıç
tarihinde de sürdürenlerin aylıkları kesilerek, yersiz yapılan ödemelerin geri alınması yoluna gidilmekte, ancak bu gibi
sigortalılar tarafından açılan davaların büyük bir çoğunluğu Kurum aleyhine sonuçlanmaktadır.
Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 30/05/2001 tarih ve E.2001/10-441, K.2001/450 sayılı Kararında, 506 sayılı
Kanunun 63’üncü maddesi ile alternatifli bir sistem getirildiği, aylık sahibinin hangi sistemi tercih edeceğini kendisinin
belirlemesi gerektiği, irade ortaya konmadan aylığın kesilemeyeceği belirtilirken Yargıtay 10'uncu Hukuk Dairesince de
onanarak kesinleşen İstanbul 2'nci İş Mahkemesinin 31/10/2001 tarih ve E.2000/1284, K.2001/1146 sayılı Kararında,
aylığa hak kazanılmak koşuluyla tahsis talep tarihini izleyen günden itibaren sosyal güvenlik destek primine tabi
çalışılabileceği hüküm altına alınmıştır.
Bu konuda açılan davaların Kurumumuz aleyhine sonuçlanması, yargılama masrafları ve dava sayısı ile davaların
takibinin gerektirdiği zaman ve emek kaybının Kurumu maddi yönden zarara uğrattığı hususları da gözönünde
bulundurularak, Yönetim Kurulumuzca alınan 16/11/2001 tarih ve VIII/3241 sayılı, 06/06/2002 tarih ve VIII/1589
sayılı Kararlarda;
• 506 sayılı Kanunun 63'üncü maddesine ilişkin mevcut uygulamanın yargı kararları doğrultusunda değiştirilmesi,
• Önceki uygulamalarımıza göre aylıkları iptal edilen ya da kesilen sigortalıların müracaatları halinde, faizli olarak geri
alınan aylık ve sosyal yardım zammı tutarlarının aynen ödenmesi,
• Konuya ilişkin olarak Kurumumuzca açılan alacak davaları ile sigortalılar tarafından Kurumumuz aleyhine açılan
davaların müracaata bırakılmasına çalışılması,
uygun görülmüştür.
Buna göre, yaşlılık aylığı almakta iken ya da tahsis talep ile aylık başlangıç tarihleri arasında yeniden sigortalı bir işte
çalışmaya başlayan emeklilerimizin işlemleri, aşağıda açıklandığı gibi sürdürülecektir.
A. YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN EMEKLİLER
1- Kurumumuzdan yaşlılık aylığı almakta iken yeniden sigortalı bir işte çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanacak
olan sigorta türünün (tüm sigorta kolları veya sosyal güvenlik destek primi) belirlenmesinde, bundan böyle örneği ekli
“Sigorta Kolu Tercih Bildirimi” kullanılacaktır.
Yasa'da tercih için belirli bir süre öngörülmediğinden, sigortalıların işe alındıkları tarihi izleyen ayın son gününden
sonra verilen bildirimler de işleme alınacaktır.
2- Tercihlerini tüm sigorta kollarına tabi tutulma yönünde kullanan sigortalılar hakkında tüm sigorta kolları
uygulanacak ve aylıkları çalışmaya başladıkları tarihte kesilecektir.
3- Tercihlerini sosyal güvenlik destek primi ödeme yönünde kullanan sigortalılar, sosyal güvenlik destek primine tabi
tutularak, aylıklarının ödenmesine devam edilecektir. Ancak, bunlardan işe alındıkları tarihten itibaren prime esas
kazançları üzerinden sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.
4- Tahsis talep tarihi ile aylık başlangıç tarihi arasında yeniden başladığı çalışmasını, yaşlılık aylığının başlangıç
tarihinden (dahil) sonra da sürdüren sigortalıların talepte bulunmaları halinde, tahsis işleminin sonuçlanıp
sonuçlanmadığına bakılmaksızın bu Genelge'de belirtilen usul ve esaslar dahilinde haklarında yeniden çalışmaya
başlanan tarihten geçerli olmak üzere sosyal güvenlik destek primi uygulanacaktır.
Örneğin, özel sektör işyerinde çalışmakta iken 20/05/2002 tarihinde işinden ayrılarak aynı tarihte tahsis talebinde
bulunan ve 22/05/2002 tarihinde yeniden başladığı çalışmasını aylığın başlayacağı tarihten sonra da sürdüren bir
sigortalının sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmayı tercih etmesi halinde, bu sigortalı yeniden çalışmaya
başladığı 22/05/2002 tarihinden geçerli olmak üzere sosyal güvenlik destek primine tabi tutulacak, 22/05/2002 ile
01/06/2002 tarihleri arasındaki prime esas kazanç ve gün sayısı dikkate alınmaksızın aylığı 01/06/2002 tarihinden
geçerli olmak üzere bağlanacaktır.
5- Tercihleri olmaksızın işverenlerince tüm sigorta kollarına tabi tutulduğu ya da sigortasız çalıştırıldığı tespit edilen
sigortalılardan Kurumca yapılacak örneği ekli yazılı ihtara rağmen herhangi bir tercihte bulunmayanların aylıkları
durdurulacaktır.

Söz konusu uyarı yazısı iadeli-taahhütlü posta yoluyla gönderilecektir. Yazının ilgiliye teslim edildiği tarihten itibaren
15 gün içinde bir tercihte bulunmayanların PTT’den alınan iadeli-taahhütlü kartlarının sigortalıların sicil/tahsis iz
dosyalarında muhafaza edilmesi sağlanacak, ayrıca tebligat yazısı ile PTT alındısının fotokopileri aylıkları durdurulmak
üzere Tahsisler Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.
6- 506 sayılı Kanuna göre malûllük aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri ile 2925 sayılı Kanuna göre aylık (malûllük,
yaşlılık) veya sürekli iş göremezlik geliri almakta iken 506 sayılı Kanuna tabi olarak sigortalı bir işte çalışmaya
başlayanlardan sosyal güvenlik destek primi kesilmesine imkan bulunmadığından, bunlar hakkında tüm sigorta kolları
uygulanacaktır. Bu şekilde tüm sigorta kollarına tabi tutulanlardan 506 sayılı Kanuna göre malûllük aylığı ile 2925
sayılı Kanuna göre malûllük veya yaşlılık aylığı alanların aylıklarının kesilmesi için gerekli belgeler (işe giriş bildirgesi,
prim tahakkuk cetveli vd.) geciktirilmeksizin Tahsisler Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.
B. STATÜ DEĞİŞİKLİKLERİ
1- Yaşlılık aylığı almakta iken yeniden çalışmaya başlamaları nedeniyle çalıştıkları süre içerisinde haklarında;
a) Tüm sigorta kolları uygulananlar, kesilen aylığın yeniden bağlanmasını,
b) Sosyal güvenlik destek primi uygulananlar, bağlanan aylığın kesilmesini,
isteyebileceklerinden, bu gibi statü değişikliklerinde sigortalılar, Sigorta Kolu Tercih Bildirimi’nde durumlarına uygun
(c) ve (d) seçeneklerinden birini işaretleyerek tercihlerini Kuruma bildireceklerdir.
Bu bildirimlere göre yapılacak statü değişikliklerinde, işten ayrılmış olma şartı aranmayacak, Sigorta Kolu Tercih
Bildirimi'nin Kuruma verilmesi yeterli sayılacaktır.
Statü değiştirmeksizin aynı işverene ait bir başka işyerine nakledilenlerden Sigorta Kolu Tercih Bildirimi
istenmeyecektir.
2- Yaşlılık aylığı almakta iken talepleri üzerine tüm sigorta kollarına tabi tutulanlardan, kesilmiş bulunan aylığın
yeniden ödenmesi için (c) seçeneği işaretlenmiş Sigorta Kolu Tercih Bildirimi’ni Kuruma verenlere, bildirimin Kurum
kayıtlarına geçtiği tarihi izleyen aybaşından itibaren aşağıdaki 4'üncü maddeye göre hesaplanan aylığı ödenecek, tahsis
talep tarihinden (bildirimin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihten) itibaren tüm sigorta kollarına prim ödeme haline son
verilerek, bunlardan aynı tarih itibariyle sosyal güvenlik destek primi kesilmesi sağlanacaktır.
3- Sosyal güvenlik destek primine devam etmekte iken (d) seçeneğini işaretleyenler hakkında bildirimin Kurum
kayıtlarına geçtiği tarih itibariyle tüm sigorta kolları uygulanarak, aylıkları aynı tarih itibariyle kesilecektir.
4- Yeniden sigortalı bir işe başlayan ve tercihleri nedeniyle haklarında tüm sigorta kolları uygulanan emeklilerimizden,
çalıştığı işten ayrılarak yaşlılık aylığı ödenmesi için yazılı talepte bulunanlar için, son çalışmalar da dikkate alınarak
talep tarihine göre tekrar aylık hesaplanacak ve hesaplanan bu aylık önceden bağlanan aylıktan fazla ise yeni aylık
üzerinden ödeme yapılacaktır. Yeniden hesaplanan aylığın eski aylıktan az olması halinde ise eski aylık esas alınacak,
ancak aylık kesildikten sonra sigortalı olarak geçen prim ödeme gün sayıları aylık bağlama oranının tespitinde
gözönünde bulundurulacaktır.
Buna göre, çalışmalarının bir bölümü 2000 yılından önce, bir bölümü 2000 (dahil) yılından sonra geçmiş olanların
sonraki çalışmaları da dikkate alınarak, ödemeye esas aylığın tutarı aşağıdaki işlem aşamalarına göre belirlenecektir:
a) Son talep tarihindeki tüm çalışmalar dikkate alınarak ilk defa yaşlılık aylığı talebinde bulunuluyormuş gibi, tahsis
talep tarihi itibariyle 506 sayılı Kanunun geçici 82’inci maddesinin öngördüğü sisteme göre yeni bir aylık hesaplanır.
b) Kesilmiş bulunan yaşlılık aylığı, aylık TÜFE oranlarında artırılarak yeni aylığın başlangıç tarihine taşınır.
c) Eski ve yeni aylık mukayese edilir, yeni aylık yüksek ise bu aylık üzerinden ödeme yapılır ve bilgisayar kayıtları
buna göre güncellenir.
d) Eski aylık, yeni aylıktan yüksek veya yeni aylığa eşit ise eski aylık esas alınır. Ancak, aylık kesildikten sonra geçen
gün sayıları ile varsa ilk talebine göre eski ve yeni aylıkların hesabına esas oranların belirlenmesinde, artan gün sayıları
toplanarak, her 240 gün için ABO1 (eski tam aylık bağlama oranı) % 1 artırılır. Her 360 gün için ise toplam prim ödeme
gün sayısına göre ABO2 (yeni tam aylık bağlama oranı) % 1,5 veya % 2 artırılır.
C. İPTAL EDİLEN YA DA KESİLEN AYLIKLAR
1- Önceki uygulamalarımız doğrultusunda yaşlılık aylıkları iptal edilen ya da kesilen sigortalıların müracaatları halinde,
geri alınan aylık ve sosyal yardım zammı tutarları ilgililere ödeneceğinden, bu konudaki taleplerin bekletilmeksizin
Tahsisler Dairesi Başkanlığına intikali sağlanacaktır.
2- Aylıkları kesilen sigortalılardan faizli olarak geri alınan aylık ve sosyal yardım zamlarının ilgililere ödenmesini
müteakip, Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nın talimatına göre söz konusu çalışmalara ait tüm sigorta kolları uygulaması
sosyal güvenlik destek primine dönüştürülecektir. Bu düzeltmeye ilişkin prim belgelerinin alınması ile primlerin
mahsup işlemleri cari usullere göre sonuçlandırılacaktır.
Ancak, önceki uygulamamız doğrultusunda aylıkları iptal edilen yada kesilen sigortalılardan 506 sayılı Kanunun 63
üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen statü değişikliğine ilişkin hakkını kullanmadan çalışmalarını aralıksız olarak
tüm sigorta kollarına tabi olarak sürdürenler bu uygulamadan yararlandırılmayacaktır.
3- Tercihin sosyal güvenlik destek primi ödeme yönünde kullanılmadığı ya da aylık başlangıç tarihinden önce işinden
ayrılmadığı için iptal edilen aylıklara ilişkin olmak üzere Kurumumuzca açılan alacak davaları ile sigortalılar tarafından
Kurumumuz aleyhine açılan davaların müracaata bırakılmasına çalışılacaktır.
D. DİĞER İŞLEMLER
1- Sigorta kolu tercih bildirimleri, aylığın hangi sigorta il/sigorta müdürlüğünce bağlandığına bakılmaksızın
sigortalıların yeniden çalışmaya başladıkları işyerlerinin bağlı bulunduğu sigorta il/sigorta müdürlüğünce üç nüsha
olarak alınacaktır. Alındığı tarih ve genel evrak numarası işlenen bildirimin bir nüshası, sigortalının tercihi

doğrultusunda işlem yapılmak üzere işverene iade edilecek, bir nüshası ilgili sigorta il/sigorta müdürlüğündeki işveren
dosyasına konulacaktır. Diğer nüshası da gereği yapılmak üzere Tahsisler Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.
Ancak, bildirimin (b) seçeneğini tercih eden sigortalılar hakkında Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nca yapılacak bir işlem
bulunmadığından, bu bildirimler adı geçen Başkanlığa intikal ettirilmeyerek, sigorta il/sigorta müdürlüklerindeki sigorta
sicil/tahsis iz dosyalarında muhafaza edilecektir.
Yasada tercihin Kuruma bildirilmesinde bir şekil şartı öngörülmediğinden, sigortalıların tercihlerini belirten dilekçeler
de kabul edilecektir. Ancak, dilekçeler işveren onayından geçmeden doğrudan Kurumumuza intikal ettirilmişse, gerekli
işlem yapılmak üzere sigortalının tercihi işverene bildirilecektir.
2- Bu Genelge ile getirilen uygulama değişikliğinin sağlam temele oturtulması; sigortalı, işveren, sigorta il/sigorta
müdürlüğü ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı arasında sağlıklı bir işbirliğinin oluşturulmasına bağlıdır. Bu işbirliğini
sağlamada en büyük görev, şüphesiz bu konudaki koordinasyonu sağlayacak olan sigorta il/sigorta müdürlüklerimize
düşmektedir. Bu amaçla;
a) Sigorta Kolu Tercih Bildirimi’nin açıklamalı bir örneği, sigorta il/sigorta müdürlüklerinde görülebilecek yerlere
asılarak sigortalılar ve işverenler bu konuda bilgilendirilecektir. Ayrıca, Temmuz/2002 ayı içinde Aylık Sosyal
Güvenlik Destek Primi Bordrolarını Kuruma veren işverenlere de, bu bildirimin birer örneği verilerek, konuya ilişkin
başvurularda bundan böyle söz konusu bildirimin kullanılması yönünde gerekli uyarıda bulunulacaktır.
b) Aylık sosyal güvenlik destek primi bordroları her ay düzenli olarak incelenecek, özellikle o ay içinde çalışmaya
başlayanların sigortalı işe giriş bildirgelerinin ve sigorta kolu tercih bildirimlerinin Kuruma verilip verilmediği
araştırılacak, işverenlerce uygulanan sigorta türünün, sigortalının tercihine uygunluğu izlenecek, farklı uygulamaların
tespiti halinde işverenlerin ve sigortalıların zamanında uyarılması sağlanarak telafisi imkansız durumlara yol
açılmayacaktır.
c) (a), (c) ve (d) seçeneği işaretlenmiş bildirimlerin birer örneği bekletilmeden gereği yapılmak üzere bir yazı ekinde
Tahsisler Dairesi Başkanlığına gönderilecek, yeniden aylık bağlanacak olan sigortalılarla ilgili olmak üzere söz konusu
yazıya tahsis işlemi için gerekli olan belgeler (son çalışmalarına ait işe giriş bildirgesi ve prim tahakkuk cetveli, beyan
ve taahhüt belgesi, resim vd.) eklenerek gereksiz yazışmalara meydan verilmeyecektir. Ayrıca, aylığın kesilmesi
gereken hallerde sigortalının işe giriş tarihinin belirtilmesinde gerekli özen gösterilecektir.
3- 26/02/2000 tarihinden geçerli olmak üzere Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinde yapılan
düzenleme ile sosyal güvenlik destek primine tabi tutulan sigortalılar için İşe Giriş Bildirgesi verilmeyeceğine ilişkin
hüküm yürürlükten kaldırıldığından, bu gibi sigortalılar için alınacak olan işe giriş bildirgelerine ait tescil işlemleri cari
usullere göre sonuçlandırılacak, süresinde Kuruma verilmeyen işe giriş bildirgeleri için idari para cezası uygulanacaktır.
506 sayılı Kanunun 63'üncü maddesine göre çalışmalarını sürdürürken Sigorta Kolu Tercih Bildirim belgesiyle aynı
işyerinde statü değiştiren (tüm sigorta kollarına devam etmekte iken sosyal güvenlik destek primine, sosyal güvenlik
destek primine devam etmekte iken tüm sigorta kollarına geçen) sigortalılar için işverenlerinden İşe Giriş Bildirgesi
istenmeyecektir.
506 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin (II-C) bendi gereğince, sosyal güvenlik destek primi kesilmesi zorunluluk
esasına dayandığından, diğer sosyal güvenlik kurumlarından malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken anılan Kanuna
tabi sigortalı olarak sosyal güvenlik destek primine tabi tutulanlardan Sigorta Kolu Tercih Bildirimi istenmeyecektir.
4- Sosyal güvenlik destek primi ödenerek geçen süreler sigortalılık süresinden sayılmayacağı gibi, bu süreler hizmet
birleştirmelerinde nazara alınmayacak veya bu süreler için toptan ödeme yapılmayacaktır.
5- a) 27/05/1986 tarih, 3529 sayılı Genelgenin (B) Bölümü ile eki Örnek-1, 2 ve 3 dilekçeler,
b) 01/12/1993 tarih ve V/870354 sayılı Genel Yazının (E) Bölümü,
c) 30/01/1995 tarih, 12-61. Ek Genelge,
d) 19/01/2000 tarih ve V/27837 sayılı Genel Yazının (A) Bölümünün 1, 2, 3 ve 4’üncü maddeleri ,
yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederiz.
Nazmi GÜLEYÜPOĞLU İsmail Şeref SÜMER
Genel Müdür Kurum Başkanı V.

EKLER :
EK-1 Yazı Örneği.
EK-2 Sigortalı Tercih Bildirimi.

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
................ SİGORTA İL/SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : B.13.2.SSK.
Konu : Yeniden Çalışmaya Başlamanız.
Sayın ..................................
..................................
..................................
..................................
İADELİ-TAAHHÜTLÜ
506 sayılı Kanunun 63’üncü maddesine göre, yeniden sigortalı olarak çalışmaya başlayan emeklilerden tüm sigorta
kollarına tabi olmak isteyenlerin yaşlılık aylıkları kesilmekte, sosyal güvenlik destek primi ödemek isteyenlerin yaşlılık
aylıklarının ödenmesine devam edilmektedir. Aşağıda belirtilen işyerinde yeniden sigortalı çalışmaya başladığınız halde
hakkınızda uygulanacak olan sigorta türü hususunda yazılı bir tercihinizin bulunmadığı belirlenmiştir.
Buna göre örneği ilişikte gönderilen Sigorta Kolu Tercih Bildirimi’nin tercihinize uygun (a) ve (b) seçeneklerinden
birinin (X) ile işaretlenerek üç nüsha olarak düzenlenmesini ve işyerinize onaylatılmasını müteakip, yazımızın size
ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içinde Müdürlüğümüze iade edilmesi gerekmektedir.
Söz konusu bildirimin 15 gün içinde Kurumumuza ulaştırılmaması halinde aylıklarınızın ödenmesi durdurulacaktır.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Şef Müdür Yrd.
BİLGİ İÇİN :
(İşyeri Unvanı ve Adresi)

Danıştay Kararı
Esas N0 : 2002/628
Karar N0: 2002/1324
12.08.2002 Pazartesi Sayı: 24844 (Asıl)
Danıştay Altıncı Dairesinden:
Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı
Davacı : .........
Davalı : ............
İstemin Özeti: 3194 sayılı Yasanın 42. maddesi uyarınca 5,000,000,000.- lira para cezası verilmesine ilişkin
14.9.2000 günlü, 34-78 sayılı belediye encümeni kararına dayanılarak düzenlenen 2262 sayılı ihbarnamenin
iptali istemiyle açılan davanın, 3194 sayılı Yasanın 42. maddesi uyarınca verilen para cezalarına karşı adli
yargı yerinde dava açılması gerektiği gerekçesiyle görev yönünden reddi yolunda Muğla İdare
Mahkemesince verilen 26.4.2001 günlü, E: 2001/568, K: 2001/40 sayılı kararın; belediyece, 14.9.2000
günlü, 34-78 sayılı belediye encümeni kararı ile 3194 sayılı Yasanın 42. maddesine göre verilen para cezası
için ihbarname düzenlenerek tebliğ edildiği ve davanın da bu ihbarnameye karşı açıldığının anlaşıldığı,
davanın konusunun ihbarname şeklinde düzenlenen bir idari işlem olduğu, her ne kadar 3194 sayılı Yasanın
42. maddesine göre verilen para cezasına karşı anılan maddenin olay tarihinde yürürlükte bulunan 5.
fıkrasına göre Sulh Ceza Mahkemesine dava açılması gerekir ise de, bu konuda düzenlenen ödeme emri ve
ihbarnamelere karşı açılacak davaların idare mahkemelerinde çözümlenmesi gerektiği, kaldı ki, Anayasa
Mahkemesinin 1.2.2001 günlü, 24305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Resmi Gazetede
yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe giren 15.5.1997 günlü, E: 1996/72, K: 1997/51 sayılı
kararı ile, 3194 sayılı Yasanın 42. maddesinin 5. fıkrasında yer alan, "bu cezalara karşı cezanın tebliğinden
itibaren yedi gün içinde Sulh Ceza Mahkemesine başvurulur" hükmünün de iptal edildiği, olayda da, 3194
sayılı Yasanın 42. maddesine göre para cezası verilmesine ilişkin 14.9.2000 günlü, 34-78 sayılı belediye
encümeni kararına karşı Sulh Ceza Mahkemesine itirazda bulunulduğu dava dilekçesinde belirtilmekte olup,
anılan belediye encümeni kararına dayanılarak düzenlenmiş bulunan ihbarnameye karşı açılan bu davanın
çözümünün ise, İdare Mahkemesinin görevine girdiği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunun 51. maddesi uyarınca Danıştay Başsavcılığı tarafından temyizen Kanun Yararına bozulması
istenilmektedir.
Danıştay Tetkik Hakimi ................ Düşüncesi: Dava, 14.9.2000 günlü, 34- 78 sayılı belediye encümeni
kararına dayanılarak düzenlenen 2262 sayılı ihbarnamenin iptali istemiyle açılmıştır. Olay tarihinde
yürürlükte bulunan 3194 sayılı Yasanın 42. maddesi hükmüne göre imar para cezasına karşı Sulh Ceza
Mahkemesine itiraz edilmesi gerekmekte ise de, bu hükmün Anayasa Mahkemesince iptali nedeniyle artık
42. maddeden kaynaklanan uyuşmazlıklara da idari mahkemelerince bakılması zorunludur. Olayda ise,
14.9.2000 günlü, 34-78 sayılı belediye encümeni kararına karşı Bodrum Sulh Ceza Mahkemesine itirazda
bulunulduğunun dava dilekçesinde belirtildiği, anılan belediye encümeni kararına dayanılarak 3194 sayılı
Yasanın 42. maddesi gereğince tahakkuk eden para cezasının 1 ay içinde ödenmesi yolunda tesis edilen
işleme karşı dava açıldığı, dolayısıyla dava konusu işlemin bir idari işlem olduğu ve uyuşmazlığın idari yargı
yerince çözümlenmesi gerektiği açıktır. Bu nedenle, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi uyarınca
verilen para cezasına dayanılarak düzenlenen ihbarnameye karşı açılan davanın idari yargı alanında ve
görevli İdare Mahkemesinde çözümlenmesi gerektiğinden adli yargı yerinin görevli olduğu yolunda verilen
idare mahkemesi kararında isabet görülmediğinden kanunun yararına bozulmasının uygun olacağı
düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler
incelendikten sonra işin gereği görüşüldü: Dava, 3194 sayılı Yasanın 42. maddesi uyarınca 5,000,000,000.lira para cezası verilmesine ilişkin 14.9.2000 günlü, 34-78 sayılı belediye encümeni kararına dayanılarak
düzenlenen ihbarnamenin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, 3194 sayılı Yasanın 42. maddesi
uyarınca verilen para cezalarına karşı 7 gün içinde adli yargı yerine itiraz edilmesi gerektiği gerekçesiyle
davanın 2577 sayılı Yasanın 15/1-a maddesi uyarınca görev yönünden reddine karar verilmiş; temyiz
edilmeyerek kesinleşen bu karara karşı Danıştay Başsavcısı tarafından Kanun yararına bozulması isteminde

bulunulmuştur. Dosyanın incelenmesinden, 14.9.2000 günlü, 34-78 sayılı belediye encümeni kararı ile 3194
sayılı Yasanın 42. maddesi uyarınca para cezası verildiği, dava konusu işlemle de 42. madde uyarınca verilen
para cezası için ihbarname düzenlendiği ve bu ihbarnameye karşı dava açıldığı anlaşılmıştır. 3194 sayılı İmar
Kanunu'nun, 42. maddesinin dördüncü fıkrasında: "... yukarıdaki fıkralarda gösterilen cezalar ilgisine göre
doğrudan doğruya belediyeler veya en büyük mülki amir tarafından verilir." hükmü ile dava konusu işlemin
tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan Beşinci fıkrasında ise "Bu cezalara karşı cezanın tebliğinden itibaren
yedi gün içinde Sulh Ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde
inceleme yapılarak sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir." hükmü yer almıştır. Yukarıda
anılan yasal düzenlemeden, Sulh Ceza mahkemesinin görev alanına giren uyuşmazlığın sadece para cezası
verilmesine ilişkin belediye encümeni kararına karşı yapılan itiraz olduğu, bu konuda çıkacak diğer
uyuşmazlıkların ise (para cezasının vadesini belirlemeye yönelik ihbarname tebliği, alacağın tahsiline ilişkin
ödeme emri düzenlemesi gibi) görüm ve çözümünün idari yargının görev alanına girdiği anlaşılmaktadır. Bu
nedenle, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin Belediye
Encümeni kararına dayanılarak düzenlenen ihbarnameye karşı açılan davanın idari yargı alanında genel
görevli olan İdare Mahkemelerinde çözümlenmesi gerektiğinden adli yargı yerinin görevli olduğu yolunda
verilen idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir. Öte yandan, 3194 sayılı Yasanın 42. maddesi
Anayasa Mahkemesinin 15.5.1997 günlü, E: 1996/72, K: 1997/51 sayılı kararıyla iptal edilmiş, iptal kararı
ise 1.2.2001 günlü, 24305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Resmi Gazetede yayımlanmasından 6 ay
sonra yürürlüğe gireceği kurala bağlanmıştır. Anayasanın 153. maddesinin son fıkrası uyarınca yargı
organlarını da bağlayıcı nitelikte bulunan Anayasa Mahkemesinin bu iptal kararının gerekçesinde; 3194
sayılı Yasa'daki düzenleniş biçimiyle yıkım kararına karşı idari yargıya başvurulacağı ancak, 42. maddenin
beşinci fıkrasının birinci tümcesi kuralı uyarınca para cezasına karşı, cezanın tebliğ tarihinden itibaren yedi
gün içinde Sulh Ceza Mahkemesine itiraz edilebileceği, oysa yıkım kararının da, para cezasının da konusunu
ruhsat alınmadan ya da ruhsata aykırı olarak yapılan yapının oluşturduğu, her iki kararın da aynı idare
tarafından alındığı, idarenin aynı yapı için aldığı para cezasına ilişkin kararının da kamu gücünün
kullanılmasıyla ilgili bir idari işlemin devamı ve idari bir yasağa aykırı davranan kişiye idari bir yaptırımın
uygulanması niteliğinde bir idari işlem olduğu, idari işlemin bir bölümünün idari yargının diğer bir
bölümünün ise adli yargının denetiminde bırakılmasının yargılamanın bütünlüğünü bozacağı gibi bu konuda
hizmetin gereği haklı bir neden ve kamu yararı da bulunmadığı, bu nedenle imar para cezasına ilişkin
uyuşmazlıkların çözümünde idari yargının yetkili olacağı belirtilmiştir. Söz konusu kararın hüküm fıkrasının
(c) bendiyle, Yüksek Mahkeme 3194 sayılı Yasanın 42. maddesinin beşinci fıkrasının iptali nedeniyle oluşan
hukuki boşluğun doldurulması ve gerekli göreceği yeni düzenlemeleri yapması için Yasama organına süre
tanımak amacıyla iptal hükmünün kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra
yürürlüğe girmesini kararlaştırmış; ancak verilen bu süre içerisinde Yasama organınca herhangi bir yasal
düzenleme yapılmamıştır. Her ne kadar Anayasanın 153. maddesinin 3. fıkrası "Kanun, Kanun Hükmünde
Kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri iptal kararlarının Resmi
Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün
yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden
başlayarak bir yılı geçemez" 5. fıkrası ise" iptal kararları geriye yürümez" kuralını taşımaktaysa da, Anayasa
Mahkemesince bir Kanunun veya Kanun Hükmünde Kararnamenin tümünün ya da bunların belirli
hükümlerinin Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildiği bilindiği halde eldeki davaların Anayasaya aykırılığı
saptanmış olan kurallara göre görüşülüp çözümlenmesi, Anayasanın üstünlüğü prensibine ve Hukuk Devleti
İlkesine aykırı düşeceği için uygun görülemeyeceğinden sözü edilen iptal kararının görülmekte olan davalara
uygulanması gerektiğinde kuşku ve duraksamaya yer bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesince verilen süre
içerisinde yasama organınca konu ile ilgili henüz yeni bir yasal düzenleme yapılmamış olmakla birlikte,
Anayasanın153. maddesinin son fıkrasında yer verilen "Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede
yayımlanır ve Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar"
hükmü karşısında, Anayasa Mahkemesinin sözü edilen iptal kararının dava konusu uyuşmazlığın görülmekte
olduğu yargı merciini bağladığı açık olduğu gibi bu kural gereğince yasama organı yapacağı düzenlemelerde
konu ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararlarını gözönünde bulundurmak yükümlülüğündedir. Başta Yasama
organı olmak üzere yasama ve yürütme, kararların yalnız sonuçları ile değil bir bütünlük içinde gerekçeleri
ile de bağlıdır. Gerekçeleriyle birlikte kararlar, yasama işlemlerini değerlendirme ölçütlerini içerirler ve
yasama etkinliklerini yönlendirme işlevi de görürler. Bu itibarla yasama organı düzenlemelerde bulunurken,
iptal edilen yasalara ilişkin kararların sonuçları ile birlikte gerekçelerini de gözönünde bulundurmak
zorundadır. Bakılan davada İdare Mahkemesince kararın verildiği 26.4.2001 gününde 3194 sayılı İmar
Kanununun 42.nci maddesinden doğan tüm uyuşmazlıkların, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı karşısında,
idare mahkemelerince çözümlenmesi gerektiğinden, İdare Mahkemesi kararında bu yönden de hukuki isabet

görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, Danıştay Başsavcılığının temyiz isteminin kabulüne, kesinleşmiş
bulunan Muğla İdare Mahkemesinin 26.4.2001 günlü, E: 2001/568, K: 2001/40 sayılı kararının 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesine göre Kanun yararına ve hükmün hukuki sonuçlarına etkili
olmamak üzere BOZULMASINA, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığına
gönderilmesine ve Resmi Gazetede yayımlanmasına 6.3.2002 gününde esasta oybirliği gerekçede
oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY: Anayasanın 153. maddesinde kanun hükümlerinin Anayasa Mahkemesi kararlarının Resmi
Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlükten kalkacağı, gereken hallerde iptal hükmünün yürürlüğe
gireceği tarihin ayrıca kararlaştırılacağı iptal kararlarının geriye yürüyemeyeceği hükme bağlanmıştır.
Anayasa Mahkemesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin uyuşmazlık konusu fıkrasını iptal eden
kararı 1.2.2001 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış ve kararın 6 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.
İdare Mahkemesinin para cezasına ilişkin görevden ret kararı Anayasa Mahkemesi kararından önce
verilmiştir. İdare Mahkemesinin o tarihte yürürlükte olan 3194 sayılı Yasanın 42. maddesinin ilgili fıkrası
uyarınca davayı görevden reddetmesi yasa hükmü uyarınca zorunludur. Temyiz aşamasında Anayasa
Mahkemesi kararının gerekçesinin esas alınarak bozma sebebi sayılması kararın geriye yürütülmesi
sonucunu doğurucu nitelikte olduğundan kabulü mümkün değildir. Öte yandan sözkonusu kararın hüküm
fıkrasının (c) bendiyle, Anayasa Mahkemesi, 3194 sayılı Yasanın 42. maddesinin beşinci fıkrasının iptali
nedeniyle oluşan hukuki boşluğun doldurulması ve gerekli göreceği yeni düzenlemeleri yapması için
Yasama organına süre tanımış ve iptal hükmünün kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak altı
ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırmış; ancak bu süre içerisinde henüz yasal bir düzenleme
yapılmamıştır. Mahkemelerin görevleri kanunla belirlenir. Yasama organınca 3194 sayılı Yasanın 42.
maddesi uyarınca verilecek para cezalarına karşı yapılacak itirazlara ilişkin uyuşmazlıkların hangi yargı
yerince görüleceği hususunda Anayasa Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararı gözönünde bulundurularak
bir yasal düzenleme yapılmadığından, dava konusu olayda bu aşamada uyuşmazlığın çözümünün idare
mahkemesinin görev alanına girdiğinin kabulüne olanak bulunmamaktadır. Açıklanan nedenle, kanun
yararına bozma yönündeki Dairemiz kararının bu hususa ilişkin gerekçe kısmına katılmıyorum.

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 : Atamer Granit ve Mermer A.Ş.-Tatlıcak Mah. Ereğli Yolu 6.Km.-KONYA
Davalı : Selçuk Vergi Dairesi Müdürlüğü – KONYA
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 Filiz Gürmeriç 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.

Danıştay Üçüncü Dairesi
Esas No : 2002/207
Karar No: 2002/1784
13.06.2002 Perşembe - Sayı: 24784 (Asıl)
Danıştay Üçüncü Dairesinden:
Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı
Davacı : Supar Supap ve Parça Sanayi Ticaret A.Ş.
Vekili : Av. Ahmet Güney - Alaaddin Cad. Mümtaz Koru İş Hanı Kat: 2/202-KONYA
Davalı : Selçuk Vergi Dairesi Müdürlüğü-KONYA
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: 2000/654, K: 2000/633 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:
2000/9, K: 2001/82 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 : Filiz Gürmeriç
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 tutarında
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:
2000/9, K: 2001/82 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 "yatırımın 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 müteakipvergilendirme 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:

2000/9, K: 2001/82 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 : 2002/207
Karar No: 2002/1784
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,
1.1.994 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.

TEMMUZ,AĞUSTOS VE EYLÜL 2002’AYLARINDA
YÜRÜRLÜĞE GİREN MEVZUAT LİSTESİ
TARİH
1 TEMMUZ
2 TEMMUZ
3 TEMMMUZ
5 TEMMUZ

8 TEMMUZ
9 TEMMUZ
11 TEMMUZ

14 TEMMUZ
17 TEMMUZ
25 TEMMUZ
26 TEMMUZ
30 TEMMUZ

31 TEMMUZ

YÜRÜRLÜĞE GİREN MEVZUAT
Bağ-Kur 1479 Sayılı Kanuna Göre 01 Temmuz 2002 - 31 Mart 2003 Tarihleri Arasında
Geçerli Prim ve Kesenek Tutarları
17/8/1999 ve 12/11/1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin
Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 2)
Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları
veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Karar Sayısı: 2002/4329
Tahsilat Genel Tebliği (Seri No : 426)
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No : 86)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Ait İç Ticaret; 2002/2 Sayılı Sirküler
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Karar Sayısı: 2002/4367
Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmelik
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 14)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Seri No: 15
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra N0: 308
Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi Sıra N0:2002/01 -Tarih 17.07.2002 - Sayı
B.07.0.GEL.0.28/2855-112-856/031813
2002/4412 Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/9)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/8)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/7)
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2002/1)
2002/4480 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti
Hakkında Karar
Özel Tüketim vergisi Kanununun 12 nci Maddesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı B.K.K. No 2002/4482
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki
Malların, (I) Sayılı Listeye Dahil Olmayan Malların İmalinde Kullanılmak Üzere
İthalatçıları veya İmalatçıları Tarafından Tesliminde, Her Bir Kilogram İçin Belirlenen
Özel Tüketim Vergisinin 15,000 Türk Lirasını Aşan Kısmının Tecil Edilmesi Hakkında
Karar Karar Sayısı: 2002/4481
Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt
Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Karar
Sayısı: 2002/4505
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun Değişik 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka
ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve
98/11591 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Karar
Sayısı: 2002/4506
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 77) - 31.07.2002 Çarşamba - Sayı: 24832

1 AĞUSTOS
7 AĞUSTOS
9 AĞUSTOS
16 AĞUSTOS
17 AĞUSTOS
20 AĞUSTOS
21 AĞUSTOS
24 AĞUSTOS
28 AĞUSTOS
2 EYLÜL
4 EYLÜL
6 EYLÜL
12 EYLÜL
14 EYLÜL
15 EYLÜL

(Asıl)
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar
ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (Genelge No: 2002/1)
İhracat 96/31 Sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat : 2002/7)
4771 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (İhracat: 2002/5)
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar Karar Sayısı: 2002/4565
İş Güvencesi Yasası
Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme
Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret-2002/4)
Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:
2002/8)
2002/4616 Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin
Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar
Emlak Vergisi Genel Tebliği Seri 34
Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2002/4)
Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri
No: 17)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 18)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/11)
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Karar Sayısı: 2002/4675
Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 427
2002/4673 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
A- SOSYAL GÜVENLİK
1.01.2002
30.06.2002

01.07.2002'den
itibaren

a)16 Yaşından Büyükler için
b) 16 Yaşından küçükler için

222.000.750
188.700.750

250.875.000
213.210.000

a) 16 Yaşından Büyükler için
b) 16 Yaşından küçükler için

66.600.225
56.610.225

75.262.500
63.963.000

1- ASGARİ ÜCRET
A) Ücretliler İçin
B) Çıraklar İçin

2- SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER
TABAN

a) 01/04/2001-31/12/2001 Dönemi İçin
b) 01/01/2002-31/03/2002 Dönemi için
c) 01/04/2002-30/06/2002 Dönemi İçin
d) 01/07/2002-31/03/2003 Dönemi İçin

TABAN

TAVAN

210.000.000
222.000.750
277.872.000
327.583.290

TAVAN

a) 01/04/2001-31/03/2002 Dönemi İçin
b) 01/04/2002-30/06/2002 Dönemi İçin
c) 01/07/2002-31/03/2003 Dönemi İçin

1.050.000.000
1.389.360.000
1.637.916.450

a) 01/01 - 14/04/2001 Tarihleri arası
b) 15/04 - 14/05/2001 Tarihleri arası
c) 15/05 - 14/06/2001 Tarihleri arası
d) 15/06 - 30/06/2001 Tarihleri arası
e) 01/07 - 14/09/2001 Tarihleri arası
f) 15/09 - 14/10/2001 Tarihleri arası
g)15/10 -14/11/2001 Tarihleri arası
h)15/11 - 14/12/2001 Tarihleri arası
ı) 15/12 - 31/12/2001 Tarihleri arası
İ) 01/01 - 14/05/2002 Tarihleri arası
j) 15/05 - 30/06/2002 Tarihleri arası
k)01/07/2002 tarihinden itibaren

646.560.000
663.560.000
730.700.000
768.100.000
807.500.000
835.935.000
884.830.000
938.330.000
978.020.000
1.076.400.000
1.103.540.000
1.160.150.000

3- KIDEM TAZMİNATI TAVANI

4- SİGORTA PRİM ORANLARI

İŞVEREN
PAYI (%)

TOPLAM

1,5

1,5

5

1
6

1
11

9
1
7,5

11
2
22,5

20
3
30

İŞÇİ
PAYI (%)

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

Analık Sigorta Primi
Hastalık Sigorta Primi
Hastalık Sigorta Primi (Aday çıkar ve öğrenciler için)
Malüllük,Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi
İşsizlik Sigortası
Sosya Güvenlik Destekleme Primi
5- İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ
01.07.2002- 31.03.2003 tarihleri arası

a) S.S.K. Tabi olanlar
b) Bağ-Kur'a Tabi olanlar(%20 sağlık primi dahil)

EN AZ

EN FAZLA

65.516.658
87.236.362

327.583.290
325.119.438

6- YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER
HİZMET SÜRELERİ

a) 1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar
b) 5 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar
c) 15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar
d) 18 yaşından Küçük İşçiler

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

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
A- SOSYAL GÜVENLİK
7- İHBAR TAZMİNATLARI
HİZMET SÜRELERİ

TAZMİNAT TUTARI

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

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

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

3%
3%
2%

9- S.S.K.'CA UGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
9.1) İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi
9.2) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi
9.3) Aylık,Dörtaylık,Sosyal Güvenlik ve Destek Primi Bildirge ve Bordrolarının
Yasal Süresi içinde Verilmemesi

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

01.01.2002/30.06.2002

01.07.2002'den itibaren

666.00.250
222.000.750

752.625.000
250.875.000

444.001.500

501.750.000

2.664.009.000
1.332.004.500
666.002.250
444.001.500

3.010.500.000
1.505.250.000
752.625.000
501.750.000

222.000.750

250.875.000

9.7) Çalıştırma Zorunluluğuna Uymayan İşyerlerine Uygulanacak

a)Çalıştırılmayan Özürlüler için,Çalıştırılmayan Her Ay Karşılığında

448.000.000

(1475 Sayılı İş Kanunu Madde 98)

b)Çalıştırılmayan Eski Hükümlüler için,Çalıştırılmayan Her Ay Karşılığında

448.000.000

(1475 Sayılı İş Kanunu Madde 98)

c)Çalıştırılmayan Terör Mağdurları için, Çalıştırılmayan Her Ay Karşılığında

(3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun Ek Md.1)

10- S.S.K. İLE İLGİLİ BAZI SÜRELER

Asgari Ücretin 10 Katı

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

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
A- SOSYAL GÜVENLİK
SON 13 YIL İÇERİSİNDEKİ GEÇERLİ ASGARİ ÜCRETLER
01.08.1989' dan İtibar en Uygulanan Asgar i Ücr etler
16 Yaşını Doldur mayan
İşçiler in Aylık
Asgar i Ücr eti (TL)

Uygulama Dönemi
01.08.1989 - 31.07.1990
01.08.1990 - 31.07.1991
01.08.1991 - 31.07.1992
01.08.1992 - 31.07.1993
01.08.1993 - 31.08.1994
01.09.1994 - 31.08.1995
01.09.1995 - 31.07.1996
01.08.1996 - 31.07.1997
01.08.1997 - 31.07.1998
01.08.1998 - 31.12.1998
01.01.1999 - 30.06.1999
01.07.1999 - 31.12.1999
01.01.2000 - 30.06.2000
01.07.2000 - 31.12.2000
01.01.2001 - 30.06.2001
01.07.2001 - 31.07.2001
01.08.2001 - 31.12.2001
01.01.2002 - 30.06.2002
01.07.2002 tarihinden itibaren

16 Yaşını Doldur muş
İşçiler in Aylık
Asgar i Ücr eti (TL)

155.250
303.750
587.700
1.116.900
2.038.500
3.487.500
7.087.500
14.400.000
29.925.000
40.664.250
66.363.750
79.560.000
93.600.000
101.250.000
118.957.500
124.920.000
142.749.000
188.700.750
213.210.000

225.000
414.000
801.000
1.449.000
2.497.500
4.173.750
8.460.000
17.010.000
35.437.500
47.639.500
78.075.000
93.600.000
109.800.000
118.800.000
139.950.000
146.947.500
167.940.000
222.000.750
250.875.000

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

01.01.1992' den İtibar en Sigor ta Pir imine Tabi Ücr etler in Alt ve Üst Sınır lar ı
Dönemi
01.01.1992 - 30.06.1992
01.07.1992 - 31.12.1992
01.01.1993 - 30.06.1993
01.07.1993 - 30.09.1993
01.10.1993 - 31.12.1993
01.01.1994 - 31.03.1994
01.04.1994 - 31.12.1994
01.01.1995 - 31.03.1995
01.04.1995 - 14.11.1995
15.11.1995 - 30.06.1996
01.07.1996 - 31.12.1996
01.01.1997 - 26.02.1997
01.03.1997 - 30.06.1997
01.07.1997 - 31.12.1997
01.01.1998 - 30.06.1998
01.07.1998 - 30.09.1998
01.10.1998 - 31.12.1998
01.01.1999 - 30.06.1999
01.07.1999 - 31.12.1999
01.01.2000 - 31.03.2000
01.04.2000 - 31.07.2000
01.08.2001 - 31.03.2001
01.04.2001 - 31.12.2001

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

7.000.000

35.000.000

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

210.000.000

1.050.000.000

ÇALIŞANLARA ÇEŞİTLİ ADLARLA YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA PRİMİ
GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ
NO

ÖDEMENİN TÜRÜ

1 Asıl Ücret(Süreye bağlı,parça
başı,götürü,kardanhisse,komisyon
ve sair şekillerde belirlenen ve
hizmet karşılığı olarak ödenen
ana ücret)
2 Askerlik Yardımı
3 Bayram Harçlığı(bayram
ikramiyesi)
4 Belli bir hizmet yılını doldurup
işten ayrılanlara (sigortalılığı
sona erenlere) ödenen jübile
ikramiyesi ve buna benzer sair
ödemeler.
5 Ek görev ücreti,çalışma
ödeneği,hizmet zammı, meslek
tazminatı gibi isimler altında iş
karşılığı ödenen ücret unsurları
(mutad olsun olmasın)
6 Fazla Mesai Ücreti
7 Gece zammı ve vardiya primleri,
8 Hafta tatili, ulusal bayram ve
genel tatil günleri için hesaplanan
ücret,
9 Her türlü ikramiyeler (temettü
ikramiyeleri, yılbaşı, bayram
ikramiyesi dahil.)
10 Her türlü primler. (temininde
güçlük zammı, kıdem zammı,
jestiyon, seyahat primi dahil)
11 Huzur Hakları (çalışanlar için)
12 İmza sorumluluğu tazminatı
13 İş kanununda belirtilen yıllık izin
kullandırılmamış olması
nedeniyle, bu kanuna göre
ödenen ve kullandırılmayan izin
gün sayısına göre hesaplanan izin
ücretleri,
14 İş riski zammı
15 İzin harçlığı
16 Kira, giyecek, yakacak
v.s.yardımı (nakit)
17 Kreş Ücreti,
18 Makam tazminatı (veya temsil
ödeneği)
19 Mali sorumluluk ödeneği,
20 Öğrenim ve dinlenme yardımı,
21 Özel hizmet tazminatı,
Sakatlık ve hastalık nedeniyle
22 verilen tazminatlar,
23 Seyyar görev tazminatı,

SİGORTA PRİMLERİNE
TABİ OLAN
TABİ OLMAYAN

GELİR VERGİSİ

DAMGA VERGİSİ

TABİDİR

VAR

VAR

TABİDİR

VAR

VAR

TABİDİR

VAR

VAR

TABİDİR

VAR

VAR

TABİDİR

VAR

VAR

TABİDİR
TABİDİR

VAR
VAR

VAR
VAR

TABİDİR

VAR

VAR

TABİDİR

VAR

VAR

TABİDİR

VAR

VAR

TABİDİR
TABİDİR

VAR
VAR

VAR
VAR

TABİDİR

VAR

VAR

TABİDİR
TABİDİR

VAR
VAR

VAR
VAR

TABİDİR

VAR

VAR

TABİDİR

VAR

VAR

TABİDİR

VAR

VAR

TABİDİR
TABİDİR
TABİDİR

VAR
VAR
VAR

VAR
VAR
VAR

TABİDİR

VAR

VAR

TABİDİR

VAR

VAR

24 SSK'dan geçici iş göremezlik
ödeneği alanlara, istirahatte
bulundukları süre için işverenler
tarafından rızaen veya toplu
sözleşme gereği olarak yapılan
ödemeler,
25 Sünnet yardımı,
26 Tabi afet yardımı,
27 Toplu iş sözleşmesi farkları,
28 Yılbaşı parası,
29 Yıllık izin ve mazeret izni,
30 Yıpranma tazminatı,
31 Yol parası, (personelin evinden
işe gelip gitmesi için
32 Aile yardımı,
33 Ayakkabı parası,
34 BKK dayanılarak ödenen
ikramiyeler (6772 sayılı yasa)
35 Çocuk parası,
36 Elbise dikiş parası,
37 Evlenme ve doğum yardımı,
38 Harcırahlar
39 Havlu, sabun v.s. Yardımı
(işyerinde kullanılmak için)
40 İhbar tazminatı,
41 İşyerinde yedirilen yemek,
yoğurt, meşrubat v.s.
42 Kasa tazminatları,
43 Kıdem tazminatı,
44 Konut tahsisi (ayni)
45
Ölüm yardımı, (personelin anası
veya babasının, eşinin veya
çocuğunun ölümüne verilen)
46
Personelin toplu halde işe gidip
gelmesinin sağlanması, (servis)
47 Sair ayni yardımlar, (yiyecek yemek bedeli)
48 Ücret avansları

FARKI
OLUŞTURAN
UNSURLARIN
NİTELİĞİNE GÖRE
DEĞİŞİR
TABİDİR
TABİDİR
TABİDİR
TABİDİR
TABİDİR
TABİDİR

VAR

VAR

VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR

VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR

YOK
BELLİ MİKTARI AŞAN
KISMA VAR
VAR

YOK

VAR

TABİ DEĞİLDİR

VAR
BELLİ MİKTARI AŞAN
KISMA VAR
VAR
BELLİ MİKTARI AŞAN
KISMA VAR
BELLİ MİKTARI AŞAN
KISMA VAR

TABİ DEĞİLDİR
TABİ DEĞİLDİR

YOK
VAR

YOK
VAR

TABİ DEĞİLDİR
TABİ DEĞİLDİR
TABİ DEĞİLDİR
TABİ DEĞİLDİR

YOK
VAR
YOK
VAR

YOK
VAR
VAR
VAR

TABİ DEĞİLDİR

YOK

VAR

TABİ DEĞİLDİR

YOK

YOK

TABİ DEĞİLDİR
TABİ DEĞİLDİR

YOK
YOK

YOK
VAR

TABİ DEĞİLDİR
TABİ DEĞİLDİR
TABİ DEĞİLDİR
TABİ DEĞİLDİR
TABİ DEĞİLDİR
TABİ DEĞİLDİR
TABİ DEĞİLDİR

Kaynak: SSK Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 1995/4 Sayılı iç emri.

VAR
VAR

YOK
VAR
YOK
VAR

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
BAĞ- KUR
01.NİSAN.2002-30.HAZİRAN.2002 TARİHLERİ ARASI
PRİM VE KESENEK TUTARLARI
Basamak

Gelir Tutarı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

149.499.189
159.092.720
168.686.251
178.279.782
187.873.313
198.745.980
209.618.647
220.491.314
231.363.981
242.236.648
253.109.315
263.981.982
302.516.005
337.692.284
372.868.563
408.044.842
443.221.121
478.397.400
513.573.679
548.749.958
583.926.237
619.102.516
654.278.795
689.455.074

Aylık Sigorta Primi Aylık Sağlık Primi Aylık Toplam Prim
29.899.838
31.818.544
33.737.250
35.655.956
37.574.663
39.749.196
41.923.729
44.098.263
46.272.796
48.447.330
50.621.863
52.796.396
60.503.201
67.538.457
74.573.713
81.608.968
88.644.224
95.679.480
102.714.736
109.749.992
116.785.247
123.820.503
130.855.759
137.891.015

44.098.263
44.098.263
44.098.263
44.098.263
44.098.263
44.098.263
44.098.263
44.098.263
46.272.796
48.447.330
50.621.863
52.796.396
60.503.201
67.538.457
74.573.713
81.608.968
88.644.224
95.679.480
102.714.736
109.749.992
116.785.247
123.820.503
130.855.759
137.891.015

73.998.101
75.916.807
77.835.513
79.754.219
81.672.926
83.847.459
86.021.992
88.196.526
92.545.592
96.894.659
101.243.726
105.592.793
121.006.402
135.076.914
149.147.425
163.217.937
177.288.448
191.358.960
205.429.472
219.499.983
233.570.495
247.641.006
261.711.518
275.782.030

Aylık Prim = Gelir Tutarı X 0.20
Sağlık Primi = Gelir Tutarı X 0.20
Basamak Yükseltme Farkı= Yeni Basamak Gelir Tutarı - Eski Basamak Gelir Tutarı
Giriş Keseneği = Gelir Tutarı X 0.25

Basamak
Giriş Keseneği
yükseltme farkı
37.374.797
9.593.531
39.773.180
9.593.531
42.171.563
9.593.531
44.569.946
9.593.531
46.968.328
10.872.667
49.686.495
10.872.667
52.404.662
10.872.667
55.122.829
10.872.667
57.840.995
10.872.667
60.559.162
10.872.667
63.277.329
10.872.667
65.995.496
38.534.023
75.629.002
35.176.279
84.423.071
35.176.279
93.217.141
35.176.279
102.011.211
35.176.279
110.805.281
35.176.279
119.599.350
35.176.279
128.393.420
35.176.279
137.187.490
35.176.279
145.981.560
35.176.279
154.775.629
35.176.279
163.569.699
35.176.279
172.363.769

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
BAĞ- KUR
01.TEMMUZ.2002-31.MART.2003 TARİHLERİ ARASI
PRİM VE KESENEK TUTARLARI
Basamak

Gelir Tutarı

Aylık Sigorta Primi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

176.244.594
187.554.408
198.864.222
210.174.036
221.483.850
234.301.638
247.119.426
259.937.214
272.755.002
285.572.790
298.390.578
311.208.366
356.636.119
398.105.435
439.574.751
481.044.067
522.513.383
563.982.699
605.452.015
646.921.331
688.390.647
729.859.963
771.329.279
812.798.595

35.248.919
37.510.882
39.772.844
42.034.807
44.296.770
46.860.328
49.423.885
51.987.443
54.551.000
57.114.558
59.678.116
62.241.673
71.327.224
79.621.087
87.914.950
96.208.813
104.502.677
112.796.540
121.090.403
129.384.266
137.678.129
145.971.993
154.265.856
162.559.719

Aylık Sağlık Primi Aylık Toplam Prim
51.987.443
51.987.443
51.987.443
51.987.443
51.987.443
51.987.443
51.987.443
51.987.443
54.551.000
57.114.558
59.678.116
62.241.673
71.327.224
79.621.087
87.914.950
96.208.813
104.502.677
112.796.540
121.090.403
129.384.266
137.678.129
145.971.993
154.265.856
162.559.719

87.236.362
89.498.325
91.760.287
94.022.250
96.284.213
98.847.771
101.411.328
103.974.886
109.102.001
114.229.116
119.356.231
124.483.346
142.654.448
159.242.174
175.829.900
192.417.627
209.005.353
225.593.080
242.180.806
258.768.532
275.356.259
291.943.985
308.531.712
325.119.438

Aylık Prim = Gelir Tutarı X 0.20
Sağlık Primi = Gelir Tutarı X 0.20
Basamak Yükseltme Farkı= Yeni Basamak Gelir Tutarı - Eski Basamak Gelir Tutarı
Giriş Keseneği = Gelir Tutarı X 0.25

Basamak
Giriş Keseneği
yükseltme farkı
44.061.149
11.309.814
46.888.602
11.309.814
49.716.056
11.309.814
52.543.509
11.309.814
55.370.963
12.817.788
58.575.410
12.817.788
61.779.857
12.817.788
64.984.304
12.817.788
68.188.751
12.817.788
71.393.198
12.817.788
74.597.645
12.817.788
77.802.092
45.427.753
89.159.030
41.469.316
99.526.359
41.469.316
109.893.688
41.469.316
120.261.017
41.469.316
130.628.346
41.469.316
140.995.675
151.363.004
41.469.316
41.469.316
161.730.333
41.469.316
172.097.662
41.469.316
182.464.991
41.469.316
192.832.320
41.469.316
203.199.649

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
B- VERGİ
I- VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ BAZI ORANLAR
A) GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI

2002 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
3.800.000.000 liraya kadar

15%

9.500.000.000 liranın

3.800.000.000 Lirası için

570.000.000 Lira, Fazlası

20%

19.000.000.000 liranın

9.500.000.000 Lirası için

1.710.000.000 Lira, Fazlası

25%

47.500.000.000 liranın

19.000.000.000 Lirası için

4.085.000.000 Lira, Fazlası

30%

95.000.000.000 liranın

47.500.000.000 Lirası için

12.635.000.000 Lira, Fazlası

35%

95.000.000.000 liradan fazlasının

95.000.000.000 Lirası için

29.260.000.000 Lira, Fazlası

40%

3.800.000.000 Lirası için

760.000.000 Lira, Fazlası

25%

19.000.000.000 Liranın

9.500.000.000 Lirası için

2.185.000.000 Lira, Fazlası

30%

47.500.000.000 Liranın

19.000.000.000 Lirası için

5.035.000.000 Lira, Fazlası

35%

95.000.000.000 Liranın

47.500.000.000 Lirası için

15.010.000.000 Lira, Fazlası

40%

95.000.000.000 liradan fazlasının

95.000.000.000 Lirası için

34.010.000.000 Lira, Fazlası

45%

7.000.000.000 liranın

2.800.000.000 Lirası için

420.000.000 Lira, Fazlası

20%

14.000.000.000 liranın

7.000.000.000 Lirası için

1.260.000.000 Lira, Fazlası

25%

35.000.000.000 liranın

14.000.000.000 Lirası için

3.010.000.000 Lira, Fazlası

30%

70.000.000.000 liranın

35.000.000.000 Lirası için

9.310.000.000 Lira, Fazlası

35%

70.000.0000.000 Lirası için

21.560.000.000 Lira, Fazlası

40%

7.000.000.000 Liranın

2.800.000.000 Lirası için

560.000.000 Lira, Fazlası

25%

14.000.000.000 Liranın

7.000.000.000 Lirası için

1.610.000.000 Lira, Fazlası

30%

35.000.000.000 Liranın

14.000.000.000 Lirası için

3.710.000.000 Lira, Fazlası

35%

70.000.000.000 Liranın

35.000.000.000 Lirası için

11.060.000.000 Lira, Fazlası

40%

70.000.0000.000 Lirası için

25.060.000.000 Lira, Fazlası

45%

2002 Yılı Ücret Dışı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
3.800.000.000 Liraya Kadar
9.500.000.000 Liranın

20%

2001 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
2.800.000.000 liraya kadar

70.000.000.000 liradan fazlasının

15%

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

70.000.000.000 liradan fazlasının

20%

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

B) YILLARA GÖRE YENİDEN
DEĞERLEME ORANLARI

Uygulama Yılı
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

% 54.1

15%
5%

2001 yılı için

2002 yılı için

25%

25%

15%

15%

C) 2001 - 2002 YILI GEÇİCİ VERGİ HESAPLANMASINA İLİŞKİN ORANLAR

Oran
% 55.5

30%

Yeniden
Değerleme

1.01.2001

30.03.2001

Dönemi İçin

%6,80

1.01.2001

30.06.2001

%37,90

1.01.2001

30.09.2001

Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin

1.01.2001

31.12.2001

% 61.5

1.01.2002

31.03.2002

% 58.4

1.01.2002

30.06.2002

% 99.5

1.01.2001

31.03.2001

% 72.8

1.01.2001

30.06.2001

1.01.2001

30.09.2001

1.01.2001

31.12.2001

% 52.1

1.01.2002

31.03.2002

%56

1.01.2002

30.06.2002

%55,80
%53,20
%15,22
%27,65

% 107.6

% 80.4
% 77.8

%53,2

Gider
Kısıtlaması

Dönemi İçin
Dönemi için
Dönemi için
Dönemi için
Dönemi İçin
Dönemi İçin

%7.7
%18,50
%19,40
%14,70
%20,80
%19,66

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
B- VERGİ
UYGULANACAK BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI
Damga Vergisi Oranları
1.01.2001
1 ) Ücretlerde
Binde 6
2 ) Avanslarda
Binde 7,50
3 ) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
930.000
4 ) Kurumlar Vergisi Beyannamesi
1.910.000
5 ) Muhtasar Beyanname
600.000
6 ) Diğer Beyannameler
140.000
7 ) Bilançolar
3.960.000
8 ) Gelir Tablosu
1.910.000
9 ) İşletme Hesabı Özeti
1.910.000
10 ) Teklif Mektupları
600.000
Şirket Kuruluşları veya Sermaye Artrımında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları
1 ) Anonim,Eshamlı Komandit ve limited şirket Mukavelenameleri
2 ) Vergi miktarı 19.916.000.000.-TL'yı aşamaz.

1.01.2002
Binde 6
Binde 7,50
1.420.000
2.920.000
910.000
210.000
6.060.000
2.920.000
2.920.000
910.000
Binde 5

Damga vergisi Anonim,Eshamlı komandit ve Limited şirketlerin kuruluşlarında ve süre
uzatımlarına ödenecek olup,4684 sayılı Yasanın 22/C maddesiyle sermaye Arttırımlarında
ödenen Damga vergisi(2) sayılı listeye dahil edilerek,sermaye arttırımları Damga vergisinden
bağışık tutulmuştur.

E-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94.MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI
Ödemenin Türü

Telif Ödemelerinden (99/13230 sayılı BKK ile 1.9.1999'dan geçerli olmak üzere
25.8.1999'dan itibaren)
Diğer Serbest Meslek Ödemelerinden (99/13646 sayılı BKK ile 1.12.1999'dan itibaren)
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden
(93/5148 sayılı BKK ile)
Dar mükellefiyete tabi olanlara,telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan
ödemelerden, (93/5148 sayılı BKK ile)
Kira ödemelerinden (99/13646 sayılı BKK ile 1.12.1999'dan itibaren)
Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira
ödemelerinden, (95/6429 sayılı BKK ile 1.2.1995'ten itibaren)
Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira
ödemelerinden, (96/8955 sayılı BKK ile 1.1.1997'ten itibaren)
(B) tipi Yatırım Fonları ile Mankul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Portföy İşletmeciliği
Kazançlarından (93/5148 sayılı BKK İle)

İlgili Bent

Tevkifat
Oranı

2/a

15%

2/b

20%

3

5%

4

25%

5/a

20%

5/b

20%

5/c

20%

6/a-ii

10%

6/b-i

5

6/b-i

15

6/b-ii

18

Kurumlar vergisinden istisna kazançlara isabet eden kısım düşüldükten sonra 75.
maddenin ikinci fıkrasının 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından
(karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz) (kurumlar ile gelir ve kurumlar vergisi
mükellefi olmayanlara ödenenler dahil)
- Halka açık Anonim Şirketlerde (99/13230 sayılı BKK ile 1.9.1999 dan geçerli olmak üzere
(25.8.1999 dan itibaren)
- Diğerlerinde (99/13230 sayılı BKK ile 1.9.1999 dan geçerli olmak üzere
(25.8.1999 dan itibaren)
Kurumlar vergisi kanununun 8. Maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan iştirak
kazançları istisnasından yararlanan kazançlar hariç, yatırım indirimi istisnasından
yararlanan kazançlar dahil olmak üzere; dağıtılsın dağıtılmasın, kurumlar vergisine tabi
kurumların, kurumlar vergisinden müstesna kazanç ve iratlarından (istisna uygulamasının
zarar doğurması halinde bu zarara isabet eden tevkifat, istisnadan kaynaklanan zararın
indirildiği dönemde yapılır. Tevkifat uygulamasında mahsup edilen zarar tutarının öncelikle
istisna uygulamasından kaynaklandığı kabul edilir.) (2000/1689 sayılı BKK ile 8.12.2000
den geçerli olmak üzere)

Dağıtılsın dağıtılmasın Gelir Vergisi Kanununun 75. Maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı
bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından indirim ve istisnalar düşüldükten sonra ,
kalan kısmından (99/13230 sayılı BKK ile 1.9.1999 dan geçerli olmak üzere 25.8.1999 dan

6/b-ii

15

7/a, b, c

0

7/ d, e, f

12

İlgili Bent

Tevkifat
Oranı

8/a-aa

18

8/a-ab

16

8/b-ba
8/b-bb
8/b-bc
8/b-bd

16
16
14
10

8/b-be

6

8/c-ca
8/c-cb
8/c-cc
8/c-cd

16
16
14
10

8/c-ce
8/d

6
0

9/a

16

9/b

16

9/c-ca
9/c-cb
9/c-cc

16
14
10

9/c-cd

6

itibaren)
Devler tahvili ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve
Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden, (98/11794) sayılı
BKK ile 1.10.1998 den itibaren)
Nama ve hamiline yazılı tahvil faizleri ile diğerlerinden (96/8955 sayılı BKK ile 1.1.1997 den
itibaren)

Ödemenin Türü
Mevduat faizlerinden
- Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve özel finans kurumlarınca döviz
katılma hesaplarına ödenen kar paylarından
* 1 yıla (özel finans kurumlarında 360 güne) kadar vadeli hesaplarda
(2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 1 yıl (özel finans kurumlarında 360 gün) ve daha uzun vadeli hesaplarda
(2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
- Nama yazılı mevduat hesaplarında yürütülen faizlerden
* Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 3 aya kadar (3 ay dahil) (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 6 aya kadar (6 ay dahil) (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 1 yıla kadar vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile
18.08.2001 den itibaren)
- Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden
* Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 3 aya kadar (3 ay dahil) (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 6 aya kadar (6 ay dahil) (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 1 yıla kadar vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile
18.08.2001 den itibaren)
- Diğerlerinden (98/11593 sayılı BKK ile 01.09.1998 den itibaren
Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar paylarından (2000/1713 sayılı BKK ile
01.01.2001 den itibaren)
Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar paylarından (2000/1713 sayılı BKK ile
01.01.2001 den itibaren)
Özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından
- 30 ve 90 gün vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKKile 18.08.2001 den itibaren)
- 180 gün vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKKile 18.08.2001 den itibaren)
- 360 gün vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKKile 18.08.2001 den itibaren)
- 360 günden daha uzun vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKKile
18.08.2001 den itibaren)

Ödemenin Türü
Repo Gelirlerinden (2001/2847 sayılı BKKile 18.08.2001 den itibaren)

İlgili Bent

Tevkifat
Oranı

14

20

10/a

15

10/b

15

11/a-i
11/a-ii

1
2

11/b-i
11/b-ii

2
4

11/c-i
11/c-ii

2
4

11/d

0

12

25

13/a

2

13/b
13/c

20
5

13/d

10

Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango idaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer
kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri
ödemelerden, (99/13230 sayılı BKK ile 1.09.1999 dan geçerli olmak üzere
25.08.1999 dan itibaren)
4077 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını
iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara
bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden. (99/13230
sayılı BKK ile 1.9.1999 dan geçerli olmak üzere 25.8.1999 dan itibaren
Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
- Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
* Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için (95/7137 sayılı BKK ile)
* Ticaret borsası dışında satın alınanlar için (95/7137 sayılı BKK ile)
- Diğer zirai mahsulleri için;
* Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için
(95/7137 sayılı BKK ile)
* Ticaret borsası dışında satın alınanlar için (95/7137 sayılı BKK ile)
- Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler ,
* Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan
ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması
ve benzeri hizmetler için (95/7137 sayılı BKK ile).
* Diğer hizmetler için (95/7137 sayılı BKK ile)
- Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için
(2001/2839 sayılı BKK ile 10.07.2001 den itibaren)
PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden,
(93/5148 sayılı BKK ile)
Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,
- Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve
her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia
bedelleri veya bu emtianın imaline ödenen hizmet bedelleri üzerinden
(95/7137 sayılı BKK ile)
- Diğer kağıt ve damga pulu satışlarında komisyon bedelleri üzerinden
(95/7137 sayılı BKK ile)
- Diğer mal alımları için (95/7137 sayılı BKK ile)
- Diğer hizmet alımları (Yukarıdakiler hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin
ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için (95/7137 sayılı BKK ile)

F-REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ORANLAR
Reeskont İşlemlerinde
Avans İşlemlerinde

17.05.2002 den itibaren
55%
64%

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
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G- YILLAR İTİBARİYLE AYLIK GECİKME VE TECİL FAİZİ ORANLARI
a) Yıllar İtibariyle Aylık Gecikme Zammı
1.01.1990
29.12.1993 Tarihleri Arası
30.12.1993
7.03.1994
Tarihleri Arası
8.03.1994
30.08.1995 Tarihleri Arası
31.08.1995
31.01.1996 Tarihleri Arası
1.02.1996
8.07.1998
Tarihleri Arası
9.07.1998
20.01.2000 Tarihleri Arası
21.01.2000
1.12.2000
Tarihleri Arası
2.12.2000
28.03.2001 Tarihleri Arası
29.03.2001
30.01.2002 Tarihleri Arası
31.01.2002
Tarihinden İtibaren her ay için
b) Yıllar İtibariyle Aylık Tecil Faizi
9.03.1994
6.09.1995
Tarihleri Arası
7.09.1995
1.02.1996
Tarihleri Arası
2.02.1996
21.10.1996 Tarihleri Arası
22.10.1996
9.07.1998
Tarihleri Arası
10.07.1998
24.01.2000 Tarihleri Arası
25.01.2000
20.12.2000 Tarihleri Arası
21.12.2000
30.03.2001 Tarihleri Arası
31.03.2001
1.02.2002
Tarihleri Arası
2.02.2002
Tarihinden İtibaren her ay için
II- VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ BAZI CEZALAR
a) Usulsüzlük Cezaları

MÜKELLEF GRUPLARI

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

7%
9%
12%
10%
15%
12%
6%
5%
10%
7%
% 9.5
8%
12%
10%
8%
4%
3%
6%
5%

BİRİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜKLER İÇİN (TL)
1.01.2001
1.01.2002
Tarihinden
Tarihinden
İtibaren
İtibaren

İKİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜKLER İÇİN (TL)
1.01.2001
1.01.2002
Tarihinden
Tarihinden
İtibaren
İtibaren

20.000.000

30.000.000

12.000.000

18.000.000

13.000.000

19.000.000

6.500.000

9.900.000

6.500.000

9.900.000

3.250.000

4.900.000

3.250.000

4.900.000

1.700.000

2.600.000

1.700.000

2.600.000

850.000

1.300.000

850.000

1.300.000

450.000

680.000

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

01.01.2001 den İtib.

10%

01.01.2002 den İtib.

10%

Ceza miktarı 53 milyon TL’den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak 26 milyar TL’den fazla olamaz

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

35.000.000

53.000.000

Ceza miktarı her belge için her tespitte 2,6 milyar TL, yıl içinde de 26 milyarTL’yi aşamaz

3-Serbest Meslek Kazanç Defterini günü gününe tutmayanlara

53.000.000

4- Vergi Levhasını Bulundurmayan ve Asmayanlara
53.000.000
35.000.000
5- VUK’un Mük 354. maddesine göre işyeri kapatma cezası verilen ve işletme hesabına göre defter tutan mükelleflere, bir takvim yılında;
a) İlk Uygulama İçin
b) İkinci Uygulama İçin
c) Üçüncü ve Daha Sonraki Her Uygulama İçin

65.000.000
125.000.000
250.000.000

99.000.000
190.000.000
380.000.000

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

850.000.000

1.300.000.000

42.500.000

65.000.000

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

125.000.000

190.000.000

170.000.000

260.000.000

125.000.000

190.000.000

Bilanço usulünde defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için yukarıdaki tutarlar bir kat fazla uygulanır.

11- Bilgi vermekten ile VUK 256, 257 ve Mük. 257 madde hükümlerine uymayan
- Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı hakkında
- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler, kazancı basit usulde tespit edielnler hk.
- Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlra hakkında

530.000.000
260.000.000
130.000.000

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
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III- BAZI İNDİRİM VE İSTİSNALAR
ÖZEL İNDİRİM
Özel İndirim Turarı
Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamında
Bulunan Bazı İllerde Özel İndirim Tutarı
( Adıyaman , Batman, Bingöl,Bitlis,Diyarbakır,Elazığ, Hakkarı,
Mardin,Muş,Siirt,Şirnak,Tunceli ve Van İllerinde
VERGİDEN İSTİSNA YEMEK BEDELİ
VERGİDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI
Bir çocuk İçin(15.05.2002 tarihinden itibaren)
Bir Çocuk İçin
KONUT KİRA GELİRLERİ İSTİSNASI
BEYAN SINIRLARI
1- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Menkul Sermaye İratları
ve Vergi Alacağı Dahil Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylarında
2-Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Gayri Menkul Sermaye İratlarında
3-Değer Artış Kazançlarında
4-G.V.K. Geçici 56.cı Maddesinde Belirtilen Bazı Arızi Kazançlarda
5-G.V.K Geçici 59.Maddede belirtilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu
faizlerinde alım satım kazançlarından
HARCIRAHLAR
Yurt içi Harcırahlar
Ücret Kademeleri (TL) 01.07.2002 den itibaren
523.475.000 ve yukarısı
517.598.000- 523.474.999.445.768.000 - 517.597.999.386.998.000 - 445.767.999.243.174.750- 386.997.999
243.174.749.-Tl ve daha az ise

K.K.T.C. İçin Harcırah

Ücret Kademeleri (TL) 01.07.2002 den itibaren
517.598.000 ve yukarısı
445.768.000 - 517.597.999.386.998.000 - 445.767.999.243.174.750 - 386.997.999.243.174.750 ve daha aşağısı
Gruplar
I
II
III
IV
V

01.01.2002 den
İtibaren

21.900.000

30.000.000

30.600.000

42.000.000

2.350.000

4.500.000

1.376.500

1.553.000
1.515.000

700.000.000

950.000.000

2001 yılı için

2002 Yılı İçin

4.900.000.000

6.650.000.000

4.900.000.000
3.500.000.000
3.500.000.000

6.650.000.000
3.500.000.000
3.500.000.000
76.600.000.000

01.07.2002 tarihinden itibaren

01.07.2002 tarihinden itibaren

Yurt Dışı Harcirahlar ( 01.07.2002 Tarihinden İtibaren )

01.01.2001 den
İtibaren

Gündelik Tutarı (TL)
15.000.000
13.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
Gündelik Tutarı (TL)
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000

Ücret Kademeleri (TL)
523.475.000 ve yukarısı
517.598.000 - 523.474.999
429.443.000 - 517.597.999
243.174.750 - 429.442.999
243.174.749 ve aşağısı

Yurtdışı Seyehatlerinde, Gruplar, Ülkeler Ve Gidilen Ülkelerin Parası Cinsi itibariyle
Ödenecek Gündelik Miktarları
Ülkeler

I
Grup

II
Grup
116
168
115
110
104
104
805
93
103
106
826
201
102
23.925
152
31
821
81
424
104

III
Grup

IV
Grup

A.B.D. (ABD Doları)
148
93
89
Avustralya (Avustralya Dol.)
214
134
129
Avusturya (Euro)
147
92
89
Almanya (Euro)
141
89
85
Belçika (Euro)
132
83
79
Lüksenburg (Euro)
132
83
79
Danimarka (Dan. Kronu)
1.026
645
618
Finlandiya (Euro)
119
75
72
Fransa (Euro)
131
82
79
Hollanda (Euro)
135
85
81
İsveç (İsvaç Kronu)
1.053
662
634
İsviçre (İsviçre Frangı)
256
161
154
İtalya (Euro)
103
65
62
Japonya (Japon Yeni)
30.490
19.155
18.350
Kanada (Kanada Doları)
194
122
117
Kuveyt (Kuveyt Dinarı)
40
25
24
Norveç (Norveç Kronu)
1.046
657
630
İngiltere (Sterlin)
103
65
62
Suudi Arabistan (S.A. Riyali)
540
339
325
Diğer Ülkeler (ABD Doları)
133
84
80
Not: Türkiye'den her çıkışta,seyahat süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler yukarıdaki
cetveldeki miktarların %50 arttırılması suretiyle hesplanır.

V
Grup
75
108
75
71
67
67
520
60
66
68
534
130
52
15.450
98
20
530
52
274
67
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VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ DİĞER PRATİK BİLGİLER

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

2001 Yılı
120.000.000.000
24.000.000.000

2002 Yılı
180.000.000.000
36.000.000.000

PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE YAZAR KASA FİŞİ DÜZENLEME SINIRI

(01.01.2001 - 31.12.2001 tarihleri arası )
(01.01.2002 Tarihinden İtibaren )

150.000.000
250.000.000

AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI

(01.01.2001 - 31.12.2001 tarihleri arası )
(01.01.2002 Tarihinden İtibaren )

150.000.000
250.000.000

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (2002 Yılı İçin )
2001 Yılı İçinde;
1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların;
yıllık alımlarının tutarı
veya yıllık satımlarının tutarı
2- Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp ta bir yıl içinde elde
ettikleri gayrisafi iş hasılatı
3- 1. ve 2. Bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde bentte yazılı iş
hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarı toplamı

50.000.000.000
64.000.000.000
26.000.000.000
50.000.000.000

7/A SEÇENEĞİNE GÖRE MALİYET HESAPLARINI KULLANMAK ZORUNDA OLAN ÜRETİM VE
HİZMET İŞLETMELERİNDE SINIRLAR
2001 Yılı İçin
2000 Yılı aktif toplamı
veya
2000 Yılı Net Satışlar Toplamı

300.000.000.000 Aşanlar
600.000.000.000 Aşanlar

7/A seçeneğini uygulamak zorundadırlar.
2002 Yılı İçin **
Not : Bunların altında kalanlar diledikleri takdirde 7/A seçeneğini uygulayabilirler.

2001 Yılı İçin
1.8 Trilyon
4 Trilyon

EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEME SINIRI
AKTİF TOPLAMI
NET SATIŞLAR TOPLAMI

2002 Yılı İçin
**
**

**Tebliğde yer alan parasal hadler, takip eden yıllarda Bakanlıkça ayrıca bir belirleme yapılmadığı

takdirde, her yıl bir önceki yıl için V.U.K. Hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak
uygulanacaktır.

2002 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah

İlk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrahın

59.000.000.000 TL
125.000.000.000 TL
254.000.000.000 TL
513.000.000.000 TL
951.000.000.000 TL

İçin
İçin
İçin
İçin
sinin Üstü

2002YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR

Veraset Yoluyla
İntikallerde (%)
1
3
5
7
10

İvazsız
İntikallerde (%)
10
15
20
25
30

a- Füru ve eşten herbirine isabet eden mirasın 33.328.000.000,-Lirası, füru bulunmaması halinde eşe
isabet eden miras hissesinin 66.694.000.000.- Lirası
b- İvazsız İntikallerde ( Hibe,Hediye,Çekiliş vs.) 770.000.000.- Lirası Veraset ve İntikal vergisinden istisnadır.
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İade Hakkı Doğuran İşlem
KDVK (Madde No)

(11) Mal ve
Hizmet İhracatı

(13)
Araçlar,Petrol
Arama ve Teşvik
Belgeli
Yatırımlarda
İstisna

Teminatsız ve
İncelemesiz Nakit İade
Sınırı

4.000.000.000
(84 No.lu KDV
Tebliği)

200.000.000
(73 No.lu KDV
Tebliği)

1.000.000.000
(81 No.lu G.T.)

200.000.000
(73 No.lu KDV
Tebliği)

2.000.000.000
(74, 76 ve 85
No.lu KDV
Tebliğleri)

2.000.000.000
(86 No.lu KDV
Tebliği)

Nakit İade Yok
(72 No.lu KDV
Tebliği)

Teminatsız ve
İncelemesiz Başka Vergi
Borçlarına Mahsubunda
Sınır

Sınırsız

Sınırsız
(82 No.lu KDV
Tebliği)

Sınırsız
(82 No.lu KDV
Tebliği)

Sınırsız
(82 No.lu KDV
Tebliği)

Sınırsız
(74 No.lu KDV
Tebliği)

Sınırsız
(58 No.lu KDV
Tebliği)

2.000.000.000
(81 No.lu KDV
Tebliği)

Şirket Ortaklarının Vergi
Borçlarına Mahsup
İmkanı

Var,Sınırsız
(39,81,84 No.lu
KDV Tebliği)

Var,Sınırsız
(82 No.lu KDV
Tebliği)

Var,Sınırsız
(82 No.lu KDV
Tebliği)

Var,Sınırsız
(82 No.lu KDV
Tebliği)

Var,Sınırsız
(82 No.lu KDV
Tebliği)

Var,Sınırsız
(86 no.lu KDV
Tebliği)

YOK

Mal ve Hizmet temin
Edilen diğer Mükelleflerin
Vergi Borçlarına Mahsup
İmkanı

Var,Sınırsız
(84 No.lu KDV
Tebliği)

Var,Sınırsız
(84 No.lu KDV
Tebliği)

Var,Sınırsız
(84 No.lu KDV
Tebliği)

Var,Sınırsız
(84 No.lu KDV
Tebliği)

Var,Sınırsız
(84 No.lu KDV
Tebliği)

Var,Sınırsız
(86 no.lu KDV
Tebliği)

YOK

Mükellefin, Ortaklarının,
Mal ve Hizmet Aldığı
Kişilerin İthalde Alınan
Vergilerine ve SSK Prim
Borçlarına Mahsup
İmkanı

Var,Sınırsız
(81,83 ,84 No.lu
KDV Tebliği)

Var,Sınırsız
(82,83 No.lu
KDV Tebliği)

Var,Sınırsız
(82,83 No.lu
KDV Tebliği)

Var,Sınırsız
(82,83 No.lu
KDV Tebliği)

Var,Sınırsız
(82,83 No.lu
KDV Tebliği)

Var,Sınırsız
(86 no.lu KDV
Tebliği)

YOK

Geçerli
(58 No.lu KDV
Tebliği)

2 milyar TL'yi
aşan kısmın
mahsuben
iadesinde Geçerli
(72 ve 81 No.lu
KDV Tebliğleri)

Geçerli
(16,13,15,19,20
İadede YMM Tasdik
No.lu SM,SMMM
ve YMM
Raporunun Geçerli Olup
Tebliğleri) 84
Olmadığı
no'lu KDV Genel
Tebliği

(14) Transit
Taşımacılık

(15) Diplomatik
İstisnalar

(29/2) İndirimli
Orana Tabi
(9) Hurda Metal
Teslim ve
Teslimleri
Hizmetler (Yıllık
İade)

13/a,b ve d için
Geçerli 13/c için
15/1-a için
Geçerli
Geçersiz(8 No.lu
Geçersiz
15/1Geçerli
(6 ve 20 No.lu
SM,SMMM ve
b için Geçerli(19 (74 No.lu KDV
SM,SMMM ve
YMM Tebliği)(72
Tebliği)
No.lu SM,SMMM
YMM Tebliğleri)
No.lu KDV
ve YMM Tebliği)
Tebliği)

(9) Fason İş
Bedelleri

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ VERİLERİNE
GÖRE ENFLASYON ORANLARI (%)

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

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

1999
3,6
3,4
4,0
5,3
3,2
1,8
4,0
3,3
5,9
4,7
4,1
6,8

Toptan
2000
5,8
4,1
3,1
2,4
1,7
0,3
1,0
0,9
2,3
2,8
2,4
1,9

AYLIK
Eşya
Tüketici
2001 2002 1999 2000 2001 2002
2,3
4,2
4,8
4,9
2,5
5,3
2,6
2,6
3,2
3,7
1,8
1,8
10,1
1,9
4,1
2,9
6,1
1,2
14,4
1,8
4,9
2,3
10,3
2,1
6,3
0,4
2,9
2,2
5,1
0,6
2.9
1,2
3,3
0,7
3.1
0,6
3,3
2,7
3,8
2,2
2,4
1,4
3,5
2,1
4,2
2,2
2,9
2,2
5,4
4,2
3,1
5,9
6,7
6,3
3,1
6,1
4,2
4,2
3,7
4,2
4,1
5,9
2,5
3,2

1999
50,0
48,3
48,2
50,0
50,0
50,3
52,4
53,7
54,4
55,2
56,3
62,9

Toptan
2000
66,4
67,5
66,1
61,5
59,2
56,8
52,3
48,9
43,9
41,4
39,1
32,7

YILLIK
Eşya
Tüketici
2001 2002 1999 2000 2001 2002
28,3 92,0 65,9 68,9
35,9 73,2
26,5 91,8 63,9 69,7
33,4 73,1
35,1 77,5 63,5 67,9
37,5 65,1
50,9 58,0 63,9 63,8
48,3 52,7
57,7 49,3 63,0 62,7
52,4 46,2
61,8 46,8 64,3 58,6
56,1 42,6
65,4 45,9 65,0 56,2
56,3 41,3
69,6 43,9 65,4 53,2
57,5 40,2
74,7
64,3 49,0
61,8
81,4
64,7 44,4
66,5
84,5
64,6 43,8
67,3
88,6
68,8 39,0
68,5

TOPTAN EŞYA FİYATLARI INDEKSİ
AYLIK GENEL INDEKS SAYILAR
AYLAR
YILLAR OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

1994

61,9

66,7

71,4

91,7

99,5

102,2

104,7

108,0

112,8

119,8

126,6

134,7

1995

148,5

159,0

167,8

176,4

179,7

182,0

186,1

190,3

199,1

206,5

213,8

223,1

1996

244,8

259,1

277,3

299,7

312,1

320,6

328,2

340,6

358,0

377,6

396,9

412,5

1997

435,8

462,8

490,7

517,9

544,8

563,4

593,1

624,6

663,7

708,0

747,6

787,7

1998

839,1

877,4

912,7

949,3

980,2

995,5

1020,7

1045,3

1101,2

1146,8

1185,7

1215,1

1999

1258,6

1301,0

1352,9

1424,4

1469,9

1496,5

1556,0

1606,8

1700,8

1780,1

1852,7

1979,5

2000

2094,0

2179,3

2246,8

2300,5

2339,5

2346,4

2370,5

2393,0

2448,3

2516,7

2577,2

2626,0

2001

2686,8

2757,6

3035,0

3470,8

3689,6

3795,6

3920,6

4059,5

4276,7

4564,5

4755,5

4951,7

2002

5157,4

5289,5

5387,9

5485,5

5508,4

5572,0

5720,7

5842,8

Ay

İlk Tarih
1.10.2002

1.10.2002
1.10.2002

e
k
i
m
e
k
i
m

1.10.2002
1.10.2002

1.10.2002

1.10.2002

1.10.2002

1.10.2002

e
k
i
m
e
k
i
m
e
k
i
m

1.10.2002

1.10.2002
1.10.2002
1.10.2002
1.10.2002
1.10.2002

1.10.2002

1.10.2002
1.10.2002
1.10.2002

Son Tarih

Konusu

7.10.2002 Eylül 2002 Dönemi 4705 Sayılı Kanuna
Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
Bildirimi ve Ödenmesi
7.10.2002 Eylül 2002 Dönemi Çeklere ait Değerli
Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
10.10.2002 16-30 Eylül Dönemine ait Petrol ve
Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
15.10.2002 Eylül 2002 Dönemi Özel İletişim Vergisi
Beyanı ve Ödemesi
15.10.2002 Eylül 2002 Dönemine ait Gider Vergilerinin
(BSMV) Beyanı ve Ödenmesi
15.10.2002 Eylül 2002 Dönemine ait Kaynak Kullanımı
Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve
Ödenmesi
15.10.2002 Eylül 2002 Dönemine ait Kolalı Gazoz,
Alkollü İçecekler ve Tütün Mamüllerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve
Ödenmesi
15.10.2002 Eylül 2002 Dönemine ait Motorlu Taşıt
Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi
(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve
Ödenmesi
15.10.2002 Eylül 2002 Dönemine ait Dayanıklı Tüketim
ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim
Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
15.10.2002 Meslek Mensuplarının Beyannamelerini
İmzaladıkları Mükelleflere İlişkin Bildirimin
Vergi Dairesine Verilmesi
21.10.2002 Eylül 2002 Dönemine ait Gelir Vergisi
Stopajı'nın Beyanı ve Ödenmesi
21.10.2002 Eylül 2002 Dönemine ait Damga Vergisinin
Beyanı ve Ödenmesi
21.10.2002 Eylül 2002 Dönemi Faiz Vergisi Beyanı ve
Ödemesi
21.10.2002 Eylül 2002 Dönemi Özel İşlem Vergisi
Beyanı ve Ödemesi
21.10.2002 Eylül 2002 Dönemine ait Kurumlar Vergisi
Stopajı'nın Beyanı ve Ödenmesi
21.10.2002 Yarışma ve Çekilişler ile Futbol
Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle
İlgili Veraset ve intikal Vergisinin Beyanı
ve Ödenmesi
21.10.2002 İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve
Ödenmesi
25.10.2002 Eylül 2002 Dönemine ait Katma Değer
Vergisi'nin Beyanı ve Ödenmesi
25.10.2002 Temmuz-Ağustos-Eylül 2002 Dönemine Ait
Basit Usul KDV Beyanı ve Ödenmesi
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1.10.2002

1.10.2002
1.10.2002

1.10.2002
1.10.2002
1.10.2002

1.10.2002

1.11.2002

1.11.2002

k
a
s
ı
m

1.11.2002

1.11.2002
1.11.2002

1.11.2002

1.11.2002

k
a
s
ı
m

1.11.2002

1.11.2002

1.11.2002

k
a
s
ı
m

1.11.2002
1.11.2002
1.11.2002

25.10.2002 1-15 Ekim Dönemine ait Petrol ve
Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
31.10.2002 Zirai Kazançlar Gelir Vergisi 1.Taksit
Ödemesi
31.10.2002 414 No'lu Tahsilat Genel Tebliği
kapsamında tecil edilen vergi borcu
ödemesi
31.10.2002 GVK Madde 94/6-b'ye Göre Yapılan
Stopajın 3.Taksit Ödemesi
31.10.2002 Kurumlar Vergisi 3.Taksit Ödemesi
15.11.2002 Temmuz-Ağustos-Eylül 2002 Dönemine ait
Gelir Geçici Verginin Beyanı ve Ödenmesi
15.11.2002 Temmuz-Ağustos-Eylül 2002 Dönemine ait
Kurum Geçici Verginin Beyanı ve
Ödenmesi
7.11.2002 Ekim 2002 Dönemi 4705 Sayılı Kanuna
Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
Bildirimi ve Ödenmesi
7.11.2002 Ekim 2002 Dönemi Çeklere ait Değerli
Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
11.11.2002 16-31 Ekim Dönemine ait Petrol ve
Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
15.11.2002 Ekim 2002 Dönemi Özel İletişim Vergisi
Beyanı ve Ödemesi
15.11.2002 Ekim 2002 Dönemine ait Gider Vergilerinin
(BSMV) Beyanı ve Ödenmesi
15.11.2002 Ekim 2002 Dönemine ait Kaynak Kullanımı
Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve
Ödenmesi
15.11.2002 Ekim 2002 Dönemine ait Kolalı Gazoz,
Alkollü İçecekler ve Tütün Mamüllerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve
Ödenmesi
15.11.2002 Ekim 2002 Dönemine ait Motorlu Taşıt
Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi
(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve
Ödenmesi
15.11.2002 Ekim 2002 Dönemine ait Dayanıklı Tüketim
ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim
Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
15.11.2002 Meslek Mensuplarının Beyannamelerini
İmzaladıkları Mükelleflere İlişkin Bildirimin
Vergi Dairesine Verilmesi
20.11.2002 Ekim 2002 Dönemi Özel İşlem Vergisi
Beyanı ve Ödemesi
20.11.2002 Ekim 2002 Dönemine ait Gelir Vergisi
Stopajı'nın Beyanı ve Ödenmesi
20.11.2002 Ekim 2002 Dönemine ait Damga Vergisinin
Beyanı ve Ödenmesi

m

1.11.2002
1.11.2002
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m
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1.11.2002

20.11.2002 Ağustos-Eylül-Ekim 2002 Dönemine İlişkin
G.V. Stopajı'nın Beyanı ve Ödenmesi

1.11.2002

20.11.2002 Yarışma ve Çekilişler ile Futbol
Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle
İlgili Veraset ve intikal Vergisinin Beyanı
ve Ödenmesi
20.11.2002 İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve
Ödenmesi
25.11.2002 Ekim 2002 Dönemine ait Katma Değer
Vergisi'nin Beyanı ve Ödenmesi
25.11.2002 1-15 Kasım Dönemine ait Petrol ve
Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
2.12.2002 Çevre ve Temizlik Vergisi 2.Taksit
Ödemesi
2.12.2002 Zirai Kazançlar Gelir Vergisi 2.Taksit
Ödemesi
2.12.2002 Veraset ve İntikal Vergisi 2.Taksit Ödemesi

1.11.2002
1.11.2002
1.11.2002

1.11.2002
1.11.2002
1.11.2002
1.11.2002

1.11.2002
1.12.2002

a
r
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r
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20.11.2002 Ekim 2002 Dönemi Faiz Vergisi Beyanı ve
Ödemesi
20.11.2002 Ekim 2002 Dönemine ait Kurumlar Vergisi
Stopajı'nın Beyanı ve Ödenmesi

1.12.2002
1.12.2002

1.12.2002

1.12.2002
1.12.2002

1.12.2002

1.12.2002

2.12.2002 414 No'lu Tahsilat Genel Tebliği
kapsamında tecil edilen vergi borcu
ödemesi
2.12.2002 Emlak Vergisi 2.Taksit Ödemesi
9.12.2002 Kasım 2002 Dönemi 4705 Sayılı Kanuna
Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
Bildirimi ve Ödenmesi
9.12.2002 Kasım 2002 Dönemi Çeklere ait Değerli
Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
10.12.2002 16-30 Kasım Dönemine ait Petrol ve
Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
16.12.2002 Kasım 2002 Dönemine ait Gider
Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi
16.12.2002 Kasım 2002 Dönemi Özel İletişim Vergisi
Beyanı ve Ödemesi
16.12.2002 Kasım 2002 Dönemine ait Kaynak
Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
Bildirimi ve Ödenmesi
16.12.2002 Kasım 2002 Dönemine ait Dayanıklı
Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel
Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
16.12.2002 Kasım 2002 Dönemine ait Kolalı Gazoz,
Alkollü İçecekler ve Tütün Mamüllerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve
Ödenmesi
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1.12.2002

1.12.2002

1.12.2002

20.12.2002 Kasım 2002 Dönemine ait Kurumlar Vergisi
Stopajı'nın Beyanı ve Ödenmesi

1.12.2002

20.12.2002 Kasım 2002 Dönemi Özel İşlem Vergisi
Beyanı ve Ödemesi
20.12.2002 Kasım 2002 Dönemi Faiz Vergisi Beyanı ve
Ödemesi
20.12.2002 Kasım 2002 Dönemine ait Gelir Vergisi
Stopajı'nın Beyanı ve Ödenmesi
20.12.2002 Kasım 2002 Dönemine ait Damga
Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
20.12.2002 İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve
Ödenmesi
20.12.2002 Yarışma ve Çekilişler ile Futbol
Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle
İlgili Veraset ve intikal Vergisinin Beyanı
ve Ödenmesi
25.12.2002 Kasım 2002 Dönemine ait Katma Değer
Vergisi'nin Beyanı ve Ödenmesi
25.12.2002 1-15 Aralık Dönemine ait Petrol ve
Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
31.12.2002 Zirai Kazançlar Gelir Vergisi 3.Taksit
Ödemesi
31.12.2002 414 No'lu Tahsilat Genel Tebliği
kapsamında tecil edilen vergi borcu
ödemesi

1.12.2002
1.12.2002
1.12.2002
1.12.2002

a
r
a
l
ı
k

16.12.2002 Kasım 2002 Dönemine ait Motorlu Taşıt
Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi
(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve
Ödenmesi
16.12.2002 Meslek Mensuplarının Beyannamelerini
İmzaladıkları Mükelleflere İlişkin Bildirimin
Vergi Dairesine Verilmesi

1.12.2002

1.12.2002
1.12.2002

1.12.2002
1.12.2002

