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SUNUŞ
Değerli üyemiz,
2002 yılını geride bıraktığımız bu günlerde 3 Kasım Genel Seçimleri sonucunda tek parti
hükümeti kurulmuş ve görevine başlamış bulunmaktadır.
İş başına gelen hükümetin “Acil Eylem Planı” kapsamında yaptığı açıklamalar arasında,
“Mali Milat’ın kaldırılması”, vergi barışının sağlanması olarak düşünülen “vergi affı ve
matrah arttırımları” gibi önemli konular bulunmaktadır.
Siyasi iktidar tarafından 19.12.2002 tarihinde 4775 sayılı mali miladın kaldırılmasına yönelik
yasa meclisten geçirilmiş ve Cumhurbaşkanı’na sunulmuştur. Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet
Necdet SEZER tarafından bu yasa yeniden görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderilmiştir.
Bugün ise, Hükümetin ilgili Yasayı 2.defa aynen Cumhurbaşkanına gönderilmesi
beklenmektedir.
Biz, mali milatın hemen kaldırılmasının değil alt yapısının oluşturularak hayata geçirilmesinin
gerekli olduğunu düşünüyoruz. Böylece, ülkemizde sorun olan kayıt dışılık önlenmiş
olacaktır.
Diğer taraftan, “vergi barışı” olarak adlandırılan vergi affı ve matrah indirimini içeren yasa
çalışmalarının hazırlıkları da son aşamaya gelmiş bulunmaktadır.
Daha çok ilave kaynak yaratma düşüncesinden hareketle uygulamaya konulan vergi aflarının
gerçekten ek kaynak yaratma işlevine sahip olup olmadıkları son derece tartışmaya açık bir
konudur.
Uzun dönemde afların genellikle olumsuz etkilerinin bulunduğu söylenebilir. Bu olumsuzluk,
af yasası çıkana kadar vergisel yükümlülüklerini mümkün mertebe yerine getirmeye çalışan
mükelleflerin vergi yasalarına eskisi kadar duyarlı olmamaları ve yeni af beklentisi içine
girmeleri şeklinde kendini göstermektedir. Bu ise kamunun gelecekte toplayacağı vergi
gelirinin azalması sonucunu doğurmaktadır.
Dileğimiz bir daha ülkemizin vergi afları ve matrah artırımlarıyla karşı karşıya gelmemesidir.
2002 yılının bu son sayısında siz değerli meslektaşlarımıza faydalı olacağını umduğumuz
değerli makaleler, Yargı Kararları, Maliye Bakanlığı Genelgeleri ve pratik bilgiler ve
dergimizin ekinde Mali Rehberi sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
2003 yılında vergi karmaşasından, ekonomik krizlerden uzak, başarılı ve sağlıklı bir yıl
geçirmenizi diliyoruz.
62’nci sayımızda buluşmak üzere,
Saygılarımızla.
Yönetim Kurulu

YENİ DÜNYA DÜZEYİNİN KURULMASINDA YENİ BİR DÖNEM ARAYIŞI VE TÜRKİYE
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
Yaşadığımız dönem ,Cumhuriyetimizin siyasi ve ekonomik geleceği açısından çok büyük önem
taşımaktadır. Globalleşme ve yeni dünya düzeninin kurulmasında yeni bir döneme girildiği
görülmektedir. Önümüzdeki dönemde bunun en doğrudan etkilerini ülkemizin bulunduğu çoğrafya
yaşayacaktır. Bu noktada,dışarıdan gelen istikrarsızlık doğurucu etkilerin daha da artacağı
beklenmektedir.
Ülkemizin Kıbrıs,Kuzey Irak,Ortadoğu,Kafkasya gibi bölgelerde oluşan ve oluşacak
problemlere, çözüm önerilerini geliştirme ve global bir dünyada yaşadığı bilinciyle bu
çözümleri uygulama gücü ve potansiyeli bulunduğu konusunda kimse şüphe duymamalıdır. Bu
stratejileri ve çözümlerini geliştirirken çağdaş standartlarda (özelde Avrupa Topluluğu standartlarında)
hukuk devleti,demokratik düzen,ekonomik refah hedeflerinden asla sapılmamalıdır.Bunun için,
iktidarın , muhalefetin ,bürokrasinin ve sivil toplumun ciddi uzlaşma arayışlarına ihtiyaç vardır.
Dışardan gelen istikrarsızlık doğurucu etkilere ek olarak, ülkemizin ekonomik yapısında kronikleşmiş
bazı problemler bulunmaktadır. Bu problemlerin kısa sürede çözüme kavuşturulması mümkün
değildir. Problemlerin çözümü için kısa, orta ve uzun vadede yeni projeler üretilmelidir. Bu projelerin
sağlıklı yürüyebilmesi için siyasi çıkarların devreye girmemesine ve uzlaşmaya gidilmesine dikkat
edilmelidir.
Kronik problemlerimiz:


İstikrarsız büyüme trendi,



Kronikleşen yüksek enflasyon düzeyi,



Bozulan gelir dağılımı,



Artan kamu harcamaları ve kamu açığı,



Hızla yükselen iç ve dış borç stoku ,

olarak sınıflandırılabilir.
Türkiye’nin ekonomik gücünün artırılması için büyümenin kaynaklarına inen ve sektörel kalkınma
önceliklerini dikkate alan, böylece hızlı bir verimlilik ve katma değer artışı sağlayan orta vadeli bir
büyüme politikasına ihtiyacı vardır. Yapılması gereken, orta vadeli program hedeflerine ulaşılmasını
sağlayacak somut politika araçlarının geliştirilmesi ve sonuç alıcı uygulamanın sağlanmasıdır.
Türkiye 1990’ların ikinci yarısında verimlilik artışında giderek geride kalmıştır. ve Uluslararası
Rekabet Yıllıklarına göre rekabet gücü sıralamasında, son beş yılda 39. sıradan 46. sıraya düşmüştür.
Bu gerilemenin temel nedenleri şunlardır:





Kamu sektöründeki idari ve yapısal verimsizlik,
Siyasal yapının istikrarsızlığı,
Bu verimsizlik ve istikrarsızlığın makro-ekonomik yapıda neden olduğu istikrarsızlık,
Özel sektörde ortaya çıkan etkinlik kaybı ve altyapıdaki sorunlar.

Türkiye’nin rekabet gücünü olumlu etkileyen temel faktörlerden bir tanesi demografik yapısı ve
eğitimli gençlerin nüfusa oranının ekonomik büyümeyi ivmelendirecek şekilde artıyor olmasıdır. Bu
durum aynı zamanda, AB ile ekonomik ilişkilerimizde, AB’de yaşlanan nüfus ve işgücü ihtiyacı
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karşısında zaman içinde Türkiye’nin avantajını oluşturmaktadır. Ancak bu avantajın realize edilmesi,
bu işgücüne istihdam olanakları yaratılmasıyla mümkündür.
İşsizlik oranının artmasının önüne geçilmesi için eğitim vb. sosyal politika araçlarının kullanılmasının
yanı sıra reel sektörde bir an önce istihdam artışının sağlanması için başta vergisel teşvikler olmak
üzere gerekli tedbirler alınmalıdır. Türkiye’nin AB üyeliği perspektifi ve yabancı sermaye
yatırımlarındaki artış, istihdam olanakları ve bilgi ve teknoloji transferi olanakları ile Türkiye’nin
rekabet gücüne olumlu etkiyi yapması için yatırım ortamının önündeki engellerin kaldırılması
gerekmektedir.
Diğer taraftan, her ne kadar çağdaş bir yapıya sahip olsa da vergi sistemimizde önemli problemler
bulunmaktadır.
Bu problemlerin düzeltilmesi bürokrasinin veya vergiye taraf olan herhangi bir grubun tek başına
üstesinden gelebileceği kadar kolay eğildir. Gerek sistemin özünden kaynaklanan gerekse her
düzenlemenin mutlaka bir ekonomik tarafı etkilemesinden dolayı değişiklikleri gerçekleştirmek zor
olmakta ya da sosyal faydası olmayan,genel ekonomik çıkarlara hizmet etmeyen bazı değişikliklerle
karşılaşılmaktadır.
Vergi Kanunları ile ilgili her düzenleme mümkün olduğunca toplumsal uzlaşmaya dayanmadan,
konunun uzmanlarına danışılmadan ve derinlemesine tartışılmadan değiştirilmemelidir.
Türkiye’nin son yıllarda içinde bulunduğu çok ciddi kamu finansman sorununun üstesinden
gelebilmesi ve bir daha böylesi bir sorunla karşılaşmaması için, ekonomik ve mali politikaların
birbirleriyle uyumlu bir şekilde hazırlanıp uygulamaya konulması ve özellikle kamu tarafından
sunulan mal ve hizmetlerin iç borçlanma yerine vergi gelirleri ile finansmanını sağlayacak tedbirlerin
alınması ve bu konuda gerekli düzenlemelerin zaman geçirmeden yapılması zorunludur.
Bu sağlandıktan sonra, vergi kayıp ve kaçağına yol açan nedenler bilimsel ve objektif olarak ortaya
konulmalıdır.
Vergi kayıp ve kaçağına yol açan nedenlerin ortadan kaldırılması için alınması gereken tedbirler
belirlenmelidir. Ancak, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik bu tedbirlerin ekonomik, sosyal
ve mali açıdan olumsuz sonuçlar doğurma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bakımdan,
öngörülen tedbirler uygulamaya konulmadan önce muhtemel etkileri tek tek iyi analiz edilmeli ve en
az zararla en fazla etkinlik sağlayacak tedbirlerin seçimine öncelik verilmelidir. Alınması gereken
tedbirler; AB’ye uyum süreci de göz önünde bulundurularak, vergi mevzuatının iyileştirilmesinden
Gelir İdaresinin yeniden yapılandırılmasına, mükelleflerin eğitiminden vergi denetiminin etkin hale
getirilmesine, mükellef – Gelir İdaresi ilişkilerinden vergi yargısının iyileştirilmesine, doğrudan vergi
ile bağlantısı olmayan ekonomik, sosyal ve mali alanda yapılacak düzenlemelerden diğer kurumsal
düzenlemelere kadar çok geniş yelpazede yapılmalıdır.
Son aşamada ise, seçilmiş olan tedbirlerin tam bir tarafsızlıkla tavizsiz olarak uygulanması
sağlanmalıdır.
Vergisini zamanında ve tam olarak ödeyenlerin desteğinin alınması da çok önemlidir. Çünkü bu
destek, vergisel yükümlülüklerini hiç yerine getirmeyenlerin ya da eksik yerine getirenlerin üzerine
Gelir İdaresince daha kararlı gidilmesine katkıda bulunacak, bu şekilde kayıt içine alınan
mükelleflerden tahsil edilen ilave kaynaklar sayesinde vergisini tam ve zamanında ödeyenler
üzerindeki vergi yüklerinin daha aşağılara çekilmesine zemin hazırlanmış olacaktır.
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Vergisel politikasında başarının sürekli kılınmasının en temel şartı, vatandaşta vergi ödeme bilincinin
yerleşmesidir. Bu bilincin yerleşmesi için ise vatandaşın verginin haklılığına inanması gerekmektedir.
Başka bir deyişle, vergi gelirlerinin toplum ve ülke yararına kullanıldığı hususunda kanaat getirmesi
lazımdır. Ayrıca, verginin adil alındığına olan inanç arttıkça vergiye karşı direncin de o oranda
azalacağı unutulmamalıdır. Bunun için, öncelikle uygulamanın bu kanaat ve inancın yerleşmesine
katkı yapacak yönde olması, daha sonra da bu uygulamanın kamuoyuna iyi anlatılması gerekmektedir.
Bu noktada da, kitle iletişim araçlarına büyük bir görev ve sorumluluk düşmektedir.
Diğer taraftan, bir devlet çatısı altında toplu halde yaşamanın bir sonucu olarak, devletin
vatandaşlarına sunduğu güvenlik, adalet eğitim, sağlık, alt yapı gibi her türlü hizmetin finansmanının
vergi ile sağlandığı, dolayısıyla bu hizmetlerden yararlanan herkesin ödeme gücüne göre vergi vermesi
gerektiğine ilişkin vergi bilincinin ilköğretim okullarının ilk sınıflarından itibaren her düzeydeki
vatandaşa, okul, sanat ve medya yoluyla verilmesi de vergi bilincinin yerleşmesi bakımından önemli
adımlardan birisi olacaktır.
Vergide arzulanan sonucu almanın bir diğer şartı da, izlenen diğer ekonomik ve mali politikalar ile
vergi politikalarının bir bütünlük oluşturması ve paralellik göstermesidir.
Ayrıca,önem verdiğimiz ve toplumsal uzlaşmanın sağlanması gerekli olan bir konu da “gelirin tanımı”
ve “mali milat” dır.Kayıt dışının engellenmesi,yolsuzlukların önüne geçilmesi,vergi adaletinin
sağlanması ve vergi gelirlerinin artırılması için gelirin tanımının ve mali milatın kritik bir önemi
bulunmaktadır. Her iki yasa maddesi ile paralel olarak gelirde meydana gelen artışın denetlenmesini
sağlamak amaçlı yasa maddelerinin de devreye sokulması da en az bu iki müessese kadar önemlidir.
Adaleti sağlamak bakımından herkesten ödeme gücüne göre vergi alınması ,bütün dünyada
benimsenen genel bir vergileme ilkesidir. Söz konusu vergi adaleti ise Anayasanın 73.maddesi hükmü
ile güvence altına alınmıştır. Buna göre, herkes kamu giderlerini karşılamak üzere ödeme gücüne göre
vergi ödemekle yükümlüdür.
Geliri tanımlayan ve kapsamını belirleyen iki teori bulunmaktadır. Bunlar:



Kaynak teorisi ve
Net artış teorisi dir.

Kaynak
Teorisine
Göre
Gelir:Kişilerin
sahip
oldukları
üretim
faktörlerinden
(emek,sermaye,teşebbüs) devamlı bir şekilde elde edilmeyen değerler ,gelir olarak kabul
edilmemektedir. Ayrıca çeşitli nedenlerle servet unsurlarından meydana gelen değer artışları vergiye
tabi gelir kapsamında değerlendirilmemektedir.
Net Artış Teorisi:Bu teori geliri daha geniş olarak tanımlamaktadır. Burada gelir, gelirin ancak
tüketim veya tasarrufa veya her ikisine birden konu olabileceği gerçeğinden hareketle kavranmaktadır.
Dolayısıyla kaynak teorisinin aksine piyango ikramiyeleri,miras hisseleri ,v.b. arızi gelirler ve çeşitli
nedenlerle servet unsurlarında ortaya çıkan değer artışları da net artış teorisine göre gelir kavramına
girmektedir.
Gelişmiş ülkelerde gelirin tanımında yaygın olarak net artış teorisi kullanılmaktadır.
Ülkemizde gelirin tanımı kaynak teorisinden, net artış teorisine geçişle sürekli olarak değişmektedir.
01.01.1999 tarihine kadar, gelir kavramı,kaynak teorisine göre belirlenmiş iken, 01.01.1999’dan sonra
4369 sayılı kanun ile net artış teorisi ne uygun olarak tanımlanmıştır.
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4369 sayılı kanunla yapılan değişiklik 14.8.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4444 sayılı kanunun 3’ncü
maddesiyle tekrar değiştirilmiş ve 01.01.1999 öncesi gelir tanımı uygulamasına geri dönülmüştür.4369
sayılı kanun ile getirilmek istenen gelirin geniş kapsamlı tanımı 1.1.2003 tarihine kadar ertelenmiştir.
Siyasi iktidar tarafından 19 12.2002 tarihinde 4775 sayılı“Gelir Vergisi Kanunu,Vergi Usul Kanunu,
Kurumlar Vergisi Kanunu,Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu,4306 Sayılı Kanun ,4481 Sayılı Kanun
Ve 4562 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayınlanmıştır. Bu kanuna göre,
2003 yılına girilmeden gelirin tanımı konusunda 4369 sayılı kanun ile getirilen değişikliğin uygulama
alanı tamamen ortadan kaldırılmış olup eski gelir tanımı yürürlüğe girmiştir.
Mali Çözüm’ün 61’nci sayısının yayınlandığı tarihte , Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer
tarafından bu yasa yeniden görüşülmek üzere meclise geri gönderilmiştir.Hükümetin yasayı
Cumhurbaşkanına aynen geri göndermesi beklenmektedir.
Cumhurbaşkanı tarafından meclise geri gönderilen bu yasa ile, mali miladın ve her türlü
kaynaktan elde edilen gelirin vergilendirilmesinin tekrar görüşülmesine olanak sağlanmıştır.
Mali milat, ekonominin kayıt altına alınması çalışmalarının başarıya ulaşması için bir ön koşul
niteliği taşımaktadır.
Yaşadığımız ağır ekonomik krizden çıkma savaşı veren ülkemizde, vergi literatürümüze “Mali Milat”
olarak geçen müessese bir kez daha engellenmiştir.
Mali miladın kamuoyunda yarattığı huzursuzluğun nedeni yeterince anlaşılmamış olmasıdır.
Mali miladin mükellefler bakımından anlamlı ve yararlı bir müessese olarak kabul edilebilmesi için
mükelleflerin kayıt dışı kalma imkanlarının ortadan kaldırılacağı net ve açık bir şekilde ortaya
konulabilmeli ve mükelleflere milattan önceki faaliyetleri sebebiyle tam bir teminat verilmeli,
geçmişle ilgili tüm vergisel bağların koparıldığı mesajı hiçbir tartışmaya ve yoruma yer vermeyecek
açıklıkla ortaya konularak yeniden değerlendirilmelidir.
Ekonominin kayıt altına alınmasına ilişkin hükümleri içerecek olan yasada, vergi idaresinin etkin ve
verimli hale getirilmesinde gerekli ve yararlı olacak düzenlemeler, ekonominin nama yazılı hale
getirilmesi, belirli büyüklükteki nakit hareketlerinin bankacılık sisteminden geçirilmesi ve vergi
kimlik sisteminin yaygınlaştırılması gibi önlemler yer almalıdır.
Ayrıca, mükelleflerin mali milat öncesi faaliyetleri, gelirleri, servetleri ve harcamaları sebebiyle ilerde
bir vergi endişesi taşımamaları için tam bir teminat verilerek, uygulama, matrah artırımı, stok affı,
tahsilatın hızlandırılması konularında alınacak önlemlerle tamamlanmalı ve beyaz sayfa açılmalıdır.
Ancak çıkarılan yeni yasa ile bu imkanlar ortadan kalkmakta dolayısıyla kayıt dışı ekonomi ve
yolsuzlukların önü tekrar açılmaktadır. Ekonomik kriz yolsuzluğun ve legal olsa da hukukun dışına
taşan ekonomik bir düzenin gerekçesi olamaz.
Vergi Usul Kanununun 30. maddesinin 7 sayılı bendi hükmüne göre, "yapılan incelemeler sırasında
mükellefler, her türlü harcamaları ile tasarruflarını vergisi ödenmiş veya vergiye tabi olmayan
kazançlardan sağladıklarını kanıtlayamazlarsa, kanıtlanmayan kısım, harcama veya tasarrufun
yapıldığı dönemde elde edilmiş kazanç olarak, dönem matrahının takdirinde dikkate alınır."
Cumhurbaşkanı tarafından Meclise geri gönderilen 4775 sayılı yasa ile, önemsediğimiz Vergi Usul
Kanununun 30. maddesinin 7 sayılı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
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Gelirin tanımı daraltılırken, gelirin dar tanımına giren artışların bile devletten gizlenen bölümünün
tespiti zorlaştırılmaktadır. Diğer taraftan. halen pek çok gelir sahiplerinin mükellefiyeti bile yokken bu
hükümetin vergi gelirlerini nasıl artırılacağı sorusunun cevaplanması gerekmektedir.
Nitekim, Sn Cumhurbaşkanımız Sezer tarafından 4775 sayılı yasanın gelirin tanımına ilişkin Meclise
geri gönderilmesi gerekçesinde;




Vergi adaletsizliğini artırdığı,
Kayıt dışının engellenmesini imkansız hale getirdiği,
Yolsuzluk ile mücadeleyi engellediği,

Üzerinde durulmuştur. Bu gerekçeler, İSMMMO’nun görüşleriyle paralellik göstermektedir.
Bütün bu üzerinde durduğumuz hususların dikkate alınması durumunda, 2003 yılında ekonomik
canlanmanın kalıcı olması sağlanacak,dış dünyadan gelen riskler avantaja dönüştürülecek, kayıt dışı
ekonominin önüne geçilecektir.Sağlıklı gelir kaynağı yaratıldığından borçların ekonomi üzerindeki
yükü azaltılmış olacaktır.Dolayısıyla, istikrar ve kalkınma tekrar başlayacak ,işsizliğin önüne
geçilecektir.
Türkiye’de ve dünyada savaş yanlılarının değil; barış,demokrasi,dostluk ve dayanışma
yanlılarının hüküm sürdüğü sağlıklı , mutlu ve başarılı bir yıl dileriz.
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MADDE ve MALZEME MALİYETLERİNE VERGİSEL YAKLAŞIM
Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU
Galatasaray Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Arş.Grv. Volkan DEMİR
Marmara Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
0. GİRİŞ
Endüstri işletmelerinde üretim maliyetinin unsurları incelendiğinde madde ve malzeme maliyetlerinin üretim
maliyetlerinin içerisinde çok önemli bir paya sahip olduğu gözlenmektedir. Bu sebeple madde ve malzeme
maliyetleri hem işletme içinde (performans amaçlı) hem de işletme dışında (mali idare ve/veya bağımsız
denetçiler tarafından vergisel amaçlı) incelenmesi gereken ayrıca iç ve dış finansal raporları da (iç finansal
raporlar; maliyet raporları, yönetim raporları vb. dış finansal raporlar; finansal tablolar) etkileyen bir
maliyet unsuru olmuştur. Çalışmamızın amacı madde ve malzeme maliyetlerini vergi kanunları çerçevesinde
incelemek ve konu ile ilgili kavramsal bütünlük sağlamaktır.
1. KAVRAMSAL TANIMLAMALAR
Direkt Madde (Hammadde); Stoklanabilen, mamulün bünyesine giren, temelini oluşturan maddedir.
Kullanım amaçlı depodan üretime sevk edildiğinde 710. DİMM Giderini oluşturur. Konfeksiyon sektöründe
kumaş ve astar gibi.
Yardımcı Madde; Stoklanabilen, mamulün bünyesine giren fakat temelini oluşturmayan maddedir.
Kullanım amaçlı depodan üretime sevk edildiğinde 730. Genel Üretim Gideri’dir. Konfeksiyon sektöründe
iplik, düğme gibi.
İşletme Malzemesi; Stoklanabilen, mamulün bünyesine girmeyen, temelini oluşturmayan fakat üretim için
büyük öneme sahip sarf malzemeleridir. Kullanım amaçlı depodan üretime sevk edildiğinde 730. Genel
Üretim Gideri’dir. Konfeksiyon sektöründe makine iğneleri, kesici uçlar, delici uçlar, aşındırıcı taşlar gibi.
Randıman;Üretilen mamuller ile bu mamuller için kullanılan direkt madde, yardımcı madde arasındaki
matematiksel ilişki ve miktarsal dengedir.
ABC Planı; Bir işletmede değeri düşük ve yüksek çok çeşitli maddeler kullanılabilir. Kuşkusuz, yüksek
değerdeki maddelerle, düşük değerdeki maddelere aynı kontrol yöntemleri uygulanmayacaktır. ABC
planının özü kullanılan maddeleri değerlerine göre sistematik bir gruplamaya tabi tutmak ve her bir gruba
uygulanacak kontrol yöntemlerini belirlemektir.1
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde (7/A) Fonksiyonel gider hesapları üretim giderleri ve
faaliyet giderleri olarak sunulmuştur. Buna göre;
Üretim Giderleri
710. Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri
720. Direkt İşçilik Gideri
730. Genel Üretim Gideri
Faaliyet Giderleri
750. Ar-Ge Gideri
760. Pazarlama Satış ve Dağıtım Gideri
770. Genel Yönetim Gideri
780. Finansman Gideri
Vergi Usul Kanunu’nun 275. Maddesi üretilen mamul maliyetinin (imal edilen emtia) unsurlarını
sıralamıştır. Sözkonusu madde hükmü şu şekildedir.

1

GÜRSOY, Cudi Tuncer; Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Beta Yayınları, İstanbul 1999, Sf:77

“İmal edilen emtianın (Tam ve yarı mamul mallar) maliyet bedeli aşağıda yazılı unsurları ihtiva eder:
1. Mamulün vücuda getirilmesinde sarf olunun iptidai ve ham maddelerin bedeli,
2. Mamule isabet eden işçilik,
3. Genel imal giderlerinden mamule düşen hisse,
4. Genel idare giderlerinden mamule düşen hisse (Bu hissenin mamulün maliyetine katılması ihtiyaridir.),
5. Ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin bedeli.
Mükellefler, imal ettikleri emtianın maliyet bedellerini yukarıdaki unsurları ihtiva etmek şartıyla diledikleri
usulde tayin edebilirler.”
2. MALİYET HESAPLARI İLE STOK HESAPLARININ ÇALIŞMASI
Üretim işletmelerinde maliyet hesapları ile stoklar bağlantılı olarak çalışır. Maliyet hesapları ile stok
hesaplarının çalışma mantığı aşağıda açıklanmıştır.


Üretimde kullanılmak üzere alışı yapılan madde ve malzemeler;
------------------------ / / -------------------------------150. İLK MADDE ve MALZEME
XX
320 SATICILAR
-------------------------------------------------------------------

XX

150 İLK MADDE ve MALZEME hesabının içeriği şu şekildedir:






Hammadde
Yardımcı Madde
İşletme Malzemesi
Ambalaj Malzemesi (Ambalajlı olarak piyasaya sürülmesi zorunlu olan mamullerde)
Kalıplar



Stokta bulunan madde ve malzemelerin üretimde kullanılması;
------------------------ / / -------------------------------710. DİREKT İLK MADDE ve MALZEME
XX
150. İLK MADDE ve MALZEME
XX
(Hammaddenin Üretimde Kullanılması)
------------------------------------------------------------------ve
------------------------ / / -------------------------------730. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
XX
150. İLK MADDE ve MALZEME
XX
(İşletme Malzemesi ve Yardımcı Maddenin Üretimde Kullanılması)
------------------------------------------------------------------Maliyet dönemi sonunda; maliyet hesaplarının (710-720-730) borç bakiyeleri kadar yansıtma
hesaplarına (711-721-731) alacak, 151.YARIMAMULLER-ÜRETİM hesabına borç kaydedilir.
------------------------ / / -------------------------------151.YARIMAMULLER-ÜRETİM
XX
711.DİMM YANS.
XX
721.D.İŞÇ. YANS.
XX
731.GÜG YANS.
XX
(Üretim Maliyetinin Hesaplanması için yansıtma hesaplarının çalıştırılması)
-------------------------------------------------------------------



151.YARIMAMULLER-ÜRETİM hesabı aşağıdaki unsurlardan oluşur;
DB YARIMAMUL STOK
DÖNEMİN ÜRETİM GİDERLERİ
(DS YARIMAMUL STOK)
ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ



Üretilen Mamullerin maliyetinin Mamul Stokları hesabına aktarılması;
------------------------ / / -------------------------------152.MAMULLER
XX
151.YARIMAMULLER-ÜRETİM
XX
(Üretilen Mamullerin mamul stokuna alınması)
------------------------------------------------------------------152.MAMULLER hesabı aşağıdaki unsurlardan oluşur;
DB MAMUL STOK
DÖNEMDE ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ
(DS MAMUL STOK)
SATILAN MAMUL MALİYETİ



Satılan Mamullerin Maliyetinin Kaydı
------------------------ / / -------------------------------620.SATILAN MAMUL MALİYETİ
XX
152.MAMULLER
XX
(Satılan Mamullerin mamul stokundan çıkarılması)
------------------------------------------------------------------ Fonksiyonel üretim giderleri hesapları ile yansıtma hesapları kapatılır.
------------------------ / / -------------------------------711. DİMM Gid. Yans.
XX
721. D.İşç. Gid. Yans.
XX
731.GÜG Yans.
XX
710. DİMM Gid.
XX
720. D.İşç. Gid.
XX
730.GÜG
XX
(Hesapların kapanışı)
------------------------------------------------------------------Konunun daha iyi kavranması amacıyla aşağıda rakamsal örnek verilmiştir.
X Sanayi İşletmesinin 31 Mart 2002 tarihi itibariyle maliyet hesapları ve stok bilgileri aşağıdaki gibidir:
1- 150 İlk Madde ve Malzeme Hs.
151 Yarı Mamul-Üretim Hs.
152 Mamul Üretim Hs.

31.12.2001(veya 01.01.2002) *
1.000.000.000
500.000.000
600.000.000

31.03.2002**
1.500.000.000
750.000.000
300.000.000

* Dönem Başı Stok rakamları bilançodan sağlanabilir.
** Dönem Sonu Stok rakamları işletmede bulanan stok kartlarından (bilgisayar sisteminden) ve fiili envanter
ile sağlanabilir.
2- İşletmenin 31.03.2002 tarihli mizanından aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir:
710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
720 Direk İşçilik Giderleri
730 Genel Üretim Giderleri

Borç Bakiye
700.000.000
500.000.000
600.000.000

Bu bilgilere göre işletmenin örnek maliyet hesapları kayıtlar aşağıdaki gibi olacaktır:
 Üretim Maliyeti Hesaplarının mizanda görülen borç bakiyeleri kadar yansıtma hesaplarına alacak, yarı
mamul-üretim hesabına borç kaydedilir.
------------------------ / / -------------------------------151.YARIMAMULLER-ÜRETİM
1.800.000.000
711.DİMM YANS.
700.000.000
721.D.İŞÇ. YANS.
500.000.000
731.GÜG YANS.
600.000.000



(Üretim Maliyetinin Hesaplanması için yansıtma hesaplarının çalıştırılması)
------------------------------------------------------------------151.YARIMAMULLER-ÜRETİM hesabında aşağıdaki hesaplama yapılır:
DB YARIMAMUL STOK
DÖNEMİN ÜRETİM GİDERLERİ
(DS YARIMAMUL STOK)
ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ



500.000.000
1.800.000.000
(750.000.000)
1.550.000.000 Bu rakam 152 Mamuller hesabına
devredecektir.

Üretilen Mamullerin maliyetinin Mamul Stokları hesabına aktarılması;
------------------------ / / -------------------------------152.MAMULLER
1.550.000.000
151.YARIMAMULLER-ÜRETİM
1.550.000.000
(Üretilen Mamullerin mamul stokuna alınması)
------------------------------------------------------------------152.MAMULLER hesabında aşağıdaki hesaplamalar yapılır:
DB MAMUL STOK
600.000.000
DÖNEMDE ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ 1.550.000.000
(DS MAMUL STOK)
(300.000.000)
SATILAN MAMUL MALİYETİ
1.850.000.000 Bu rakam 620 Satılan
Mamul Maliyeti hesabına
devredecektir.

Satılan Mamullerin Maliyetinin Kaydı
------------------------ / / -------------------------------620.SATILAN MAMUL MALİYETİ
1.850.000.000
152.MAMULLER
1.850.000.000
(Satılan Mamullerin mamul stokundan çıkarılması)
------------------------------------------------------------------ Fonksiyonel üretim giderleri hesapları ile yansıtma hesapları kapatılır.
------------------------ / / -------------------------------711. DİMM Gid. Yans.
700.000.000
721. D.İşç. Gid. Yans.
500.000.000
731.GÜG Yans.
600.000.000
710. DİMM Gid.
700.000.000
720. D.İşç. Gid.
500.000.000
730.GÜG
600.000.000
(Hesapların kapanışı)
------------------------------------------------------------------3. STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ VE VERGİSEL BAĞINTISI
Stok değerleme yöntemlerinin vergisel bağı incelenirken sadece maliyeti esas alan stok değerleme
yöntemleri dikkate alınmıştır.
3.1. Gerçek Maliyet Yöntemi
Vergi Kanunlarına göre stokların maliyet bedeli ile değerlemesinde esas alınan ana maliyet yöntemidir.
Maliyet Bedeli Vergi Usul Kanunu'nun 262. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: "Maliyet bedeli, iktisadi
bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara
müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder." Gerçek maliyet yönteminde eldeki direkt ilk madde ve
malzemenin hangi partiye ait olduğu bilinmektedir. Üretimde kullanılan direkt ilk madde ve malzeme hangi
partiden alınmış ise o partinin maliyet bedeli ile üretime yüklenmektedir. Dönem sonu direkt ilk madde ve
malzeme stoku hangi partiden kalmış ise o partinin maliyeti ile değerlendirilmektedir.

3.2. Ortalama Maliyet Yöntemi
Biri diğerinin yerine konulması olanaklı mallarda uygulanabilir. Aritmetik ortalama maliyet yöntemi daha
çok alış partilerinin birim sayısı ve fiyatları eşit olduğunda gerçekçi sonuçlar verir. Hareketli ortalama
maliyet yöntemi gerçek maliyete en yakın sonucu verir. Ana ilke gerçek maliyetle değerleme olduğundan
devamlı envanter tutulması olanağının bulunduğu durumlarda bu yönteme göre değerleme daha gerçekçi
olur.
3.3. İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi (FIFO)
Bu yöntem, ilk alınan direkt ilk madde ve malzemenin ilk olarak üretime gönderilmesi varsayımına dayanır.
Yöntemde tarih sırasına göre girişler ve çıkışlar yer alır. Kalanlar ise son fiyatlarla stokta kalmış varsayılır.
Yöntem daha çok büyük partiler şeklinde satın alınan ve kullanımın hangi partiye ait olduğu kolaylıkla
izlenebilen direkt ilk madde ve malzeme için uygundur. Fifo yönteminin sakıncası enflasyon dönemlerinde
enflasyon karlarının çıkmasına ve bunların vergilerinin ödenmesine neden olur. Fiyatların düştüğü
dönemlerde maliyetlerin yükselmesine neden olur.
3.4. Son Giren İlk Çıkar (LIFO)
Bu yöntemde ilk madde ve malzemenin üretime son fiyatlarla gönderildiği varsayımı temel alınmıştır. Lifo
yönteminin amacı enflasyonist dönemlerde işletmelerin özvarlıklarını daha az vergi almak suretiyle
korumaktır. Enflasyonist dönemlerde işletmeler üretimde kullandıkları ilk madde ve malzemeyi aynı fiyatla
alamadıklarından bu durum yapılarının bozulmasına neden olmaktadır.
4008 Sayılı Kanun ile 274. Maddede yapılan değişiklikle LIFO yöntemini seçen mükelleflerin beş yıl içinde
bu yöntemden geri dönmeleri yasaklanmaktadır. 4008 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu 'nun 41. ve
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15. Maddesine eklenen sırasıyla 8 ve 13 numaralı bent hükümleriyle, LIFO
yöntemini uygulayan veya yeniden değerleme yapan mükellefler işletmede kullandıkları yabancı kaynaklara
ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altındaki maliyet unsurlarının belli bir
kısmını dönem kazancının tespitinde gider olara yazamazlar. Gelir Vergisi Kanunu'nun 41. Maddesine
eklenen bent hükmü şu şekildedir: Vergi Usul Kanununa göre dönem sonu stoklarının son giren ilk çıkar
yöntemine göre değerleyen veya amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutanların
işletmede kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri
adlar altında yaptıkları maliyet unsurları toplamına (yatırımın maliyetine eklenenler hariç ) aşağıdaki
indirim oranını uygulanması suretiyle bulunacak kısmın % 25 i gider yazılamaz. İndirim oranı, Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre o yıl içinde tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının ilgili kuruluşlardan
alınan bilgilere göre Maliye ve Gümrük Bakanlığı ' nca o yıl hesaplanan ortalama ticari kredi faiz oranına
bölünmesi suretiyle bulunur. Sanayi siciline kayıtlı imalatçıların imalat faaliyetinde kullandıkları yabancı
kaynaklara ait maliyet unsurlarına bu bent hükmü uygulanmaz. 2
4. ENDÜSTRİ İŞLETMELERİNDE MADDE ve MALZEME MİKTAR DENGESİ
Endüstri işletmelerinde üretilen mamuller ile bu mamullerin üretiminde kullanılan direkt madde ve endirekt
madde arasında miktar ilişkisi kurulabilir. Randıman olarak adlandırılan bu ilişkide iki önemli denge
mevcuttur. Bunlardan birisi mamul miktar dengesi, diğeri de madde ve malzeme miktar dengesidir. Türk
vergi kanunlarında randıman incelemesi genelde doğrudan doğruya düzenlenmemiştir. Yürürlükteki vergi
kanunlarında, daha çok yorum yoluyla randıman incelemesine gidilmektedir.
Endüstri işletmelerinde normal randıman oranları, genellikle bağlı bulundukları Sanayi Odalarınca, ilgili iş
kolunda uzmanlaşmış kişilere yaptırılan ve ülkede o iş kolunda çalışan işletmeler için mümkün olduğu kadar
tek bir normal randıman oranı sağlayabilmek amacıyla Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret
Borsaları Birliği'nin onayına tabi KAPASİTE RAPORU ile saptanmaktadır. Vergi yönünden yapılan
incelemelerde de randıman yönünden genellikle bu rapora itibar edilmektedir.3 Ancak kapasite raporlarını
veri olarak kabul edilerek randıman incelemesi yapılmasında bazı sıkıntılarda mevcuttur. Kapasite
kriterinin, vergi incelemelerinde dikkate alınması yoluyla belirlenen matrah farklarının varlığında, bu kriterin
2
3

HACIRÜSTEMOĞLU, Rüstem; Maliyet Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, 3. Baskı, İstanbul 2000,sf:105
ALTUĞ, Osman; Maliyet Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, 13. Baskı, İstanbul 2001, sf:408-417

yanında bazı somut tespitlere de gidilmediği zaman, belirtilen karinenin çürütülmesi zor olmayacak ve
tarhiyatlar terkin edilebilecektir. Çünkü kapasite raporunu hazırlayan Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve
Ticaret Borsaları Birliği, firmaların eğilimleri üzerine, çeşitli nedenlerle, yakın gelecekte ulaşabilecekleri
kapasiteler üzerinde rapor düzenleyebilmektedir. Bunun temelinde, firmaların bazı imkanlardan
yararlanabilmeleri için kendi istekleri yer almaktadır. Ayrıca uygulama da makinelerin teorik kapasiteye
çeşitli nedenlerle ulaşamadıkları da bir gerçektir.4
Randıman oranları ile ilgili uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi için mali idare KDV Kanunu'nun
56. maddesindeki yetkisini kullanmalıdır. Bu madde de "Maliye Bakanlığı imal ve inşa işlerinde,
hammadde, yardımcı madde, enerji, işçilik ve benzeri ölçüleri esas alarak belli iş ve sanat kolları itibariyle
asgari randıman oranları tespit etmeye yetkilidir." hükmü bulunmaktadır.
Mali idare yapacağı denetimlerde randıman incelemeleri ile aynı sektörde faaliyet gösteren farklı işletmeleri
karşılaştırabilir; işletmelerde VUK'nun 139 ve 257.maddelerine dayanarak fiili tespitler yapabilir; ayrıca
randıman farklarından hareketle ve gerekirse çalışanların banka hesaplarını denetleyerek işletmedeki nakit
hareketlerinin vergisel boyutunu ortaya çıkarabilir.
İşletmelerde randıman incelemesi sonucunda gelir gizlemesinin varlığı saptandığında, saptanan matrah
farkının vergilenmesi ve gizlenen gelir farkı için ceza kesilmesi tartışma konusudur. Bu konulardaki
uyuşmazlıklarda Danıştay'ın verdiği farklı kararlarda mevcuttur. Fakat randıman incelemesi işletmelerde
verimlilik ölçmede her zaman başvurulabilecek bir yöntemdir.
Endüstri işletmelerinde mamul miktar dengesi ve ilk madde ve malzeme miktar dengesi ile ilgili aşağıda bir
örnek sunulmuştur.
Bir endüstri işletmesinde A ve B direkt İlk Madde ile C malzemesi kullanılarak X mamulü üretilmektedir. 1
birim X mamulü üretebilmek için normal standartlara göre 3 kg A direkt ilk maddesi, 1,5 kg B direkt ilk
maddesi ve 1,2 kg C malzemesi gerekmektedir. X mamulüne ait miktar hareketleri şöyledir. Dönem başı stok
15.000 birim , dönem içinde satılan mamul miktarı 55.000 birim, dönem sonu mamul stoku 10.000 birimdir.
İşletmenin envanter ve imalat defteri kayıtlarından saptanan , A ve B Direkt ilk maddesi ve C malzemesi
miktar hareketleri sonuçları aşağıdaki gibidir:

Maddeler
A
B
C

Dönem Başı
Stok

Dönemde
Alınan

Dönem Sonu
Stoku

Ortalama
Maliyet

30.000 kg
15.000 kg
24.000 kg

255.000 kg
120.000 kg
96.000 kg

120.000 kg
48.000 kg
52.500 kg

750.000 TL
900.000 TL
450.000 TL

İşletmenin normal fire oranı %6 dır. Karşılaştırmalı miktar dengesi tablosunu düzenleyerek madde miktar
dengesinin kontrolünü yapıp, miktar kontrolünde saptanacak farkı değerlendirmek suretiyle de miktar
dengesindeki sıhhatsizlik nedeniyle ortaya çıkan hasılat gizlemesinin tutarını hesaplayalım.
Tabloda yer alan bilgilerden miktara ait olanlar imalat ve envanter defterlerinden , değere ilişkin bilgiler de
finansal muhasebe veya maliyet muhasebesi kayıtlarından elde edilmiştir.
MAMUL MİKTAR DENGESİ TABLOSU
Miktar Dengesi
+Dönemde Satılan Mamul
-Satıştan İade Olunanlar
=Net Satış Miktarı
+Dönem Sonu Mamul Stoku
=Toplam
-Dönem Başı Mamul Stoku

Mamul X ( Br )
55.000
55.000
10.000
65.000
15.000

KELECİOĞLU, M.Aykut; Randıman İncelemeleri, Yaklaşım Dergisi, Yıl:9; Sayı:106; Ekim 2001, Sf:144-150; ve
makaleden ŞEKER, Nezih; Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi, İstanbul 1994, s:294
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=Üretilen Mamul Miktarı

50.000

Buna bağlı olarak düzenlenecek olan ;
İLK MADDE VE MALZEME MİKTAR
DENGE TABLOSU
İlk Madde ve Malzemeler

Miktar Dengesi

A (kg)

B (kg)

C(kg)

+ Dönem Başı İ.M.M. Stoku
+ Dönemde İ.M.M. Alımı
= Toplam
İ.M.M Alımında İade
= Kullanılabilir İ.M.M
+ Üretimden İade
- Dönem Sonu İ.M.M Stoku
= Kullanılan İ.M.M. Miktarı
- Standart Kullanım Miktarı
= Fark
- Normal Fire ( %6 )
= Net Fark

30.000
255.000
285.000
285.000
120.000
165.000
150.000
15.000
9.000
6.000

15.000
120.000
135.000
135.000
48.000
87.000
75.000
12.000
4.500
7.500

24.000
96.000
120.000
120.000
52.500
67.500
60.000
7.500
3.600
3.900

İşletmenin miktar dengesindeki sıhhatsizliği nedeni ile ortaya çıkan farklar A direkt ilk Maddesinde 6.000
kg B direkt İlk Madde 7.500 kg C malzemesinde 3.900 kg. dır. İşletmelerde bu fark, fazla kullanım sonucu
elde edilen mamulün faturasız satıldığı izlenimini yaratır. Veya fark kadar İ.M.M. faturasız satılmış ve bunu
gizlemek için de fazla İ.M.M kullanılmış gösteriliyor izlenimine de varılabilir.
Bu örnekteki farkların değerlendirilmesinden:
A Direkt İlk M. 6.000 kg x 750.000.-TL
B Direkt İlk M. 7.500 kg x 900.000.-TL
C Malzemesi 3.900 kg x 450.000.-TL

=4.500.000.000.-TL.
=6.750.000.000.-TL.
=1.755.000.000.-TL.
13.005.000.000.-TL.

İşletmede 13.005.000.000.TL. 'lık hasılatın gizlendiği izlenimine varılır.
5. SİPARİŞ MALİYETİ SİSTEMİNDE BOZUK ÜRÜN-KUSURLU ÜRETİM-MADDE ARTIĞI VE
MADDE HURDASI
5.1. Bozuk ürün, üretim standartlarını karşılamayan, hatta satıldığında artık değeri olmayan üründür. Bozuk
ürün üretimde ortaya çıktığı zaman üretim hattından alınır, üzerinde daha işlem yapılmaz ve ekonomik bir
çalışmayla mamul haline gelmez. (Örnek yanmış ekmek vb.)
Bozuk ürün maliyetinin neden doğduğuna ve yapısına ilişkin bilgi yönetime verilmelidir. Bu bağ (yönetimmaliyet) planlama ve kontrol açısından önemlidir. Bozuk ürünün işlenmesi, maliyetlerinin saptanması
yönetim için önemli bir konudur. Yönetim, etkin bir üretim sürecinde bozuk ürünü minimumda tutmalıdır.
Bozuk ürün normal ve anormal bozuk ürün olmak üzere ikiye ayrılır. Vergi yasalarınca belirlenen oranlar
normal bozuk ürünü (fire) oluşturur. Etkin bir üretim metoduna rağmen ortaya çıkan fire normal firedir.
Bozuk ürün maliyeti kaçınılamaz bir maliyettir ve üretim maliyeti olarak alınır.
Normal bozuk ürün maliyeti aşağıdaki 2 yolla muhasebeleştirilir:

1-) Tüm siparişe (mamullere) dağıtma yöntemi
2-) Belirlenmiş siparişe (mamullere) dağıtma yöntemi
1-) Tüm siparişe (mamullere) dağıtma yöntemi
Tahmini net normal bozuk ürün maliyeti = Normal bozuk ürün maliyeti - Tahmini Artık Değer
Bu değer GÜG yükleme katsayısı içerisinde tüm siparişlere aktarılır. 40 br normal bozuk ürün varsa, br
başına bozuk ürün maliyeti 50 TL , tahmini satış değeri 10 TL ise normal bozuk ürünün tüm
mamullere(siparişlere) yüklenmesi;
------------------------ / / -------------------------------157. DİĞER STOKLAR
400
730. GÜG
1.600
151. YARIMAMULLER-ÜRETİM Hs.
2.000
------------------------------------------------------------------2-) Belirlenmiş siparişe (mamullere) dağıtma yöntemi
Normal bozuk ürün GÜG yükleme katsayısı hesabında ihmal edilir, normal bozuk ürün maliyeti yarımamulüretim hesabında çıkarılıp diğer stoklara aktarılır:
------------------------ / / -------------------------------157. DİĞER STOKLAR
400
151. YARIMAMULLER-ÜRETİM Hs.
400
------------------------------------------------------------------Anormal bozuk ürünün muhasebeleştirilmesi
Üretim sürecinde oluşan bozuk ürünün normalden fazlası anormal bozuk üründür. Anormal bozuk ürün
üretim personelinin verimsiz faaliyetleri sonucu ortaya çıkar ve üretim hattında kontrol edilebilir. Anormal
bozuk ürün maliyeti yarımamul üretim hesabından çıkarılır diğer stoklar ve olağandışı gider ve zararlar
(anormal bozuk ürün) hesabına borç yazılır. Bu şekildeki muhasebeleştirme sağlam birimlerin maliyetini
etkilemez.
Örnek: Birim maliyet 20.000.-TL/5.000 br =4 TL/br ve 20 br bozuk ürünün artık satış değeri 0,50 TL'den
olursa;
------------------------ / / -------------------------------157. DİĞER STOKLAR
10
(20 br x 0,50 TL)
689. O.DIŞI GİD.ZARARLAR
70
[(20 br x 4 TL)-(20 br x 0,50 TL)]
151. YARIMAMULLER-ÜRETİM Hs.
80
------------------------------------------------------------------5.2. Kusurlu ürün, üretim standartlarını karşılamayan, satılabilmesi için daha ileri sürece tabi tutulan ve
üzerinde işlem yapılan mamullerdir. Bu tür ürünler ekonomik bir çalışmayla satılabiliyor. (Örnek kalem
üretilmiş ve üzerindeki kırmızı bant unutulmuş. Bir işçi bu bandı yapıştırıp bu kaleme satış değeri
kazandırabilir.)
Normal kusurlu ürün maliyeti aşağıdaki 2 yolla muhasebeleştirilir:
1-) Tüm siparişe (mamullere) dağıtma yöntemi
2-) Belirlenmiş siparişe (mamullere) dağıtma yöntemi
1-) Tüm siparişe (mamullere) dağıtma yöntemi

Tüm siparişe dağıtım durumunda tekrar işleme maliyetinin 200.000.-TL olduğunu kabul edersek;
------------------------ / / -------------------------------730. GÜG
200.000
100.KASA/320.SATICILAR vb.
200.000
------------------------ / / -------------------------------151. YARIMAMULLER-ÜRETİM Hs.200.000
731. GÜG YANS.
200.000
------------------------------------------------------------------2-) Belirlenmiş siparişe (mamullere) dağıtma yöntemi
Belirli mamule (siparişe) aktarırsak normal işleme maliyetleri ilgili siparişe yüklenir.
------------------------ / / -------------------------------730. GÜG
200.000
100.KASA/320.SATICILAR vb.
200.000
------------------------ / / -------------------------------151. YARIMAMULLER-ÜRETİM Hs.200.000
(Sipariş 101)
731. GÜG YANS.
200.000
------------------------------------------------------------------Anormal kusurlu ürünün muhasebeleştirilmesi
Anormal kusurlu ürünün tekrar işleme maliyeti anormal kusurlu üretim zararı (689. Olağandışı Gider ve
Zararlar Hs.) hesabına aktarılır. Çünkü verimsiz faaliyetin maliyetinin üretim maliyeti ile ilişkilendirilmesi
doğru olmaz.
------------------------ / / -------------------------------689. O.DIŞI GİD.ZARARLAR
xx
Anormal kusurlu üretim zararı
150. İlk Madde ve Malzeme Hs.
xx
720. Direk İşçilik Hs.
xx
730. GÜG Hs.
xx
------------------------------------------------------------------5.3. Artık, üretim sürecinde hammadde artıkları meydana geliyor ve bu tür maddeler tekrar üretime
alınmıyor. Fakat üzerindeki değerle satılabiliyor. (Örnek talaş tozu vb.)
Artık madde maliyeti aşağıdaki 2 yolla muhasebeleştirilir:
1-) Tüm siparişe (mamullere) dağıtma yöntemi
2-) Belirlenmiş siparişe (mamullere) dağıtma yöntemi
1-) Tüm siparişe (mamullere) dağıtma yöntemi
Artık maddenin satış değeri Genel Üretim Gideri'ni azaltıcı unsur olarak dikkate alınır.
------------------------ / / -------------------------------100.KASA/102.BANKA Hs.
xx
730. GÜG
xx
------------------------------------------------------------------2-) Belirlenmiş siparişe (mamullere) dağıtma yöntemi
Artık maddenin satış değeri üretim maliyetini azaltıcı bir unsur olarak dikkate alınır.

------------------------ / / -------------------------------100.KASA/102.BANKA Hs.
xx
151. YARIMAMULLER-ÜRETİM Hs. xx
------------------------------------------------------------------5.4. Hurda: Üretim hattındaki bazı maddeler ne ileri bir üretime tabidir ne de satış değeri vardır. Ayrıca bu
tür maddelerin üretim bandından alınması için ek bir maliyet gerekir. Bu tür maddeler hurda yı
oluşturur.(Örnek demir-çelik fabrikasında oluşan cürufun banddan alınıp atılması vb.)
Hurda madde maliyeti aşağıdaki 2 yolla muhasebeleştirilir:
1-) Tüm siparişe (mamullere) dağıtma yöntemi
2-) Belirlenmiş siparişe (mamullere) dağıtma yöntemi
1-) Tüm siparişe (mamullere) dağıtma yöntemi
------------------------ / / -------------------------------730. GÜG
xx
100.KASA/320.SATICILAR vb.
xx
------------------------ / / -------------------------------151. YARIMAMULLER-ÜRETİM Hs.xx
731. GÜG YANS.
xx
------------------------------------------------------------------2-) Belirlenmiş siparişe (mamullere) dağıtma yöntemi
------------------------ / / -------------------------------730. GÜG
200.000
100.KASA/320.SATICILAR vb.
200.000
------------------------ / / -------------------------------151. YARIMAMULLER-ÜRETİM Hs.200.000
(Sipariş 101)
731. GÜG YANS.
200.000
------------------------------------------------------------------6. SONUÇ
Madde ve Malzeme Maliyetlerine Vergisel Yaklaşım adı altında gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda vergi
yasaları ile madde ve malzeme maliyetleri arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır. İşletmelerin özellikle
vergisel denetimlerinde (mali idare ve/veya bağımsız denetçiler tarafından) madde ve malzeme
maliyetlerinin denetimi daha çok ön plana çıkmaktadır. İşletmelerin yukarıda açıkladığımız hususlara salt
vergisel anlamda yaklaşmayıp; verimlilik-performans ölçümlemek ve yönetim muhasebesi sistemi tesis
ettirmek amacıyla da iç denetimlerinde kullanmaları faydalı olacaktır.
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DEĞER KATMAYAN FAALİYETLER VE MALİYET YÖNETİMİNDEKİ ÖNEMİ
Doç. Dr. Münir ŞAKRAK
Marmara Üniversitesi, İİBF
İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
I- GİRİŞ
1970’li yılların ortalarından itibaren işletmelerde yaşanan ve global rekabet ve teknolojik yeniliklerden
kaynaklanan değişimler, organizasyonlarda finansal ve finansal olmayan bilgilerin kullanımında çarpıcı
yeniliklere öncülük etmiştir. Böylelikle, 1920’li yılların sonlarından itibaren günümüze değin uzanan süreçte,
mevcut maliyet ve yönetim muhasebesi sistemlerinin, mamul ve üretim teknolojilerindeki evrim ile uyum
sağlama konusunda yetersiz kaldıkları vurgulanmaya başlanmıştır. Yeni ortam, bir organizasyonun
faaliyetlerinde, iş süreçlerinde, mamul, hizmet ve müşterileri üzerinde daha anlamlı maliyet ve performans
bilgilerini talep etmektedir.
Bu süreçte, Maliyet yönetimi kavramıyla birlikte, önerilen yeni sistem modelleri ve muhasebe teknikleri,
maliyet ve yönetim muhasebesine yeni bir boyut kazandırmıştır.
Maliyeti düşürmek söz konusu olduğunda; ürün, üretim bandından çıktıktan sonra bunun fazlasıyla güç hale
geldiği fark edilir. Ürünün maliyeti, gün geçtikçe tasarımı ile son derece bağlantılı hale gelmektedir.
Maliyetleri düşürmenin aslında her zaman önemli görülmesine karşın, günümüzde öneminin çok arttığı
söylenebilmektedir. Böylelikle; örneğin Japonya’da, küçük şirketlerin zirveyi kolaylıkla zorlar hale
geldikleri ve maliyet yönetiminin bazı sektörlerde varolma-yokolma meselesine dönüştüğü
vurgulanmaktadır.
Bu çalışmada, maliyet ve performans yönetim sistemlerinin, işletmelerin kârlılık ve faaliyet etkinliklerini
nasıl artırabilecekleri konusunda, bir yaklaşımın tartışılması amaçlanmıştır. Çalışmamızda, günümüz
işletmelerinin maliyetlerde sürekli iyileştirme
çabalarına yönelik sistem arayışı ve tasarımlarının
odaklanacağı konular genel olarak incelenmiş; bu çerçevede de maliyet yönetiminde “değer katmayan
faaliyetler”in rolü tanımlanmaya çalışılmıştır.
II- DEĞER YARATMAYAN FAALİYETLER VE MALİYETLERİ
Globalleşen ve çetin rekabet koşullarının belirleyici olduğu günümüz dünyasında, mamullerin piyasa
ömürleri kısalmış, üretim öncesindeki araştırma ve geliştirme, mamul ve süreç tasarımları, sermaye
yatırımları, yazılım geliştirme ve eğitim-staj faaliyetleri için daha çok maliyete katlanma zorunluluğu
artmıştır.
Bunun sonucu olarak da; direkt madde ve özellikle de direkt işçilik maliyetlerinin toplam mamul maliyetleri
içindeki payları daha düşük bir düzeye gerilemiş, işletmelerin performans ölçümlemelerinde kullanılan
geleneksel finansal tekniklerin etkinliği azalmıştır.
Geniş ölçüde bilgisayar kontrollü esnek üretim teknolojisinin maliyetler üzerindeki etkileri 80’li yıllarda
çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Özellikle üretim sistemlerindeki ve teknolojideki gelişmelerin ortaya
çıkardığı yeni faaliyetlerle ilgili maliyetlerin mamullere yüklenmesinde, eski yöntemlerin kullanılmasının,
hatalı yönetim kararlarına yol açacağı literatürde ısrarla vurgulanmıştır.
Maliyet yönetimi kavramıyla birlikte, önerilen yeni sistem modelleri ve yeni yöntemler, maliyet ve yönetim
muhasebesi yaklaşımlarına yeni bir boyut kazandırmıştır.
Bu bağlamda; “1980’li yıllardan itibaren yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak yönetim muhasebesi
tekniklerine yeni tekniklerin eklendiği; bu yeni tekniklerin eskilerin yerini almayıp, onları destekleyici olarak
uygulamalara girdiği de” (USLU, S.; 2002, s.63) vurgulanabilmektedir.
1986 yılında A.B.D.’de, yeni gelişen koşulların biçimlendirdiği ortamda, maliyet muhasebesinin rolünü
tanımlamak üzere, gelişmiş endüstri işletmeleri, bağımsız muhasebe firmaları ve hükümet temsilcilerinden
oluşan bir konsorsiyum (Computer Aided Manufacturing-International; CAM-I) kurulmuştur.
Bu birleşmenin amacı, maliyet yönetimi uzmanlarının fikirlerini ve deneyimlerini paylaştıkları bir ortam
yaratmak şeklinde belirlenmiştir. Bu karşılıklı etkileşim sürecinde, çalışma grupları, maliyet yönetimi

konusundaki yaklaşımlarını birleştirmişler ve yeni fikirlerin uygulanmasını teşvik etmişlerdir. Bu
konsorsiyumun çalışma ve sonuçları, 1988 yılında yayımlanmıştır ().
Son yıllarda maliyet yönetimi alanında yapılan çalışmaların çoğunun kökleri, 1988 yılında sunulan bu
çalışma sonuçlarına dayanmaktadır. Günümüzde yapılan çalışmalar da; bu çalışma sonuçları arasında yer
alan çeşitli teknik ve yaklaşımların, uygulama süreçleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. (KLAMMER, T. P,;
1999, s.84.)
Yapılan çalışmalara göre global ekonomik ortamda ve aynı paralelde endüstriyel çevredeki değişimlerin,
öncelikle gelişmiş üretim sistemleri için tanımlanan amaçların, aşağıdaki yönde değişimine öncülük ettiği
sonucuna ulaşılmıştır.
 Talep kadar üretim
 En iyi mamul tasarımının bulunması
 Mamul tasarımından satışa kadar teslim zamanlarının düşürülmesi
 Sıfır hata hedefi
 En uygun üretim birleşimi,
 Üretim işlemleri arasında sıfır zaman hedefi
 Sıfır hazırlık zamanı hedefi
 En düşük düzeyde hammadde ve mamul stoku
 Yönetim ve destek yapısının en aza indirilmesi
 Mamul yaşam dönemi maliyetlerinin en aza düşürülmesi
Tüm bu değişimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve işletmelerin maliyet ve yönetim sistemlerini etkileyen
değişimler de aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir:

a) Maliyet unsurlarında yapısal değişim
 Daha düşük Direkt İşçilik maliyeti
 Daha yüksek teknoloji maliyeti
 Daha yüksek bilgi maliyeti

b) Maliyet dağıtım ve yükleme anahtarlarında değişim
c) Maliyet düşürme amacına bakışta değişim
d) Maliyet tanımlamalarında değişim
e) Stok değerlemesine yönelik yaklaşımın azalan önemi
f) Yarımamul stok bulundurma maliyetlerinde düşüş
g) Amortisman paylarının hesaplanma ve dağıtım anahtarlarında değişim
h) Bilgi akışında hız
i) Dönemsel raporlamanın yetersizliği
j) Mamul tasarım ve geliştirmeye yönelik finansal veri sağlanması
k) Süreç tasarım ve geliştirmede artan önem.
l) Maliyet merkezi yapısının yeniden düzenlenmesi

()

BERLINER, Callie - BRIMSON, James A.; Cost Management for Today’s Advanced Manufacturing (The CAM-I
Conceptual Design), Harvard Business School Press, Boston, 1988.

Yukarıda sıralanan bu değişimler, maliyet ve yönetim muhasebesi sistemlerinde yeni arayışlara öncülük
ederken, maliyet yönetimi yaklaşımı çerçevesinde ele alınan konuların önem kazanmasına neden olmuştur.
Maliyet Yönetim sistemlerinin (MYS), geleneksel sistemlere göre üstünlükleri olarak sunulan yaklaşımlar,
aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:
 Yönetim raporlama amaçlarına yönelik geliştirilmiş maliyet takibi.
 Faaliyet muhasebesi ya da Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
 Değer katmayan (non-value-added) maliyetlerin ortadan kaldırılmasında sürekli iyileştirme
 Mamul yaşam dönemine yönelik maliyetleme
 Hedef maliyetler de dahil olmak üzere dış etkilerin yönlendirdiği hedefler
Günümüz maliyet yönetim sistemlerinin oluşumunda, her biri ayrı bir yenilik olarak sunulan bu yaklaşımlar,
stratejik maliyet yönetimi yaklaşımının gelişiminde de önemli bir rol üstlenmişlerdir.
Görüldüğü gibi, değer katmayan maliyetler, maliyet yönetimi kavramını bütünleyen temel konuların başında
gelmektedir. Yine maliyet yönetimi çerçevesinde konunun kavramsal yönünü inceleyecek olursak; değer
katmayan maliyetlerin kaynağı bu maliyetlerin ortaya çıkışında temel etken olan faaliyetlerdir; diğer bir
ifadeyle de, bu maliyetler değer katmayan faaliyetlere ait maliyetlerdir.
Günümüzdeki endüstriyel deneyimler, her noktada israfları önlemeyi hedeflemiş olan işletmelerin, başarılı
olacağı görüşünü desteklemektedir. Değer yaratmayan- değer katmayan faaliyetler, kâr kayıplarına neden
olan, zaman, kaynak ya da para israfıdır ve çıktılar düzeyinde gereksiz maliyet yüklerine neden olurlar.
Sürece değer katmayan bir faaliyet, “performans, fonksiyon, kalite, öngörülen değer gibi mamul
özelliklerinde bir gerilmeye neden olmaksızın, ortadan kaldırılabilecek faaliyet” olarak
tanımlanır.(BERLINER, C.-BRIMSON, J.A.;1988, s.10)
Değer Katmayan Faaliyet, işletmelerin farklı işlevsel yapıları itibariyle ele alınabilir. Örneğin, üretim işlevi
yönünden konuyu ele alacak olursak; mamul ya da hizmet üretim sürecinde, çıktı aşamasına ulaşıncaya kadar
çeşitli aşamaların bulunacağı açıktır. İşte son aşamada çıktıya ulaşıncaya kadar, -doğrudan ya da dolaylısürecin tamamlanması için vazgeçilemeyecek ve süreç için bir değer ifade eden her faaliyet, çıktıların elde
edilmesinde sürece değer katan faaliyetlerdir.
Hangi işlev ya da faaliyet alanı olursa olsun, süreçlerin yapısına yukarıda tanımlanan bakış açısından
yaklaşıldığı taktirde, amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetlerin bir bölümünden kaçınılabileceği
görülecektir. Öyle ki bir takım faaliyetlerin, ortadan kaldırılabilecek çeşitli eksiklik, hatalı süreç tasarımı,
yanlış personel ya da makine kullanımı, alışkınlıklara dayalı fakat bir anlamı olmayan çalışmalara dayandığı,
bu çerçevede yapılacak analizin daha en başında anlaşılabilecektir.
Bu tür faaliyetlerin, yani sürece değer taşıyan bir katkısı bulunmayan ya da değer yaratmayan faaliyetlerin
tükettiği kaynaklar ve dolayısıyla da bunların maliyetleri, değer katmayan (faaliyetlere ait) maliyetler olarak
ifade edilir.
III- MALİYET YÖNETİM İLKELERİ VE DEĞER KATMAYAN FAALİYETLER
Maliyet yönetiminin, “hangi olguların (faaliyetlerin) ya da etkenlerin maliyetleri ortaya çıkardığının farkına
varılmasıyla” başladığı (GROTH, J. C.-KINNEY, M.R..; 1994, s.53) vurgulanır. Bu çerçevede; maliyet
yönetimi çabalarının başarıya ulaşması, ancak maliyete neden olan faaliyetlerin tanımlanmasından sonra
olanaklı görülmektedir.
Buna göre maliyet yönetimi;


Maliyet politikasının sürdürülebilirliği,



Maliyetten kaçınma,



Maliyetlerin düşürülmesi,

olarak vurgulanan yaklaşımlara odaklanabilir. (GROTH, J. C.-KINNEY, M.R..; 1994, s.53)
Maliyet politikasının sürdürülebilirliği yaklaşımı, sabit ya da birim değişken maliyetlerde gelecekte olası
artışların önlenmesi çabalarına odaklanır.

Maliyetten kaçınma çabaları; fayda-maliyet temelinde uygun bulunmayan faaliyetlerin ortadan
kaldırılmasıdır.
Maliyetlerin düşürülmesi yaklaşımı ise, temel faaliyetlere ilişkin sabit ya da birim değişken maliyetlerin nasıl
düşürülebileceğine odaklanır.
Yukarıda özetlenen açıklama çerçevesinde, maliyet yönetim sistemlerinin tasarımı ve başarılı uygulamasında
odaklanılan konuların başında faaliyetler gelmektedir. Böylelikle; işletmenin belli başlı faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi için tüketilen kaynakların maliyetini ölçmek, maliyet yönetim sistemlerinin en önemli
amaçlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu kapsamda, maliyet yönetim sisteminden sağlanacak raporlar;


Stratejik işletme kararlarının alınması,



Tekdüze faaliyetlerin planlama ve kontrolü,



Kârlılık ve finansal durumun saptanması,

gibi iç ve dış gereksinmeleri karşılayabilecek düzeyde yeterli olmak zorundadır. (SHANK, J. K. GOVINDARAJAN, V.; 1993., s..6-7)
Bu doğrultuda maliyet yönetiminin geliştirilmesinde yardımcı olacak öncü ilkeler aşağıdaki gibi
vurgulanmaktadır. (BERLINER, C.-BRIMSON, J.A.;1988, s.13-18)
a) Kaynak kullanımını iyileştirmek üzere değer katmayan faaliyetlere ait maliyetlerin belirlenmesi
Değer katmayan üretim faaliyetleri ile yardımcı faaliyetlerin maliyetlerinin belirlenmesi; açıklığın
sağlanması ve bu maliyetlerin düşürülmesi ya da ortadan kaldırılmaları için gereklidir.
b) Değer katmayan bir unsur olarak, bağlı varlık maliyetlerinin dikkate alınması
Bağlı varlıklara ait maliyetler önemli bir “değer katmayan maliyet” türünü temsil ederler. Bu maliyetler,
geleneksel olarak genel üretim maliyetleri içinde gizli kalmakta ya da finansal raporlarda ihmal
edilebilmektedir. Bu maliyetlerin de yönetim raporlama amacıyla izlenebilmesi ve mamullere doğrudan
yüklenebilmesiyle ilgili çaba gösterilmelidir.
c) Önemli maliyetlerin, yönetim raporlama amaçları açısından direkt izlenebilir olması gerekir.
Maliyet bilgilerinin kullanışlılığı, yönetim raporlama amaçları açısından direkt izlenebilirliğine bağlıdır.
Amaç, maliyetlerin bunları yüklenen, mamul, süreç ya da projeler ile direkt olarak ilişkilendirilebilmesidir.
Bu amaç, ilgili tüm sabit ve değişken maliyetleri kapsamalıdır. Maliyetlerin sadece, değişken ve sabit
unsurlarına ayrılması, kısa süreli sıkça yinelenen kararlar açısından aynı derecede önem taşımayabilir.
d) Her homojen faaliyet gurubu için ayrı bir maliyet merkezi oluşturulması gereklidir.
Faaliyet muhasebesi yaklaşımını ortaya koyan bu ilkeye göre; maliyet merkezleri, tüm maliyetlerin anlamlı
neden-sonuç ilişkilerine sahip bulunduğu bir düzeyde tanımlanmalıdır. Gelişmiş endüstriyel ortamlar
açısından bu düzey, faaliyetler olarak ortaya çıkmaktadır.
e) Faaliyet tabanlı maliyetlerin toplanması ve raporlanması, maliyetlerin direkt izlenebilirliğini
iyileştirecektir.
Önemli faaliyetler, bunları gerçekleştiren organizasyon birimlerince tanımlanabilir ve ayrımlanabilirler. Aynı
faaliyet, birkaç maliyet merkezinde gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bir faaliyeti oluşturan işlemler,
bunların gerçekleştirildiği maliyet merkezleri düzeyinde ayrı ayrı izlenebilir.
f) Yönetim raporlama amaçları ile faaliyet maliyetleri arasındaki nedensellik ilişkilerini yansıtmak
üzere, maliyetlerin dağıtımı için farklı anahtarlar, geliştirilmelidir.
Maliyetlerin direkt yüklenmesi olanaklı olmadığı ya da ekonomik bulunmadığında, aynı grupta yer alan
maliyetlerin toplanması ve dağıtımı için maliyet havuzları oluşturulmalıdır. Dağıtım, en uygun neden-sonuç
ilişkilerine dayanan ölçütlere (anahtarlara) göre yapılmalıdır. Bu yaklaşımın uygulanması, daha çok sayıda
yükleme anahtarının kullanılması sonucunu ortaya çıkarabilecektir. (Örneğin, hacim tabanlı direkt işçilik ya
da makine saatleri gibi anahtarlar dışında, farklı anahtarlar gibi). Çünkü, neden-sonuç ilişkilerindeki değişim
paralelinde, maliyet etkenleri değişmekte ve maliyet dağıtım ve yükleme süreçleinde kullanılacak
anahtarlarının da değiştirilmesi gerekmektedir.

g) Maliyetler, “yaşam dönemi yönetimi”ni destekleyecek bir uyumlulukta olmalıdır.
Maliyet yönetim sistemi, “bir mamulün toplam yaşamı süresince gerçekleşen faaliyetlere ait maliyetlerin
hesaplanması” olarak tanımlanan, yaşam dönemi süresince maliyetleme yaklaşımını desteklemelidir.
h) Teknoloji maliyetleri, mamullere direkt olarak yansıtılmalıdır.
Teknoloji maliyetleri, direkt işçilik ve diret madde gibi aynı düzeyde, esas maliyet unsuru olarak kabul
edilmelidir. Teknoloji maliyetlerinin varlığı ve önemindeki yükselme, bu teknolojiyi kullanan proje, mamul
ya da süreçlere, bu maliyetlerin direkt olarak yansıtılmasını zorlamaktadır.
i)

Fiili mamul maliyetleri, kayıpların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak üzere hedef
maliyetlerden ayrı olarak hesaplanmalıdır.

Bir firma, belirlenmiş hedef maliyetlere yaklaşım ile ilgili gelişmeleri ölçmelidir. Bu geri bildirim;
belirlenmiş bir dönemde, hedef maliyetlere erişmek üzere maliyetleri düşürme beklentisi içinde bulunuyorsa,
büyük önem taşır.
j) İç denetim için maliyet etkinliği yaklaşımı geliştirilmelidir.
Her muhasebe sistemi için, uygun bir iç denetim sistemi temel oluşturur. Üretimdeki değişimleri yansıtan ve
iyi bir yönetim uygulaması için gereksinilen maliyet etkinliğine yönelik olarak otomasyon
gerçekleştirilmelidir.
Yukarıda sıralanan ilkeler incelendiğinde görülecektir ki, maliyet yönetiminin odaklandığı temel konular,
maliyet sisteminin sürdürülebilirliği, maliyetlerin önlenmesi, düşürülmesi ve dinamik bir süreçte sürekli
iyileştirmenin sağlanmasıdır.
Maliyetten kaçınma ve düşürme süreci önemli bir yönetsel amaç olarak vurgulanır. Ancak maliyetlerde
iyileştirmenin tek başına yeterli olmayabileceği de göz önünde tutulmalıdır. Çünkü müşteriler yalnızca düşük
fiyat ve maliyet talep etmezler; aynı zamanda ürünün işlevselliği, destek ve zaman unsurlarına da büyük
değer verirler. Doğal olarak ta çalışanlar, denetimleri altındaki faaliyetlerinin maliyet oluşumu ile birlikte
kalite ve süreç zamanları gibi konularda da bilgi sahibi olmak zorundadırlar.
Bu gereksinme, finansal bilgi yanında finansal olmayan bilgilerin önemine işaret etmektedir. Nitekim
müşterilerin gereksinmelerine yanıt verebilen bir üretim sürecinin çıktıları söz konusu ise, böyle bir sürecin
kalite-zaman-üretim maliyeti gibi 3 parametre ile tanımlanabileceği vurgulanır.
Gelişmiş bir maliyet sistemi, üretim maliyetleri ile ilgili olarak zamanlama ve doğruluk açısından doyurucu
yanıtlar bulabilmekle birlikte, ilk iki parametre hakkında kesin bilgi sağlanması daha güçtür. Bu nedenle
maliyet yönetim sistemleri aynı zamanda yeteri düzeyde finansal olmayan verileri sağlayacak şekilde
tasarlanmak zorundadırlar.
Burada dikkat edilmesi gereken, üretim maliyeti kavramıyla, mamul ya da hizmet üretiminde tüketilen
madde, işçilik ve genel üretim maliyetleri toplamının ifade edildiğidir. Tüm faaliyetlerin maliyetini
saptamak, denetim altında tutmak ve sürekli iyileştirme isteniyorsa, kalite ve zaman gibi çok önemli
unsurların yakından izlenmesi büyük önem taşımaktadır. Maliyet yönetim ilkelerine tekrar göz atılacak
olursa, zaman ve kalite yönetiminin değer katmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılması ve dolayısıyla da
sürekli maliyet iyileştirmede çok önemli role sahip olduğu saptanacaktır.
Çünkü değer katmayan faaliyetlerin en önemli nedeni zaman yönetimi ve kalite sistemindeki
hatalardan kaynaklanmaktadır. Her ne kadar ilk anda finansal olmayan göstergeler olarak ifade
edilseler de, kalite ve zaman unsurları, toplam faaliyet maliyetlerinin oluşumunda temel etkenlerdir.
IV- DEĞER YARATMAYAN FAALİYETLERİN ORTADAN KALDIRILMASI
Maliyet yönetimi kapsamında bu yaklaşım ile; “işletme yönetiminin dikkatini, devamlı olarak maliyetlerin
düşürülmesine çekebilmek için, maliyet analizleri ve raporlarında, yapılmış olan ve yapılabilecek maliyet
azaltımlarının ayrıntılı bir biçimde yansıtılması önerilmektedir. (BURSAL, N.-ERCAN, Y.; 1994, s.488)
Değer Katmayan faaliyetler, üretimle ilgili faaliyetlerde kolaylıkla görsel kılınabilir. Bir mamule, üretim
sürecinde değer katılması, ancak o mamul işlenirken (şekillendirilirken) söz konusudur. Bir üretim yerinde,
doğrudan mamul işleme-şekillendirme faaliyeti olmadığı halde katlanılan maliyetler söz konusudur. Örneğin;

stok bulundurma, depolama, transfer, nakliye ve üretim denetimi ile ilgili maliyetler bu tür maliyetler
arasında sayılabilir. Bu maliyetlerin çoğu, üretim alanlarında mamul akışını sürekli kılacak şekilde, üretim
süreçlerinin yeniden yapılandırılmasıyla ortadan kaldırılabilir. Konuya bu çerçevede bakıldığında, üretim
süreci için gerekli zaman dört unsura bölünebilmektedir: (BERLINER, C.-BRIMSON, J.A.;1988, s.4)
+ İşleme Zamanı
+ Denetim Zamanı
+ Aktarma Zamanı
+ Bekleme Zamanı
= Toplam Gerekli Zaman
Denetim, aktarma ve bekleme zamanları, mamullerin işlenmediği ve dolayısıyla da üretim sürecine değer
katmayan zamanları yansıtır. Bu zaman gereksinmesi, gerek ürün gerekse de üretim sistemi tasarımından
kaynaklanmaktadır. Buna göre Üretim Süreci için Gerekli Zaman Eşitliği aşağıdaki şekilde de ifade
edilebilir:
Üretim Gerekli Zamanı = İşleme Zamanı + Değer Katmayan Faaliyet Zamanı
Bu yaklaşım çerçevesinde, üretim süreci (döngü) etkinliği verimliliği (ÜSV), aşağıdaki şekilde
hesaplanabilir:
İşleme Zamanı
ÜSV = ----------------------------------------------------------------------------------------İşlem Zamanı + Denetim Zamanı + Aktarma Zamanı + Bekleme Zamanı
Amaç, mamullerin her üretim safhasında, istenen zamanda ve istenen miktarda üretimi ile değer
yaratılamayan zamanın ortadan kaldırılması olduğuna göre; en uygun üretim ortamında ÜSV, 1 (% 100)
olabilmelidir. ÜSV’de 1’lik düzeye erişebilmek, denetim zamanı, bekleme zamanı ve aktarma zamanını sıfır
düzeyine çekmeyi gerektirecektir. Bu mükemmel akış, ancak aşağıda örneklendiği gibi belirli koşulların
sağlanması ile ortaya çıkabilir:
 Üretim miktarı

=1

 İşlemler Arasında Süre

=0

 Hata Oranı

=0

 Hazırlık Zamanı

=0

 İşlemler mükemmel bir dengede;
 En düşük düzeyde yarı mamul stoku:
 Parçaların işlenmeyi beklemesi söz konusu değil.
Yukarıda üretim faaliyetleri itibariyle değer katmayan faaliyetlere ilişkin bir örneklemedir. Bu yaklaşımın
işletmenin tüm faaliyet alanlarında uygulanabileceği açıktır.
Ar-Ge faaliyetlerinden genel yönetim faaliyetlerine kadar her faaliyet birimindeki katma değeri bulunmayan
faaliyetlerin analizi;
1- Önce herbir işlevsel alanın kendi sınırları içinde;
2- Daha sonra da çıktı etkinliği ve topyekün performansın iyileştirmesi açısından genel içinde
değerlendirilmek,

şeklinde kademeli olarak gerçekleştirilmelidir. Örneğin, Muhasebe Bölümünde bu çerçevede yapılacak
analiz; öncelikle muhasebe bölümünün faaliyet etkinliğinin iyileştirilmesi, daha sonra da daha hızlı, amaca
uygun ve doğru bilgilerin üretilmesiyle diğer faaliyet birimlerinin faaliyetlerinin iyileştirilmesine katkı
sağlayacaktır.
Değer katmayan faaliyetler, faaliyet birimlerinin ayrı ayrı süreçlerine uygulanabilir. Örneğin üretim
faaliyetlerinde işleme sürelerinin analizinde yararlı sonuçlar alınabilecektir. Atıl bir süreç gelir oluşturamaz.
Bir üretim süreci, aşağıda sıralananlardan herhangi biri nedeniyle atıl (aylak) kalabilir:

Üretimdeki Zaman Kayıpları

Nedenleri

Üretim Kesintileri

Makine
bozuklukları,
ayarlamaları

Hız

Atıklar ve ikinci dereceden aksaklıklar
nedeniyle hızın düşürülmesi

Kalite Sorunları

İşleme hataları – Kusurlu maddeler

Üretimin dengelenmesi

Dengesiz üretim engelleri,
süreçlerindeki sorunlar.

Siparişler

Yetersiz siparişler- Aylak vardiyalar

hazırlama

diğer

ve

işlem

Değer Katmayan faaliyetlerin saptanması, analizi ve ortadan kaldırılmasına yönelik yaklaşım destek hizmet
fonksiyonlarına uygulandığında, gereksiz ve etkin olmayan faaliyetler üzerinde yoğunlaşmayı gerektirir.
Stratejik planlama, mamul/süreç geliştirme, satınalma ve finansman gibi destek fonksiyonlar, fiziksel üretim
süreciyle direkt olarak ilgili bulunmamakla birlikte, mamul hasılatı ve maliyetlerinde, diğer bir ifadeyle de
topyekün işletme performansında temel etkilere sahiptirler.
V- SONUÇ
Etkin bir maliyet planlaması ve kontrolü uygulanan işletmeler için, değer yaratmayan faaliyetler ile ilgili
yaklaşımın fazla özgün bir yönü olmadığı ileri sürülmekle birlikte; maliyet yönetimi yaklaşımı çerçevesinde
yeniliğin, amansız rekabet ortamında bu konuya çok daha fazla ağırlık verilmesi olduğu
vurgulanabilmektedir. (BURSAL, N.-ERCAN, Y.; 1994, s.488)
Esnek üretim sistemleri, tam zamanında üretim ve toplam kalite yönetimi gibi global rekabet ortamına
yönelik günümüz sistemlerinde büyük öneme sahip bulunan konuların yanında, değer katmayan faaliyetler
kavramı da, anahtar kavram haline gelmiştir. Öyle ki geliştirilecek maliyet ve yönetim muhasebesi
sistemlerinin etkinliği için, göz önünde tutulması zorunlu tasarım ilkesi olarak da ifade edilmektedir. Nitekim
Toplam Kalite Yönetimi, Tam Zamanında Felsefesine Dayalı Üretim Sistemleri, Faaliyet Tabanlı Yönetim
ayrı ayrı incelendiğinde, faaliyetlere dayalı etkinlik ve kökeninde de katma değeri bulunmayan faaliyetlerden
kurtulmanın yattığı görülebilecektir.
İşletmelerin muhasebe sistemleri, yönetim karar kademelerinde gereksinme duyulan kapsamda ve yeteri
hızda geçerli bilgileri sağlamak zorundadır. Muhasebe bilgi sisteminin sunduğu bilgilerin aynı zamanda da
doğru ve güvenilir olması, geleceğe yönelik öngörü ve analizlere doğrudan katkı sağlaması zorunludur. Bu
amaçlara hizmet edecek muhasebe sisteminde başarı için de sürece değer katmayan faaliyetlerin saptanması
ve kademeli olarak ortadan kaldırılması büyük yarar sağlayacaktır.
İlk anda kavramsal boyutuyla basit bir yapıya sahip bulunan konu, aslında her alanda benimsenmesi ve
süreklilik kazandırılması gerekli bir yaklaşımdır. Uygulama için düşünülmeye başlandığı andan itibaren de
zorluklarla karşılaşılabileceği ve yaklaşımın sistemli bir uygulama haline getirilmesi için de çaba
gerektireceği anlaşılacaktır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR


BERLINER, Callie - BRIMSON, James A.; Cost Management for Today’s Advanced Manufacturing,
Harvard Business School Press, Boston, 1988.



BURSAL, Nasuhi - ERCAN, Yücel; Maliyet Muhasebesi - İlkeler ve Uygulama, Der Yayınları: 103,
İstanbul, 1994.



GROTH, John C. – KINNEY, Michael R.; “Cost Management and Value Creation”, Management
Decision, Vol.32, No.4, MCB University Press Limited, 1994, s.52-57.



JOHNSON, H. Thomas - KAPLAN, Robert, S.; Relevance Lost - The Rise and Fall of Management
Accounting, Harvard Business School Press, Boston, 1987.



KAPLAN, Robert S.-COOPER, Robin; Cost and Effect, Harvard Business School Press, Boston, 1998.



KAPLAN, Robert, S.; “Yesterday’s Accounting Undermines Production”, Harvard Business Review,
July-August 1984.



KLAMMER, Thomas, P.; “CAM-I cost Management Systems Meeting”, Strategic Finance, March
1999, s.84-85.



RAYBURN, Letricia Gayle; Cost Accounting: Using a Cost Management Approach, Sixth Edition,
Times Mirror Higher Education Group, Inc., 1996.



SHANK, John K. - GOVINDARAJAN, Vijay; Strategic Cost Management - The New Tool for
Competitive Advantage, The Free Press, New York, 1993.



ŞAKRAK, Münir; Maliyet Yönetimi, Yasa Yayınları, 1997.



SHIELDS, Michael D. - YOUNG, S. Mark; “A Behavioral Model for Implementing Cost Management
Systems”, Journal of Cost Management, Winter 1989, s.17-27.



USLU, Selçuk; “Muhasebe Tekniğinde Gelişmeler”, XVII. Türkiye Muhasebe Kongresi, 10-12 Ekim
2002, Bildiriler Kitabı, s.61-68.

İHRACAT İŞLEMLERİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARININ
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Doç Dr. Doğan ARGUN
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.
İşletme Bölümü Öğr. Üyesi
1. GİRİŞ
Bir malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı’na uygun şekilde fiili
ihracatının1 yapılması ve Kambiyo Mevzuatı’na göre bedelinin (Bedelsiz İhracat Hariç) yurda getirilmesini
veya Müsteşarlıkça (Dış Ticaret Müsteşarlığı) kabul edilecek sair çıkışları2, ifade eden ihracat; ülke
ekonomisinin dış pazarlara açılmasında ve buna bağlı olarak döviz girdilerinin sağlanmasında etkin rol
oynayan önemli bir araçtır.
Bu makalede dış ticarette geçerli tahsil (ödeme) şekillerine (Peşin ödeme, mal mukabili ödeme, vesaik
mukabili ödeme, malın elden çıkarılmasından sonra ödeme, kabul kredili ödeme, Açık Vadeli Ödeme,
akreditifli ödeme) dayalı olarak gerçekleşen ihracat işlemleri sonucunda oluşan kur farklarının (kambiyo
karları veya zararları) kambiyo mevzuatı hükümleri çerçevesinde oluşumu ve bu oluşumun muhasebenin
temel kavramları, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliğleri
(MSUGT) gözönüne alınarak hem hesap planında ayrıntılı olarak nasıl düzenlenmesi gerektiği hem de
MSUGT de nasıl düzenlemeler yapılması gerektiği ve sonuç olarak; ihracat işlemleri sonucunda oluşan kur
farklarının daha sağlıklı bir şekilde muhasebeleştirilmesi ve mali tabloların özellikle gelir tablosunun gerçeği
yansıtacak şekilde düzenlenmesi ve uygulamada tebliğ, hesap planı ve standartlarda yeterince açıklama
bulunmaması nedeniyle sağlanamayan tekdüzenin sağlanması bakımından nasıl bir düzenleme yapılması
gerektiği konusundaki öneriler bu makalenin amacını oluşturmaktadır.
2. İHRACAT BEDELLERİNİN TAHSİL ESASLARI VE SÜRELERİ
İhraç edilen mal bedellerinin, ihracat bedelinden indirilmesine izin verilen giderlerin düşürülmesinden sonra
kalan net FOB tutarının fiili ihraç tarihinden itibaren 90 gün içinde en az % 70’inin veya aşağıda belirtilen
süreleri içinde tamamının yurtdışından getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.
Tahsil sürelerinin hesaplanmasında işlemin yapıldığı gün hesaba katılmaz; hesaplama ertesi günden başlar.
İhracat bedelinin tahsil edildiği tarih döviz alım belgesinin düzenlendiği tarihtir.
Tahsil Süreleri3;
a) Akreditifli vesaik mukabili veya mal mukabili ödeme şekline dayanan ihracatta fiili ihraç tarihinden,
b) Konsinye ihracatta kesin satış tarihinden,
c) Yurt içinde ve dışında serbest bölge veya gümrüksüz antrepolara yapılacak ihracatta fiili ihraç
tarihinden,
d) Yurtdışı fuar sergi ve haftalarda bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların gönderildikleri fuar,
sergi veya haftanın bitim tarihinden 180 gün içinde,
e) Kitap, gazete, mecmua ve pul ihracında fiili ihraç tarihinden,
f) Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında kesin ihracı yapılan malların fiili ihraç tarihinden itibaren
365 gün içinde,
g) Kredili ihracatta, kredili satış sözleşmesinde belirtilen vadeleri izleyen, Ticari Kiralama yoluyla yapılan
ihracatta Dış Ticaret Müsteşarlığınca verilen izin süresinin bitiminden itibaren,
Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında geçici olarak ihraç edilen malların kesin satış ile ticari
kiralamaya konu malın kesin satış halinde kesin satış faturası tarihinden itibaren,

Fiili İhracat: “İhraç konusu malın gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde muayenesinin yapılıp taşıta yüklenmesi,
bir yerden veya muhtelif yerlerden bir defada veya kısım kısım gelmekte olan dökme veya diğer eşyada yüklemenin
tamamlanması veya gümrük mevzuatınca fiili ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışlar” dır.
1

2

06.01.1996 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ihracat yönetmeliği. Md 4.
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90 gün içinde ihraç bedellerinin bankalara satılması zorunludur.
3. KONUNUN MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI, MSUGT VE TEK DÜZEN HESAP
PLANI (TDHP), TMS, GELİR TABLOSU İLKELERİ, MALİ TABLOLAR ANALİZİ AÇISINDAN
İNCELENMESİ
3.1. MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
3.1.1 DÖNEMSELLİK KAVRAMI AÇISINDAN
“Dönemsellik kavramı; işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün belli
dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak
saptanmasıdır.
Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve karların aynı döneme ait
maliyet; gider ve zararlarla mahsup edilmeksizin karşılaştırılması ve bu kavramın gereğidir. Bu kavramın
işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda ise, bu husus mali
tabloların dipnotlarında açıklanır.”
Dönemsellik kavramının gereği olarak ve kambiyo mevzuatında yer alan tahsil süreleri de göz önüne
alındığında söz konusu 90,180 ve 365 günlük süreler cari dönem içinde yer alan süreler ise cari döneme
ilişkin olarak oluşan kambiyo karları “601.Yurtdışı Satışlar” Hesabı’nın tamamlayıcı bir unsuru olarak
veya hukuki bir deyişle bütünleyici parçası olarak bu hesaba; aleyhte oluşan ve satış hasılatını azaltıcı
bir etkiye sahip olan kambiyo zararlarının da 612.Diğer İndirimler ana hesabı altında bir yardımcı
hesap şeklinde yer alması gerekir. Bu uygulama ile hem dönemsellik kavramına uygun hareket edilmiş
olunacak; hem de mali analiz sonuçlarının ve özellikle “Satış Karlılığı”na ilişkin analiz çalışmalarında
sağlıklı verilerin ortaya konulması sağlanmış olacaktır.
3.1.2. TUTARLILIK KAVRAMI AÇISINDAN
“Bu kavram, muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde
değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. İşletmelerin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve
bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması bu kavramın amacını oluşturur.
Tutarlılık kavramı “Benzer olay ve işlemlerde kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve
mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tek düzeni öngörür. Geçerli nedenlerin bulunduğu durumlarda
işletmeler uyguladıkları muhasebe politikalarını değiştirebilirler. Ancak bu değişikliklerin ve bunların
parasal etkilerinin mali tabloların dipnotlarında açıklanması zorunludur.”
Kavramda yer alan “Benzer olay ve işlemlerde, kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini
ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tek düzeni öngörür” şeklindeki tanımlama gereğince
yapılan işlemin ihracat işlemi olması ve bu işlemin kaydedildiği hesap olan 601. Yurtdışı Satışlar Hesabına
ilgili dönemde oluşan kambiyo karlarının kaydedilerek hasılatın arttırılması sağlandığında, yine aynı kavram
gereği ihracat mal bedellerinin tahsili aşamasında oluşan ve satış hasılatını azaltıcı etkiye sahip olan kambiyo
zararlarının da 61. Satıştan indirimler grubunda yer alan 612. Diğer İndirimler hesabına kaydedilmesi net
satış sonuçlarının sağlıklı bir şekilde ortaya konulmasına ve dolayısıyla mali analiz sonuçlarının sağlıklı bir
şekilde yorumlanmasına ve değerlendirilmesine ve sonuçta tutarlılık kavramına uygun davranılmasına neden
olur.
3.1.3. KONUNUN MSUGT’DE VE DOLAYISIYLA TDHP AÇISINDAN İNCELENMESİ
26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazete’de Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No:1”
ve eki “Muhasebe Usul ve Esasları” yayınlanmıştır. Söz konusu Tebliğ’in ekinde Muhasebenin Temel
Kavramları, Muhasebe Politikalarının Açıklanması, Mali Tablolar İlkeleri, Mali Tabloların Düzenlenmesi ve
Sunulması, Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı ve İşleyişi yer almaktadır.
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Tebliğ ekinde yer alan TDHP’de olan ihracat işlemleri ile ilgili hesaplar ve açıklamaları aşağıda belirtildiği
gibidir.
601. YURTDIŞI SATIŞLAR HESABI
“Yurtdışına satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da alınacak olan toplam değerlerin izlendiği
hesaptır.”
Buna göre 601. Yurtdışı Satışlar Hesabı; hesap planında mevcut hükümler ve makalenin amacı
doğrultusunda yardımcı hesap bazında şu şekilde düzenlenebilir.
601. YURTDIŞI SATIŞLAR HESABI
601.01. Mal Satışları
601.02. Hizmet Satışları
601.03. Kambiyo Karları (Cari Döneme Ait)
602. DİĞER GELİRLER HESABI
İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikalarına uyma zorunluluğu karşısında oluşan
işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde
olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri
yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları ihracatta
ilgili fiyat istikrar destekleme primi gibi hasılat kalemleri bu hesapta izlenir.
Dönem içindeki faaliyetlerden doğan sübvansiyon, vergi iadesi, vade farkları tutarları saptanarak ilgili
hesaba borç, bu hesaba ise alacak kaydedilir.
Bu açıklamalar doğrultusunda bu hesap planında ayrıntılı olarak şu şekilde düzenlenebilir.
602.DİĞER GELİRLER
602.01.İhracat Vergi İadeleri
602.02.Fiyat İstikrar Destekleme Primi
602.03.Vade Farkları
612. DİĞER İNDİRİMLER
“Bu hesapta; alıcı tarafından, alıcı hesabına, malın sevki sırasında ödenen giderleri ifade eden ve satılan
mallara ait olan sevk giderleri, satılan malların hatalı veya noksan olması ya da yaşıma sırasında hasara
uğramış olmaları nedeniyle, yapılması zorunlu indirimler ile satış vergileri, fonlar (KDV hariç) ve benzerleri
bu kalemde gösterilir.
Satılan mal ve hizmet bedelinde yapılan indirim hasılatla ilişkilendirilmeden bu hesaba borç, ilgili hesaplara
alacak kaydedilir.”
Açıklamalarda ihracat işlemi sonucunda oluşabilecek ve satış hasılatını azaltıcı etkiye sahip kambiyo
zararlarına yer verilmediği görülmektedir.
Bu hesap; bu açıklamalar doğrultusunda ve makalenin amacına uygun olarak hesap planında ayrıntılı olarak
şu şekilde düzenlenebilir.
612. DİĞER İNDİRİMLER (-)
612.01. Reklamasyon Giderleri
612.02. Sevkiyat İndirimleri
612.03. Kambiyo Zararları (cari döneme ait)
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646.KAMBİYO KARLARI HESABI
“Kambiyo karlarının izlendiği hesaptır. (İhracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları bu hesaba
değil 601.YURTDIŞI SATIŞLAR hesabına aktarılır. Kambiyo işlemlerinden doğan karlar bu hesaba alacak
kaydedilir”.
Bu hesap, hesap planında yardımcı hesap bazında ayrıntılı olarak şu şekilde düzenlenebilir.
646.KAMBİYO KARLARI
646.01.Efektif Kasası Kambiyo Karları
646.02.Döviz Tevdiat Hesabı Kambiyo Karları
646.03.Dövizli Çeklere Ait Kambiyo Karları
646.04.Dövizli Senetlere Ait Kambiyo Karları
646.05.Önceki Dönemden Devreden Yurtdışı Alacaklara Ait Kambiyo Karları
656.KAMBİYO ZARARLARI
656.Kambiyo Zararları Hesabına ilişkin olarak MSUG Tebliğinde yer alan tanımlama şöyledir. “Kambiyo
Zararlarının izlendiği hesaptır. (Borçlanma ile ilgili kur farkları bu hesaba alınmaz, finansman gideri olarak
muhasebeleştirilir.)
Kambiyo işlemlerinden doğan zararlar bu hesaba borç yazılır.
Hesabın dönem sonundaki bakiye tutarı bu hesaba alacak kaydedilirken 690.Dönem Karı veya Zararı
hesabına borç kaydedilerek hesap dönem sonunda kapatılır.
Açıklamaya göre gerek dönem içinde ve gerek sonraki dönemlerde oluşan kambiyo zararlarının satış
hasılatı ile bağlantısına yer verilmediği görülmektedir.
Hesap; hesap planında yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ve makalenin amacına uygun olarak yardımcı
hesap bazında şu şekilde düzenlenebilir.
656.KAMBİYO ZARARLARI HESABI
656.01.Efektif Kasası Kambiyo Zararları
656.02.Döviz Tevdiat Hesabı Kambiyo Zararları
656.03.Dövizli Çeklere Ait Kambiyo Zararları
656.04.Dövizli Senetlere Ait Kambiyo Zararları
656.05.Önceki Dönemden Devreden Yurtdışı Alacaklara Ait Kambiyo Zararları
3.1.4.MSUGT’DE YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER
Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda TDHP açıklamalarında kambiyo karları ve zararları ve diğer
indirimlere ilişkin olarak ve uygulamada tekdüzenin sağlanması bakımından aşağıda belirtilen düzenlemeler
yapılabilir:
a. Kambiyo Karları Hesabı
Kambiyo Karlarının izlendiği hesaptır. İhracatın yapıldığı tarihten ilgili dönemin sonuna
kadar oluşan kambiyo karları 601.Yurtdışı Satışlar Hesabının bünyesinde izlenir.
İhracatın yapıldığı tarihten sonraki dönemde oluşan kambiyo karları ise 646.Kambiyo
Karları Hesabı’na kaydedilir.
b. Kambiyo Zararları Hesabı
Kambiyo Zararlarının izlendiği hesaptır. İhracatın yapıldığı tarihten ilgili dönemin sonuna
kadar oluşan kambiyo zararlarının 612.Diğer İndirimler Hesabı’nda, sonraki döneme
aktarılan alacaklarla ilgili olarak oluşan kambiyo zararları ise bu hesaba aktarılır şeklinde
bir düzenleme yapılabilir.
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c. Diğer İndirimler Hesabı
Hesabın açıklamasında yer alan unsurlara ilave olarak kambiyo zararları kavramının
belirtilmesi suretiyle bir düzenleme yapılabilir.
3.1.5.KONUNUN TMS AÇISINDAN İNCELENMESİ
Konuya ilişkin 12 numaralı “Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi” adlı standardın 12.
maddesinde “işlem günü ile ödeme veya tahsilatın yapıldığı gün arasında kur değişiklikleri varsa ortaya bir
kur farkı çıkar. Bu kur farkı işlem günü ile ödeme veya tahsilatın aynı hesap döneminde veya bunların farklı
dönemlerde olmasından kaynaklanır. Her iki durumda da ortaya çıkan kur farkı gelir veya gidere yansıtılır”
denilmektedir.
Aynı standardın 13. maddesinde de “İşlem meydana geldiği hesap döneminde sonuçlanıyor ise tüm kur farkı
o döneme tahakkuk ettirilir. Fakat işlem ile ilgili ödeme veya tahsilat işlemlerinin gerçekleştiği dönemler
farklıysa her dönemde oluşan kur farkı ilgili olduğu her dönemde oluşan kur farkı ilgili olduğu dönemde
tahakkuk ettirilir” denilmektedir.
Madde hükümlerinden anlaşılacağı üzere standartta dönemsellik kavramının da gereği olarak ortaya çıkan
kur farklarının yani kambiyo karlarının veya zararlarının ait oldukları dönemde kayıt altına alınması
öngörülmüştür.
Konuya ilişkin diğer bir standart ise Türkiye Muhasebe Standardı-4 “Satışlar ve Diğer Olağan Gelirler”
standardıdır.
Standardın 3. maddesinde bu standardın aşağıda belirtilen işlemlerden kaynaklanan gelirlerin
muhasebeleştirilmesinde uygulanacağı belirtilmektedir, denilmektedir.
a. Mal ve Hizmet Satışları (Brüt Satışlar)
b. Diğer Olağan Gelir ve Karlar
Madde 5’te ise “Gelir olarak tanımlanan olağan gelir ve kar unsurları; işletmenin esas faaliyeti dışındaki
iştiraklerden, bağlı ortaklıklardan ve diğer sermaye yatırımlarından elde edilen temettü gelirleri, faiz gelirleri,
kira gelirleri, kambiyo karları, menkul kıymet satış karları gibi işlemleri kapsar” denilmektedir.
Bu madde hükmünden diğer olağan gelir ve karlar grubu içinde yer alan kambiyo karları konu itibariyle ele
alındığında işletmenin ana faaliyeti dışındaki yabancı paralı işlemlerden kaynaklanan kambiyo karlarını, yani
646.Kambiyo Karları hesabında ayrıntılı olarak izlenen işlemleri ifade ettiği anlaşılmaktadır.
TMS 4’de kambiyo karlarının Yurtdışı Satışlar veya brüt değerlerle ifade edilen mal veya hizmet satışları
içinde ele alınmayıp diğer olağan gelir ve karlar grubunda izlenmesi gerektiği belirtilmektedir.
TMS 12’de kur değişiklikleri nedeniyle oluşan kambiyo karlarının ve zararlarının dönemsellik kavramı
gereği olarak ilgili dönemde kayıt altına alınması gerektiği belirtilmekle beraber bunların satışlarla bağlantısı
konusuna açıklık getirilmemiştir.
Her iki standardın ortak hükmü ele alındığı gerek TMS 4’te belirtilen kambiyo karlarının ve gerekse TMS
12’de belirtilen kambiyo kar ve zararlarının satış hasılatı ile ilişkilendirilmediği, görülmektedir. Sözkonusu
kambiyo karları ve zararlarının hasılatla ilişkilendirilmesi MSUGT ve dolayısıyla TDHP ile uyumlu olması
sonucunu sağlayacaktır.
3.1.6.KONUNUN GELİR TABLOSU İLKELERİ AÇISINDAN ELE ALINMASI
I No’lu MSUGT’ne göre, gelir tablosu ilkelerinin amacı; satışların, gelirlerin, satışlar maliyetinin, giderlerin,
kar ve zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe
uygun olarak gösterilmesini sağlamaktır.
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Bütün satışlar, gelir ve karlar ile maliyet, gider ve zararlar brüt tutarlar üzerinden gösterilirler ve hiçbir satış,
gelir ve kar kalemi bir maliyet, gider ve zarar kalemi ile tamamen veya kısmen karşılaştırılmak suretiyle gelir
tablosu kapsamından çıkarılamaz. Yani gelir, kar, kar hesapları, gider, zarar ve maliyet hesapları ile mahsup
edilemez.
Gelir tablosunun bu ilkesinin amacı gözönüne alındığında, yurtdışı satışlarla ilgili olarak oluşan kambiyo
karları satış hasılatını artırıcı anlamda brüt satış hasılatı içinde yer almalı, aynı dönem içinde oluşan kambiyo
zararı, ilgili dönemdeki kambiyo karları ile aynı hesap içinde karşılaştırılmaksızın ayrı bir kalemde
gösterilmesi bu ilkenin amacına uygun düşecektir.
3.1.7.KONUNUN MALİ TABLOLAR ANALİZİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
İhracatın yapıldığı dönemde veya ihracatın yapıldığı dönemden sonra oluşan kambiyo karlarının veya
zararlarının ilgili bulundukları dönemde kaydedilmesi gereken hesaplara kaydedilmemeleri durumunda mali
analiz çalışmalarında da sağlıklı sonuçların alınması engellenmektedir.
Yukarıda yapılan açıklamalara uygun davranılmaması halinde mali tablolar analizinde gerek net satış
hasılatının yanlış belirlenmesine bağlı olarak brüt satış karının veya zararının, faaliyet karının veya zararının,
diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karların, diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararların dönemler
itibariyle yanlış oluşması nedeniyle yönetim analizi açısından olumsuzluklar yaratabilir.
4.İHRACAT VE İHRACATTA İLİŞKİN OLARAK OLUŞAN KAMBİYO KARLARININ VEYA
ZARARLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Bu bölümde bir ihracat işlemi yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda bir örnek yardımıyla
muhasebeleştirilecektir.
a.
(X) A.Ş. 15.08.2002 tarihinde Merkez Bankası Döviz Alış Kuru 1.200.000 TL iken
Almanya’ya 20.000 EURO’luk bir ihracat gerçekleştirmiştir. Teslim şekli
CİF, ödeme şekli ise Mal Mukabilidir.
__________________ 12.08.2002 __________________
120 ALICILAR
24.000.000.000
120.02.Yurtdışı Alıcılar
601 YURTDIŞI SATIŞLAR HESABI
601.01.Mal Satışlar
20.000 EURO x 1.200.000 TL
_____________________ / ______________________
b.

24.000.000.000

İhraç edilen mal bedelinin 15.000 EURO’luk bölümü 20.09.2002 tarihinde döviz alış kuru
1.300.000 TL iken şirketin bankadaki Döviz Tevdiat Hesabına alıcı tarafından aktarılmıştır.

__________________ 20.09.2002 __________________
102 BANKALAR
19.500.000.000.
102.05.DTH
120.ALICILAR HESABI
120.02.Yurtdışı Alıcılar
601.YURTDIŞI SATIŞLAR
601.03.Kam. Karı
15.000 EURO x 1.300.000
= 19.500.000.000
15.000 EURO x 1.200.000
= 18.000.000.000
(1.200.000–1.300.000)x15.000 EURO = 1.500.000.000
_____________________ / ______________________
c.

18.000.000.000
1.500.000.000

31.12.2002 tarihinde Vergi Usul Kanunu Tebliği’nde EURO’nun döviz alış kuru 1.400.000
TL’dir.
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ca. 31.12.2002 tarihi itibariyle 5.000 EURO tutarında alacak mevcut olduğuna göre VUK Md.280’e
göre bu alacağın değerlemeye tabi tutulması gerekir.
5.000 EURO x 1.400.000 = 7.000.000.000 TL
Hesabın Bakiyesi
= 6.000.000.000 TL
Kambiyo Karı
1.000.000.000 TL
__________________ 31.12.2002 __________________
120 ALICILAR
1.000.000.000
120.02.Yurtdışı Alıcılar
601 YURTDIŞI SATIŞLAR HESABI
601.03.Kam. Karı
20.000 EURO x 1.200.000 TL
_____________________ / ______________________

1.000.000.000

cb. Eğer döviz alış kuru 1.100.000 TL olsa idi; bu taktirde kayıt aşağıda belirtilen şekilde
gerçekleşecekti.
__________________ 31.12.2002 __________________
612.DİĞER İNDİRİMLER
500.000.000
612.03 Kambiyo Zararı
120.ALICILAR HESABI
500.000.000
120.02.Yurtdışı Alıcılar
_____________________ / ______________________
d.

15.02.2003 tarihinde mal bedelinin kalanı kur 1.500.000 TL iken tahsil edildiğinde şu kayıt
yapılacaktır.

__________________ 15.02.2002 __________________
102.BANKALAR HESABI
7.500.000.000.
102.05.DTH
120.ALICILAR HESABI
7.000.000.000
120.02.Yurtdışı Alıcılar
646.KAMBİYO KARLARI
500.000.000
646.05.Önceki Dön. Karı
_____________________ / ______________________
Eğer kur düşüşü gerçekleşerek alacak tahsil edilirse bu taktirde kayıt aşağıda belirtilen şekilde
gerçekleşecektir. Örneğin; Döviz alış kuru 1.000.000 TL iken tahsilat yapılırsa; kayıt şu şekilde
olacaktır.
__________________ 15.02.2002 __________________
656.KAMBİYO ZARARI
656.05.Ön. Dön. Al. Kam. Zar.
102.BANKALAR HESABI
120.ALICILAR HESABI
120.02.Yurtdışı Alıcılar
_____________________

/

500.000.000
5.000.000.000
5.500.000.000

______________________
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5. SONUÇ
İşletmelerde mali tabloların düzenlenmesinin temel nedeni belirli bir tarih itibariyle işletmenin mali yapısının
ve faaliyet sonuçlarının gerçeği yansıtması ve işletme ile ilgili tarafların mali tablolarda yer alan bilgilere
dayalı olarak alacakları kararların sağlam bir temele oturmasıdır. Bu amaç doğrultusunda ihracat işlemlerinin
ve özellikle bu işlemler sonucu oluşan kambiyo karlarının veya zararlarının da gerçek yönleri itibariyle
muhasebeye ve dolayısıyla mali tablolara yansıtılmasının önemi açıktır. Özellikle de mali analiz
çalışmalarının sağlıklı yapılabilmesi açısından mali nitelikteki işlemlerin doğru bir şekilde kaydedilmesi
gereken hesaplara kaydının yapılmasının sağlanarak, mali tabloların işletmenin mali yapısını ve faaliyet
sonuçlarını sağlıklı bir şekilde yansıtması amacıyla, MSUGT, TDHP ve ilgili standartlarda gerekli ve
uyumlu düzenlemelerin yapılması sağlanırsa bu uygulamaya da katkı sağlayabilir.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
-

Ataman, Ü. / Sumer, H: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, 7. Baskı, İstanbul
2000
06.01.1996 Tarihli İhracat Yönetmeliği
Türkiye Muhasebe Standartları TMS 4 ve TMS 12 2001, TÜRMOB Yayın No:166
Muhasebe Sistemleri Uygulama Genel Tebliğleri Sıra No: (I ve II)
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Tebliğ ve Kararlar
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2003 YILINDA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEK ZORUNDA OLANLAR
Mehmet ALTINDAĞ
Ankara Gelirler Bölge Müdürü
Baş Hesap Uzmanı
I- GİRİŞ
Bilindiği üzere yıllık beyanname, gerçek kişilerin Gelir Vergisi Kanununun ikinci maddesinde yazılı yedi
kaynaktan, bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratların bir araya getirilip toplandığı ve bu suretle
hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirildiği belgedir. Bu kaynaklar;








Ticari kazanç,
Zirai kazanç,
Ücret,
Serbest meslek kazancı,
Gayrimenkul sermaye iradı,
Menkul sermaye iradı,
Diğer kazanç ve iratlardır.

Mükelleflerin, gelirlerini yıllık beyannamede toplayarak beyan etmeleri esastır. Ancak, bazı gelirler için
yıllık beyanname verilmeyeceği gibi başka gelirler nedeniyle beyanname verilse dahi bu gelirler verilecek
beyannameye dahil edilmeyecektir.Aşağıda yazılı gelirleri elde edenler ise mutlaka yıllık gelir beyannamesi
vermek zorundadırlar.
II- TAM MÜKELLEFİYETTE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEK ZORUNDA
OLANLAR

Yıllık beyanname vermek zorunda olan tam mükellefler şunlardır;
1-) Tacirler
Defter tutmak zorunda olan tacirler (I. ve II. sınıf tüccarlar) gelir elde etmemiş olsalar bile yıllık beyanname
vermek zorundadırlar. Tasfiye halinde bulunanlar da dahil olmak üzere kollektif şirket ortakları ile adi ve
eshamlı komandit şirketlerin komandite ortakları da (tacir sayıldığından) yıllık beyanname vereceklerdir.
01.01.1999’dan itibaren götürü usule tabi mükellefler basit usulde vergilendirildiklerinden, 2002 yılı gelirleri
için 2003 yılının Şubat ayında (basit usulde tespit edilen ticari kazanç dışında beyana tabi başka gelirin de
bulunması halinde Mart ayında) yıllık gelir vergisi beyannamesi vereceklerdir.
Diğer taraftan basit usulde vergilendirilen mükelleflerden münhasıran belediye teşkilatı bulunmayan
köylerdeki (belediyelerin mücavir alan sınırları hariç) işyerlerinde faaliyet gösterenler 01.01.199931.12.2003 tarihleri arasında elde ettikleri ve 103. maddede yazılı tarifenin birinci gelir diliminin yarısını
aşmayan (2002 yılı için 1.900.000.000,-TL) kazançları için yıllık beyanname vermeyeceklerdir (GVK
Geç.Md.44).
2-) Çiftçiler
Gerçek usulde vergilendirilen (zirai işletme hesabı esası veya bilanço esasına göre defter tutan) zirai kazanç
sahipleri (GVK’nın 54. maddesinde yazılı işletme büyüklüğü ölçüsünü aşanlar, bir biçerdövere veya bu
mahiyette bir motorlu araca sahip olanlar, 10 yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olanlar), gelir elde
etmemiş olsalar bile yıllık beyanname vermek zorundadırlar.
Yukarıda sözü edilen on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olmama şartı, GVK’nın geçici 44. maddesi
gereğince, çiftçinin kendi işinde kullanılması koşuluyla 2007 yılının sonuna kadar dikkate alınmayacaktır.
3-) Ücret Geliri Elde Edenler
Vergi tevkifatına tabi tutulmamış ücret geliri elde edenler (diğer ücretler hariç), yıllık beyanname vermek
zorundadırlar. Gelir Vergisi Kanununun 95. maddesinde tevkifata tabi olmayan ücretler aşağıdaki gibi
sayılmıştır





Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı,
16. maddede yazılı istisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri,
Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesinde zaruret görülen ödemeler.

4-) Serbest Meslek Kazancı Elde Edenler
Defter tutan serbest meslek erbabı (doktorlar, avukatlar, mimarlar vb), kazanç elde etmemiş olsa bile yıllık
beyanname vermek zorundadır.
5-) Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Edenler
Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde sayılan mal ve hakları kiraya verenlerden;


Tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi tutarları toplamı 103. maddede yazılı tarifenin
birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını (2002 yılı için 6.650.000.000,- lirayı) aşan tutarda irat
elde edenler,



Bir takvim yılı içinde elde ettiği mesken (konut) kira geliri istisna tutarını (2002 yılı için 950.000.000,lirayı) aşanlar,



Mesken kirası dışında gayrimenkul sermaye iradı elde edip de bu iratları tevkif yoluyla
vergilendirilmemiş olan mükellefler (örneğin, basit usulde vergiye tabi mükelleflere kiraya verilen
yerlerden elde edilen gelirler),



Diğer mal ve haklardan kira geliri elde edenler.
yıllık beyanname vermek zorundadırlar.

Yukarıda bahsedilen 6.650.000.000,-liralık beyan haddinin hesabında tevkif yoluyla vergilendirilmiş iratların
gayri safi tutarları ile istisna düşüldükten sonraki mesken kira gelirleri, birlikte dikkate alınır..
Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşamakta olan Türk
vatandaşları ise;


Türkiye’de elde ettiği konut kira geliri 2002 yılı için 950.000.000,-lirayı aşarsa,



Mesken kirası dışında gayrimenkul sermaye iradı elde edip de bu iratları tevkif yoluyla
vergilendirilmemişse (örneğin, basit usulde vergiye tabi mükelleflere kiraya verilen yerlerden elde edilen
gelirler),



Diğer mal ve haklardan kira geliri elde edilmiş ise

yıllık beyanname vermek zorundadırlar. Ancak Türkiye’de elde edilen gelirin, tamamı tevkif yoluyla
vergilendirilmiş gayrimenkul sermaye iratlarından (ücretlerden, serbest meslek kazancından, menkul
sermaye iradı ile kurumlardan elde edilen kar paylarından) ibaret olması halinde, tutarı ne olursa olsun
beyanname verilmeyecektir (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:210 ile dar mükellef sayıldıklarından).
Mesken kira gelirlerinin belli bir tutarı vergiden istisna edilmiştir. Mesken kira geliri istisnasından, kira
gelirlerini tam ve doğru olarak beyan edenler yararlanır. İstisna haddi üzerinde konut kira geliri elde edip
beyanname vermeyenler veya eksik beyan edenler bu istisnadan yararlanamazlar. Ancak idarece herhangi bir
tespit yapılmadan önce anılan kira gelirini süresinde beyan etmeyenler veya eksik beyan edenler,
kendiliklerinden süresinden sonra (pişmanlık hükümlerine göre) verecekleri beyannamede mesken kira
gelirlerini beyan ettikleri takdirde yine anılan istisnadan yararlanabilirler.
Ticari, zirai veya mesleki kazançları dolayısıyla yıllık beyanname vermek zorunda olanlar, 950.000.000,liralık istisnadan yararlanamazlar.
İstisna şahsa bağlı olduğundan, gayrimenkulün hisseli olması halinde her bir hissedar bu istisnadan ayrı ayrı
tam olarak yararlanır.Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde istisna toplam kira gelirine bir
defa uygulanır.
6-) Menkul Sermaye İradı Elde Edenler
Menkul sermaye iratlarının genel olarak vergilendirilmesi GVK’nın 94. maddesi hükmü uyarınca tevkifat
yoluyla yapılmaktadır. GVK’nın 94. maddesi uyarınca vergi tevkifatına tabi tutulmamış menkul sermaye

iratlarının ise miktarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile bildirilmesi ve yıllık beyan esasında
vergilendirilmesi gerekir. Buna göre;







Adi Komandit Şirketlerden kar payı alan komanditerler (GVK md.75/2),
Her nevi alacak faizi elde edenler (GVK md.75/6) (GVK md.76 uyarınca indirim oranı uygulandıktan
sonraki tutarın beyan edilmesi gerektiğinden, 2002 yılına ilişkin olarak tespit edilen indirim oranının
(2002 için %87.4 olarak belirlenmiştir. GV.GT Seri No: 245) uygulanmasından sonra kalan tutar beyan
edilecektir,
Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından gelir elde edenler (GVK md.75/8),
İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında para
ve ayın elde edenler (GVK md.75/9),
Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında iskonto bedeli elde edenler (GVK md.75/10),



Off-shore (kıyı bankacılığı) hesaplarından döviz cinsinden faiz geliri elde edenler [Türk Lirası cinsinden
açılmış olan off-shore hesaplardan elde edilen faiz gelirlerine indirim oranı uygulanacak olup, kalan tutar
ne olursa olsun yıllık beyanname ile bildirilecektir (227 Seri No.lu Gelir Vergisi GVK Genel Tebliği 25.09.1999 tarih ve 23827 sayılı RG)],



Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu ve çifte
vergilendirmeyi önleme anlaşmaları çerçevesinde değerlendirilir).

Ayrıca tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan bazı menkul sermaye iratlarını elde edenler, bu iratlarının
gayrisafi tutarlarının GVK’nın 103. maddesinde yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının
yarısını (2002 yılı gelirleri için 6.650.000.000 lirayı) aşması halinde beyanname vereceklerdir.
Menkul sermaye iratları toplamının 6.650.000.000 lirayı aşıp aşmadığının tespitinde indirim oranı ve istisna
uygulanabilecek menkul sermaye iratlarının, indirim oranı ve istisna uygulandıktan sonra kalan kısımlarının
dikkate alınması, bu iratların beyan edilmesinin gerektiği durumlarda ise indirim oranı ve istisna
uygulandıktan sonra kalan kısımlarının beyan edilmesi gerekmektedir.
Vergi uygulamasında, % 0 oranında tevkifata tabi kazanç, vergi tevkifatına tutulmuş kabul edilir.
Bu gruba giren menkul sermaye iratları;


Her nevi hisse senetlerinin (vergi alacağı dahil) kar payları (temettü gelirleri) (GVK 75/1),



İştirak hisselerinden doğan (vergi alacağı dahil) kazançlar (limited şirket ortaklarının, iş ortaklıkları
ortaklarının ve komanditerlerin kar payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar dahil) (GVK 75/2),



Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen (vergi alacağı dahil) kar payları (GVK 75/3),



Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve
Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince
çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler (GVK 75/5) indirim oranı (%87.4 olarak belirlenmiştir
GVGT Seri No: 245) uygulandıktan sonraki tutarı,
26.07.2001-31.12.2002 tarihleri arasında ihraç edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolarının faiz
gelirleri ve elde çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlar toplamının 2002 yılında 76.600.000.000 lirası
GVK’nın geçici 59. maddesi uyarınca gelir vergisinden istisnadır.



Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerden elde edilen kar payları (GVK 75/5),



Döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen gelirler (GVK 75/5) dir.

İndirim Oranı Uygulandıktan Sonra Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları:
Gelir Vergisi Kanununun 76. maddesi hükmüne göre, aynı Kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasının 5, 6, 7,
12 ve 14 numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen
faiz ve kar payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç
edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısım, bu
iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacaktır.
İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı
dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi
suretiyle tespit edilmektedir.
2002 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından;



Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve
Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince
çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler,



Her nevi alacak faizleri,



Menkul kıymetler yatırım ortaklıklarından (menkul kıymet, gayrimenkul, risk sermayesi yatırım
ortaklıkları dahil) sağlanan kar payları,

İndirim oranı uygulanacak gelirler olup, buralardan sağlanan gelirlere indirim oranı uygulandıktan (% 85
olacağı tahmin edilmektedir)sonra kalan tutarın, 2002 takvim yılında elde edilen ve beyana tabi olan menkul
sermaye iratları toplamının 6.650000.000 lirayı aşması halinde beyanname verilecektir.
İndirim oranı uygulanarak beyan edilen menkul sermaye iratlarında, tevkif yoluyla kesilen verginin, sadece
beyannamede gösterilen kısım üzerinden yapılan vergi kesintisinin mahsubu yapılabilecektir.Diğer bir
değişle, kazanç ve iradın indirim oranına isabet eden kısmı üzerinden yapılan vergi kesintisini mahsup
edilmeyecektir (GVK Genel Tebliğ Seri No: 220).
Beyanname verilmesinin gerekmemesi halinde bu gelirlerden daha önce tevkif yoluyla kesilmiş olan
vergilerin iadesi söz konusu olmayıp, bunlar için nihai vergi olacaktır.
Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul
kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranının uygulanması mümkün
bulunmamaktadır.
Ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.
Ayrıca, tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan bazı menkul sermaye iratları, gayrisafi tutarlarının GVK’nın
103. maddesinde yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını (2002 yılı gelirleri için
6.650.000.000 lirayı) aşmaması halinde beyan edilmeyeceklerdir.
6.650.000.000,-TL’lık haddin hesabında, beyana tabi bütün iratların gayrisafi tutarları (tevkifata tabi
tutulmuş olsun veya olmasın) topluca dikkate alınacaktır.
Bu gruba giren menkul sermaye iratları;


Her nevi hisse senetlerinin (vergi alacağı dahil) kar payları (GVK 75/1),



İştirak hisselerinden doğan (vergi alacağı dahil) kazançlar (limited şirket ortaklarının, iş ortaklıkları
ortaklarının ve komanditerlerin kar payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar dahil) (GVK 75/2),



Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen (vergi alacağı dahil) kar payları (GVK 75/3),



Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerden elde edilen kar payları (GVK 75/5),



Döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen gelirler (GVK 75/5)dir.

Yukarıda sayılanlar dışında bazı menkul sermaye iratlarını elde edenler, iratlarının tutarı ne olursa olsun elde
ettikleri menkul sermaye iratları için beyanname vermeyecekleri gibi başka gelirleri nedeniyle verecekleri
beyannameye bu gelirlerini dahil etmeyeceklerdir. Bu iratlar;
Gelir Vergisi Kanununa 4444 sayılı Kanunla eklenen geçici 55. madde hükmü uyarınca, 2002 takvim yılında
elde edilen ve vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Gelir Vergisi Kanununun;


GVK md.75/7’de yazılı mevduat faizleri,



GVK md.75/12’de yazılı faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı
belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında
ödenen kar payları,



GVK md.75/14’de yazılı repo kazançları,



Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları,



tutarları ne olursa olsun beyan edilmeyeceklerdir.
Ayrıca;



GVK md.75/15’te tanımlanan ve 07.10.2001 tarihinden itibaren düzenlenen şahıs sigorta poliçeleri
dolayısıyla elde edilen menkul sermaye iratları,



Dar mükellef gerçek kişilerin tevkif yoluyla vergilendirilmiş menkul sermaye iratları (kurumlardan elde
edilen kar payları dahil),



Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşamakta olan Türk
vatandaşlarının (210 Seri No.lu GVK Genel Tebliği ile dar mükellef sayıldıklarından), Türkiye’de elde
ettikleri tevkif yoluyla vergilendirilmiş menkul sermaye iratları (kurumlardan elde edilen kar payları
dahil),

tutarları ne olursa olsun beyan edilmeyecektir.
Ticari, zirai ve mesleki kazanç nedeniyle yıllık beyanname verilmesi halinde de 6.650.000.000 lirayı
aşmayan bu gelirler verilecek beyannameye dahil edilmeyecektir
7-) Diğer Kazanç ve İrat Elde Edenler
Sair kazanç ve iratların vergilendirmesini düzenleyen GVK’nın ilgili maddeleri 4369 sayılı Kanunla
01.01.1999’dan geçerli olmak üzere değiştirilmiş, daha sonra 4444 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa
eklenen geçici 56. madde ile de 01.01.1999-31.12.2002 tarihleri arasında bu değişikliklerin uygulanması
ertelenmişti. Bu nedenle 2002 yılında elde edilen diğer kazanç ve iratlar aşağıda belirtildiği şekilde
vergilendirilecektir;
İstisna haddini aşan diğer kazanç ve iratlar için, tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmesi
gerekmektedir. Diğer kazanç ve iratlar iki gruptan oluşmaktadır;


Birinci grup; Değer Artışı Kazançları olup, GVK’nın geçici 56/D maddesinde 6 bent halinde
düzenlenmiştir. Bunlar;

1. İvazsız olarak iktisap edilenler hariç olmak üzere; hisse senetlerinin iktisap tarihinden başlayarak üç ay
içinde veya iktisaptan evvel elden çıkartılmasından sağlanan kazançlar ile diğer menkul kıymetlerin
(menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgeleri hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
2. İhtira beratları hariç olmak üzere GVK’nın 70/5. maddesinde yazılı olan arama, işletme ve imtiyaz
hakları ve ruhsatları, alameti farika, marka, ticaret ünvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile
sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş
bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya
kullanma imtiyazı gibi hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
3. Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışında kalan
kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Telif haklarının ve ihtira beratlarının
müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları tarafından elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar
serbest meslek kazancıdır).
4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
5. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70. maddenin birinci fıkrasının 1, 2, 4
ve 7 numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları
gayrimenkuller dahil) ve hakların iktisap tarihinden başlayarak dört yıl içinde elden çıkarılmasından
doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis
tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır).
Bu kazançlarda istisna tutarı 3.500.000.000,-liradır. Bu tutar her bir değer artış kazancı (her bir bent) için
ayrı ayrı hesaplanacaktır. İstisnayı aşan kazançlar beyan edilirken, kazancın tamamı beyannamede gösterilip
istisna düşüldükten sonraki kısım vergiye tabi matrah olacaktır. Diğer taraftan 1 numaralı bentte yazılı
menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançların vergilendirilmesinde kazancın indirim oranı
(GVK md.76) uygulanmak suretiyle tespitinde, 2002 yılı indirim oranı (%85 olarak tahmin edilmektedir)
olarak dikkate alınacaktır
Aynı yıl içinde birden fazla menkul kıymet alınıp satılması halinde, bunların kazancı birlikte hesaplanır.
Alım satımın birinden doğan zarar diğerinin karından mahsup edilir. Sonucun zarar olması halinde bu zararın
GVK’nın 88. maddesi hükmü uyarınca diğer gelir unsurlarından mahsubu mümkün değildir.


İkinci grup; Arızi Kazançlar olup, GVK’nın geçici 56/G maddesinde 6 bent halinde düzenlenmiştir.
Bunlar;

1. Arızi olarak ticari muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen
kazançlar,
2. Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyetiyle serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi,
henüz başlanmamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak
edilmemesi karşılığında elde edilen hasılat,
3. Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar
(kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinden doğan
kazançlar dahil),
4. Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısiyle tahsil edilen hasılat,
5. Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleriyle ilgili olarak sonradan elde ettikleri
kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil),
6. Dar mükellefiyete tabi olanların ulaştırma işlerini arızi olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar.
7. Bunlardan 1, 2, 3 ve 4. numaralı bentlerde sayılan arızi kazançlarda (henüz başlanmamış olan ticari, zirai
veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi
karşılığında elde edilen kazançlar hariç) istisna tutarı 2002 yılı için 3.500.000.000,-liradır. Bu istisna
yukarıda sayılan 1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde yazılı kazançların her biri için ayrı ayrı uygulanır. 1, 2, 3
ve 4 numaralı bentlerde yazılı kazançların istisnayı aşan kısımları, diğerlerinde (5 ve 6 numaralı
bentlerde yazılı kazançlarda) kazancın tamamı vergiye tabi tutulur.
8-) Yabancı Ülkelerden Gelir Elde Edenler
Tam mükellef gerçek kişiler, yabancı ülkelerde elde ettikleri gelirleri için yıllık beyanname vermek ve diğer
gelirleri nedeniyle verecekleri yıllık beyannameye bu gelirlerini dahil etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk,
tevkif suretiyle vergilendirilip vergilendirilmediğine, tutarına veya niteliğine bakılmaksızın yabancı
ülkelerde elde edilen bütün gelirler için geçerlidir.
Yabancı ülkede elde edilen gelirin, mükellefin iradesi dışındaki sebeplerle Türkiye’ye getirilemediğinin
tevsik edilmesi halinde bu gelir, elde edildiği yılın geliri sayılmayacaktır. Bu durumda söz konusu gelir,
mükellefin bu gelire tasarruf edebildiği yılın geliri sayılarak yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Ancak
yabancı ülkede elde edilen gelire hukuken ve fiilen tasarruf edilebildiği halde iradi olarak Türkiye’ye
getirilmemesi durumunda bu gelir, tasarruf edildiği yılın geliri olarak yıllık beyanname ile beyan edilecektir.
Beyan edilen gelir üzerinden tarh edilen vergiden, yabancı memleketlerde ödenen vergilerin mahsubu ise
GVK’nın 123. maddesindeki esaslara göre yapılacaktır.
III- DAR MÜKELLEFİYETTE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEK ZORUNDA
OLANLAR
Dar mükellef gerçek kişiler, ticari kazançları ile gerçek usulde tespit edilen zirai kazançları ve vergi
kesintisine tabi tutulmamış gayrimenkul sermaye iratları için yıllık beyanname vermek zorundadırlar. Ticari
ve zirai faaliyetten kazanç sağlanmamış olsa bile yıllık beyanname verilecek ve faaliyet sonucu
beyannamede gösterilecektir.
Ticari, zirai ve mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olan tam mükellefler ile yıllık
beyanname veren dar mükellefler de sadece yıllık beyanname verme yükümlülüğü getiren kazanç ve
iratlarını beyannamelerine dahil edeceklerdir.
IV – YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ
Tam mükellefiyette yıllık beyanname (ek bildirimleriyle) doldurularak, vergiyi tarha yetkili olan vergi
dairesine verilir. Vergiyi tarha yetkili olan vergi dairesi, mükellefin "ikametgahı"nın bulunduğu yerin vergi
dairesidir. Ancak GVK’nın Maliye Bakanlığına verdiği yetki kullanılarak; ticaret, sanat ve serbest meslek
erbabının yıllık gelir vergisi beyannamelerini işyerlerinin veya işyeri merkezlerinin bulunduğu yer vergi
dairesine vermeleri kararlaştırılmıştır. Bu nedenle ticari ve mesleki kazanç sahipleri, yılık beyannamelerini
işyerlerinin veya iş merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesine vereceklerdir.
Dar mükelefiyette vergi muhatabı mevcutsa onun Türkiye’de oturduğu yerin, Türkiye’de vergi muhatabı
yoksa işyerinin (işyeri birden fazla ise işyerlerinden herhangi birisinin) bulunduğu yer vergi dairesine verilir.

Beyanname vergi dairesine verilebileceği gibi, taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile
gönderilmesi halinde yıllık beyannamenin postaya verildiği tarih, vergi dairesine verilme tarihi yerine geçer.
GVK’nın 92. maddesi gereğince yıllık beyanname;


Gelirin sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olması (gayrimenkul sermaye iradının yanı sıra
beyanı gerekmeyen gelirlerin de bulunması) halinde izleyen yılın Ocak ayı içinde verilir ve tahakkuk
eden vergi Ocak, Nisan ve Temmuz aylarında olmak üzere üç eşit taksitte ödenir,



Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayı
içinde verilir ve tahakkuk eden vergi Şubat, Mayıs ve Ağustos aylarında olmak üzere üç eşit taksitte
ödenir.



Diğer hallerde izleyen yılın Mart ayı içinde verilir ve tahakkuk eden vergi Mart, Haziran ve Eylül

aylarında olmak üzere üç eşit taksitte ödenir.
Beyanname verme veya ödeme süresinin sonu tatile rastladığı takdirde izleyen ilk işgünü içinde beyanname
verilebilir, vergi ödenebilir.

ADİ ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL HÜKÜMLER VE ADİ ŞİRKETLERİN BORÇLAR
KANUNU VE VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU
Necati PERÇİN
Gelirler Başkontrolörü
Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Başkanı
I. GİRİŞ
Bilindiği üzere genel olarak şirketler, mevzuatta iki temel gruba ayrılırlar. Bunlardan birincisi adi şirketler,
diğeri ise ticaret şirketleridir. Bu ayırımın en önemli özelliği adi şirketlerin 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda
(B.K. Mad. 520 - 540) , ticaret şirketlerinin ise Türk Ticaret Kanunu içersinde düzenlenmiş olmasıdır.
Bu makalemizde adi şirketler hakkında Borçlar Kanunu’ndaki düzenlemeler çerçevesinde bazı genel bilgiler
verilmek suretiyle adi şirketlerin vergi kanunları karşısındaki durumları açıklanmaya çalışılmıştır.
II. GENEL AÇIKLAMALAR
Şahıs şirketlerinin ülkemizin ekonomik yapısı içersindeki yer tartışmasızdır. Özellikle kurumlaşmanın
yeterince sağlanamadığı, hatta kurumlaşmış sayılan şirketlerin bile bir çoğunun aslında birer aile şirketi
olduğunun göz önüne bulundurulması halinde bu durum daha rahat olarak anlaşılabilecektir. Aslında bu
durumun altında ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuksal birçok nedenin bulunduğu da bir gerçektir.
Kurumlaşamamanın başlıca gerekçeleri;







Kurumlaşma bilincinin henüz yerleşmemesi,
Kurumlaşmanın aslında profesyonel bir düşünce olması,
Kurumlaşma için gerekli ekonomik kültürün eksikliği,
Yeterli sermaye birikiminin olmaması,
Kurumlaşmanın bir takım yasal formalitelerinin olması ve belli hukuki prosedürü gerektirmesi,
Ancak tüm bu problemlere karşın adi ortaklığın kurulmasının her yönü ile son derece basit olması,

Şeklinde çoğaltılabilir. Zira adi şirketler serbest sözleşmeyle kurulan (yazılı/sözlü), tüzel kişiliği
bulunmayan, ancak bir ticaret unvanı olabilen en basit ekonomik birlikteliklerdir.
1- Şirket Tanımı
İki veya daha çok kişinin bir araya gelerek, emek veya mallarını, müşterek bir gayeye erişmek üzere bir
sözleşme ile birleştirmeleri şirket olarak tanımlanmaktadır.
1.1. Şirketlerin Unsurları






Kişi Unsuru
Akit (Sözleşme) Unsuru
Sermaye Unsuru
Ortak Amaç Unsuru
Birliktelik ve İşbirliği Yapma İsteği Unsuru

1.2. Şirket Türleri
Bilindiği üzere şirketleri birçok yönden sınıflandırmak mümkündür. Uygulamada ve teoride karşılaşılan en
klasik ayrım ise aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.

Şahıs Şirketleri.




Adi Şirketler
Kollektif Şirketler
Adi Komandit Şirketler

Sermaye Şirketleri




Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
Limited Şirketler
Anonim Şirketler

1.3. Şahıs Şirketleri ile Sermaye Şirketleri Arasındaki Farklar
Şahıs şirketleri ile sermaye şirketleri arasındaki başlıca farklılıklar şu şekilde özetlenebilir:
Şahıs şirketlerinde kural olarak her ortağın şirketi yönetim ve temsil hakkı olmasına rağmen, sermaye
şirketlerinde şirketin yönetim, temsil ve denetimi, organları tarafından (genel kurul, yönetim kurulu,
denetim kurulu) tarafından yapılır.
Şahıs şirketlerinde, genellikle şirket borçlarından dolayı sorumluluk sınırsız ve müteselsildir (Komandit
şirketlerde komanditer ortak hariç). Sermaye şirketlerinde ise ortağın şirket borçları ile sorumluluğu
yükümlülük altına girdiği sermaye miktarı ile sınırlıdır.
III. ADİ ŞİRKETLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Borçlar Kanunu’na tabi olan adi şirketlerin tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Bu nedenle kendilerine ait
mal varlıkları olamayacağı gibi hukuki eylem ve işlemlerde de bulunamazlar. Her türlü işlemleri ortakları
tarafından yerine getirilir.
Adi şirket sözleşmesi herhangi bir şekle bağlı değildir. Hatta yazılı olması dahi gerekmez.
1. Adi Şirketin Tanımı
Adi şirketin dayanağı iki veya daha fazla kimsenin müşterek bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını
birleştirmeyi kabul ettikleri bir sözleşmedir (BK. Madde 520 )
Adi şirketler, bir ticari girişimi işletmek üzere, kanuna ve ahlâka aykırı olmamak ve “İktisadi Amaç” “Kâr
Elde Etmek” üzere her türlü konuda kurulabilir.
2. Kuruluşu
Yukarıda da belirtildiği üzere, adi şirketlerin kurulması hiçbir kayda ve formaliteye tabi değildir. Yazılı
veya sözlü bir anlaşma ile kurulabilirler. Nitekim Borçlar Kanunu’nda adi şirketlerin kuruluşları ile ilgili
olarak öngörülmüş herhangi şekil şartı hükmü de bulunmamaktadır. Adi şirketler için ticaret ortaklıklarında
öngörüldüğü gibi ortaklık sözleşmesinde bulunması gereken zorunlu hususlar tespit edilmemiştir. Bu
durumun doğal bir sonucu olarak sözlü olarak dahi kurulmaları mümkündür.
Adi ortaklıkta, ortaklardan her biri ticaret unvanını sicile tescil ettirerek kullanabilir.
3. Sermaye
Borçlar Kanunu’nun 521’nci maddesinde ortakların adi ortaklığa nakit, alacak veya diğer mal ve emek
olarak bir sermaye koymakla yükümlü oldukları belirtilmiş ve aksine sözleşme hükmü olmadıkça
sermayelerin şirketin amacının icap ettirdiği önem ve mahiyette yekdiğerine eşit olması gerektiği hükme
bağlanmıştır. Ortağın getirdiği sermaye, “Sermaye Payı”, “Katılma Payı”, “İştirak Hissesi” olarak
adlandırılır ve fiilen getirilmiş olması gerekmez.
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Ortaklar, şirkete getirecekleri sermaye payı ve türünü serbestçe belirleyebilirler. Ortakların sermaye miktarı
şirket sözleşmesinde gösterilmemişse, eşit olarak katıldıkları varsayılır.
Ortak amacın gerçekleşmesine elverişli olmak üzere kanuna, ahlâk ve adaba aykırı bulunmayan her şey adi
şirketlere sermaye olarak konulabilir. Örneğin;









Para, alacak, kıymetli evrak ve menkul şeyler,
İmtiyaz, ihtira beratları ve alameti farika ruhsatları gibi sınai haklar,
Her çeşit taşınmazlar,
Menkul ve gayrimenkul malların faydalanma hakları,
Şahsi emek,
Ticari itibar,
Ticari işletme,
Telif hakları, maden ruhsatları gibi iktisadi değeri olan haklar.

Ortakların sermaye olarak koydukları maddi mal niteliğindeki sermaye payları hakkında iştirak halinde
mülkiyet hükümleri uygulanır. Ortaklar sözleşme ile müşterek mülkiyet şeklini kabul edebilirler.
4. Kâr ve Zararın Paylaşımı
Adi ortaklıklarda kar zararın paylaşımı 522’ nci madde de “Karın Taksimi” ve 523 ‘ncü maddede de “
Kar Zarara Katılma” olarak iki ayrı madde de düzenlenmiştir. 522 ‘nci madde uyarınca “Şerikler,
mahiyeti icabınca şirkete ait olan bütün kazançları aralarında taksim ile mükelleftir.” Kar zarara katılma ise
523’ncü madde de hüküm altına alınmış bulunmaktadır.
Ortaklık sözleşmesinde her hangi bir şekil kararlaştırılmamış ise kâr ve zarar yasada belirtilen şekilde
paylaştırılacaktır. Yasada, kâr ve zararın paylaşılmasına dair bazı esaslar belirlenmiştir. Buna göre; kâr ve
zarar, bir yıllık hesap dönemi sonunda yapılacak bilanço ile belirlenir. Bu sürenin uzatılmasına ilişkin
sözleşmede yer alan hüküm batıldır. Ortaklar bütün kârı aralarında bölüşmek zorundadırlar.
Aksine hüküm bulunmadığı takdirde, kâr ve zarardan hisse, sermaye katılım payı değişik de olsa, eşit olarak
bölüşülür. Ortaklar sözleşme ile farklı esaslar belirleyebilirler.
Ortaklardan biri şirkete sermaye olarak emeğini koymuşsa, bu ortağın zarara iştirak etmeyeceği şeklinde
sözleşmeye hüküm konulabilir. Bunun dışında ortakların bazılarının kâra veya zarara iştirak etmeyecekleri
şeklinde sözleşmeye konulan hükümler batıldır.
Sözleşmede sadece kârın veya zararın bölüşümüne ilişkin hüküm mevcutsa, bu hüküm diğerini de kapsar.
5. Şirketin Yönetimi
Kural olarak adi şirketin yönetimi, bütün ortaklara aittir. Ancak, bu durum güçlükler yaratabileceğinden,
yönetim yetkisinin ortaklardan veya hariçten bir veya birkaç kişiye devri kararlaştırılabilir.
5.1. Şirket Kararları
Adi şirketlerde şirket kararları da Borçlar Kanunu’ nun 524’ncü maddesinde hükme bağlanmıştır. Şirket
sözleşmesinin değiştirilmesi veya yönetici ortağın belirlenmesi şirketi büyük ölçüde etkileyen işlemlerdir.
Bu konularda alınacak kararlar önemli kararlardır. Şirket kararlarının bütün ortakların oybirliği ile
verileceği öngörülmüştür. Her ortağın sermaye payına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır. Oy hakkının
sermaye payına göre hesaplanacağı şeklindeki sözleşmeye konulan hüküm geçersizdir.
5.2. Yönetim Kararları
Yönetim yetkisi normal işlemleri kapsamaktadır. İşlemlerin niteliği, şirket varlığı yönünden etkileri dikkate
alınarak belirlenir.
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Günlük, olağan işlerin yürütülmesi şirket varlığını fazla etkilemez. Bu işlemler için alınacak kararlarda
yönetici ortağın tek başına karar vermesi yeterlidir.
Borçlar Kanunu, yönetici olan ve olmayan ortaklar arasındaki ilişkiyi vekâlet olarak kabul etmiştir. Yönetici
ortak bir vekilin yetkisi içinde kalan ve olağan nitelikte işleri tek başına yapabilir.
6. Şirketin Denetimi
Adi şirketlerde her ortağın şirketi denetleme yetkisi vardır. Bu kapsamda her ortağın;




Şirket işleri hakkında bilgi almaya,
Şirket defter ve evraklarını incelemeye,
Şirketin mali durumu hakkında özet çıkartmaya
mutlak hakkı vardır. Ayrıca şirket sözleşmesi ile bu hak sınırlandırılamaz ve kaldırılamaz. Aksine yer
alan hükümler batıldır.

7. Ortakların Birbirlerine Karşı Yükümlülükleri
7.1. Rekabet Yasağı
Ortaklardan hiçbiri, kendi hesabına, şirketin gayesine aykırı veya zararlı işlemler yapamaz.
7.2. Özen Gösterme Yükümlülüğü
Ortaklardan her biri, kendi işlerinde mutat olarak gösterdiği dikkat ve özeni, şirket işlerinde de göstermekle
yükümlüdür.
7.3. Masraf ve Borçlardan Doğan Sorumluluk
Ortaklardan birinin, şirket işleri için yaptığı masraflar ve borçlardan dolayı, diğer ortaklar bu masrafı yapan
ortağa karşı sorumludurlar.
Şirkete avans veren ortak, verdiği günden itibaren faiz isteyebilir. Ancak, şahsi emeği için tazminat
isteyemez.
8. Şirket Ortaklığında Değişiklik
Ortakların oybirliği ile kararı olmaksızın şirkete yeni ortak alınamaz veya ortaklardan biri payının tamamını
ya da bir kısmını üçüncü bir şahsa devredemez.
Oybirliği ile karar alınmaksızın, herhangi bir ortak, hissesini üçüncü bir şahsa satarsa, bu işlem onunla satın
alan arasında kalır; şirkete karşı hüküm ifade etmez.
Şirket sözleşmesinde hüküm konulmamışsa, şirketten ayrılmak isteyen ortak, ancak şirketin feshini istemek
zorundadır. Bir ortağın şirketten çıkarılması için de, aynı şekilde şirketin feshini istemek gerekir.
9. Adi Şirketin Dış İlişkileri
Adi şirket tüzel kişiliğe sahip olmadığından, üçüncü kişilerle ilişkilerinde bağımsız bir varlığı
bulunmamaktadır. Dolayısıyla adi şirket, kendi adına hak ve borç iltizam edemez, davacı veya davalı
olamaz. Şirket adına hareket eden ortağın, diğer ortakları, alacaklı veya borçlu haline getirebilmesi, ancak
temsil hükümlerine göre mümkündür.
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10. Adi Şirketlerin Dağılması
Adi şirketler, yasada belirtilen hallerde ortakların iradesi veya mahkeme kararı ile sona ererler.
Dağılma Sebepleri;
Adi şirketlerin dağılma sebepleri “Sona Erme Sebepleri” başlığı altında Borçlar Kanunu’nun 535’nci
maddesinde genel olarak 7 bent halinde sıralanmıştır. Madde hükmüne bire bir bağlı kalınmasızın adi
şirketlerin sona ermesi genel olarak aşağıdaki sebeplere bağlanabilir.











Şirket sözleşmesi ile hedeflenen amacın elde edilmesi,
Şirket sözleşmesi ile hedeflenen amacın elde edilmesinin olanaksız hale gelmesi,
Şirket ortaklarından birinin ölümü (ancak şirket sözleşmesinde, ortaklardan birinin ölümü halinde
ortaklık mirasçısı ile devam edecektir hükmü varsa, bu şart geçerli olacağından şirket devam eder),
Ortaklardan birinin cebri icraya uğraması, bu şekilde payının satışa çıkartılması,
Ortağın iflas etmesi,
Ortağın ehliyetini yitirmesi,
Ortakların oybirliği ile şirketin tasfiyesine karar almaları,
Sözleşmede bir süre öngörülmüşse bu sürenin sonunda,
Ortaklardan birinin talep etmesi,
Haklı sebeplerin mevcut olması halinde mahkemece feshe karar verilmesi.

İnfisah sebeplerinden birinin meydana gelmesiyle şirket derhal sona ermez; tasfiye işlemleri bitinceye kadar
devam eder. Artık müşterek gaye tasfiyenin tamamlanmasına dönüşür. Yöneticilerin yetkileri de sadece
tasfiye işlemleri yapabilecek şekilde kısıtlanır. Tasfiye, şirket mevcutlarının nakde çevrilmesi ve borçlar
ödendikten sonra kalan kısmın ortaklar arasında paylaşılmasıdır. Tasfiye neticesinde, şirketin bütün
hesapları kesin ve son olarak kapatılır.
11. Tasfiye İşleri
Adi şirketlerde tasfiye konusu ise 538, 539 ve 540 ncı maddeler de hüküm altına alınmıştır. Kanunda tasfiye
bölümünde yer alan söz konusu üç maddenin başlıkları şöyledir.
Madde 538- Sermayeler Hakkında Yapılacak İşlem
Madde 539- Fazlanın Taksimi ve Noksanlar (Bölünmesi ve Azalmalar)
Madde 540- Tasfiyenin Nasıl Yapılacağı
Tasfiye işlemlerinin aşamaları aşağıdaki gibi özetlenebilir.











Tasfiyeye bir memur tayin edilerek, şirketin defter ve hesapları yönetici tarafından tasfiye memuruna
verilir.
Tasfiyenin başlangıç tarihi tespit edilerek, o tarih itibarıyla işlemler kesilir.
Tasfiye tarihi itibariyle bilanço düzenlenir.
Şirketin taahhütlerine devam edilerek yerine getirilir.
Aktif mevcutlar nakde çevrilir ve bedeli tasfiye kâr zarar hesabına atılır.
Şirketin alacakları tahsil edilerek tasfiye kâr zarar hesabına atılır.
Şirketin borçları ödenerek tasfiye kâr zarar hesabında gösterilir.
Tasfiye kâr zarar hesabının bakiyesi tasfiyeden doğan kâr veya zararı gösterir. Buna göre paylaştırma
öncesi bilanço düzenlenir.
Öncelikle her ortağın koyduğu sermaye payı iade edilir. Bir şey kalırsa ortaklar arasında bölüşülür.
Zarar varsa ortaklardan talep edilir.

5

IV. ADİ ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ
Bilindiği üzere Adi Şirketler, diğer ticaret ortaklıklarından farklı olarak Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir.
(BK. mad. 520 - 540). Konuya açıklık getirilmesi ve Adi Ortaklığı tanımlamada yardımcı olması amacıyla,
gerek Borçlar Kanunu’nda yer alan ve yukarıda açıklanan ve gerekse diğer Kanunlardaki ilgili hükümleri
dikkate alarak, bir kısım özelliklerini belirtmek yararlı olacaktır.
1. Adi ortaklıkların tüzel kişiliği yoktur.
2. Gerçek yada tüzel kişiler tarafından kurulabilirler.
3. Sözleşmeleri herhangi bir şekle bağlı değildir. Yazılı olabileceği gibi sözlü de olabilir.
4. Bir ticaret unvanı olabilir; ancak, bu unvanın müstakil olarak ticaret siciline tescili mümkün değildir.
5. Adi ortaklık, ortaklar tarafından temsil olunur. Ortaklık adına yapılacak işlemlerin, temsil yetkisi içinde
olması koşuluyla, tüm ortakları bağlaması esastır.
6. Her ortak nakit, alacak, mal veya emek olmak üzere sermaye koymakla yükümlüdür.
7. Aksine sözleşme olmadıkça, her ortağın kazanç ve zarardaki payı sermayesinin değeri ve niteliği ne
olursa olsun, eşittir.
8. Şirket ortakları açısından, rekabet yasağı söz konusudur.
9. Ortaklığın iktisap ettiği veya ortaklığa devredilen şeyler, alacaklar ve ayni haklar, şirket sözleşmesi
uyarınca, ortaklığa ait olur.
10. Ortakların sınırsız sorumluluğu söz konusu olup, ortaklığın sona ermesi, üçüncü kişilere karşı olan
borçlanmayı değiştirmez.
11. Sona erme nedenleri de yukarıda açıklanan Borçlar Kanunu’nun 535’ nci maddesinde ayrıntılı olarak
sayılmış olup, öngörülen amacın sağlanması ya da olanaksız hale gelmesi, süreli kurulmuşsa bu sürenin
tamamlanması, bunlara örnek olarak sayılabilir.
12. Sermaye olarak bir şeyin mülkiyetini koyan ortak ortaklığın tasfiyesi sonunda o şeyi aynen geri
alamayıp, kendisinin sermayesi ne miktar bir değer kabul edilmişse, o değeri isteyebilir. Eğer bu değer
belirlenmemişse geri alma, o şeyin sermaye olarak konduğu zamanki değeri üzerinden yapılır.
13. Adi ortaklıklar vergi uygulamasında bağımsız bir birim ve muhatap olarak kabul edilmemiş,
ortaklarının ortaklık faaliyetinden elde ettiği kazanç, Gelir Vergisine tabi tutulmuştur. Gelir Vergisi
Kanunu’nda eski uygulamada yer alan küçük çiftçi muaflığı ile (G.V.K. Mad. 10,11 4369 sayılı
Kanunla kaldırılmıştır.) yatırım indirimi uygulamalarında ve Vergi Usul Kanunu’nda yeniden
değerleme ve tüccar sınıflarının belirlenmesinde adi ortaklıklar, belirtilen durumun bir istisnası olmak
üzere müstakil bir birim olarak kabul edilmişlerdir.
14. Ortaklığın yasal defterleri, ortakların şahsına bağlı olarak tutulur. Yani yasal defterlerin tasdikinde,
ortaklık unvanı ile birlikte tüm ortakların adları da belirtilir. Vergi idaresinin genel görüşüne göre hesap
döneminin belirlenmesinde de aynı esas geçerli olmalıdır. Bu durumda, ortak değişikliği veya herhangi
bir nedenle bir ortağın çıkması hesap döneminin kapanmasını gerektirecektir. Konuyla ilgili olarak
Danıştay'ın görüşü farklı olup istikrar kazanmış kararlarına göre ortak değişikliği halinde, yeni defter
tasdikine ihtiyaç yoktur. Bununla birlikte ortaklardan birinin herhangi bir şekilde ortaklıktan ayrılması
halinde, söz konusu tarih itibariyle kayıtların kapatılıp, dönem sonuçlarının belirlenmesinden sonra
yeniden açılması gerektiği Danıştay’ca da kabul edilmektedir.
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VI. ADİ ŞİRKETLERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMLARI
1- Adi Şirketlerdeki Ortaklık Pay Satışlarının Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu
Bilindiği üzere adi ortaklıklarda katma değer vergisi ve gelir vergisi stopaj mükellefiyetleri adi ortaklıklar
adına tesis edilirken, gelir vergisi yönünden bir mükellefiyet tesisi yapılmaz, gelir vergileri ortaklar
tarafından kendi payları oranında kendi beyanları ile yapılır.
Yukarıda ilgili bölümlerde yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; adi ortaklıklarda ortaklar alacak,
mal veya emeği sermaye olarak koyabilmektedirler. Bunu aslında ortaklıktaki öz sermaye payı olarak da
ifade etmek mümkündür.
Bilindiği üzere; Gelir Vergisi Kanunu’nda devamlı faaliyet sonucu elde edilen gelirler altı unsur halinde
sayılmıştır. Devamlı faaliyet sonucu olmayan gelirler ise Diğer Kazanç ve İratlar (Kaynağı Ne Olursa Olsun
Diğer Her Türlü Kazanç Ve İrat) olarak yedinci bir gelir unsurunda sayılmıştır.
1999 – 2002 yılları gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanan Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 56’ncı
maddesinin 4 numaralı bendi ile “Ortaklık haklarının ve hisselerinin elden çıkarılmasından doğan
kazançlar” değer artış kazancı olarak belirlenmiştir.
Değer artış kazançlarının vergilendirilmesinde safi kazancın tespiti de yine aynı maddede hüküm altına
alınmıştır.
“F) Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile
temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile
elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların
indirilmesi suretiyle bulunur. Hasılatın ayın veya menfaat olarak sağlanan kısmının tutarı Vergi Usul
Kanunu’nun değerleme ile ilgili hükümlerine göre tayin ve tespit olunur.
Maliyet bedelinin mükelleflerce tespit edilememesi halinde maliyet bedeli yerine, Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek bedel, kazancı bilanço veya işletme hesabı esasına
göre tespit edilen işletmelerde ise son bilançoda veya envanter kayıtlarında gösterilen değer esas alınır.
Mal ve hakların elde çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç
olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsü’nce belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artış oranında
artırılarak tespit edilir.”
Dolayısıyla adi ortaklık payının satışı kazancı mevcut düzenleme gereğince değer artış kazancı olarak
vergiye tabi bulunmaktadır.
2- Adi Şirketlerdeki Ortaklık Pay Devirlerinin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu
Uygulamada tereddüt edilen konulardan biri de adi şirketlerdeki hisse devirleridir. Hisse devirlerinin katma
değer vergisi karşısındaki durumu 25 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.
Yapılan açıklamalar uyarınca;
“Katma değer vergisi uygulamasında adi ortaklıklar bağımsız işletme birimleri olarak ayrı vergi
mükellefiyetine sahiptir. Buna göre; adi ortaklıklarca defter tutma, belge düzenleme, muhafaza ve ibraz gibi
vergi ödevleri ile beyanname verme ve vergi ödeme gibi mükellefiyetlerin ortaklardan ayrı olarak yerine
getirilmesi, ortaklığın katma değer vergisi ile ilgili hesaplarının ortakların varsa şahsi işletmelerindeki
işlemlerden ayrı yapılması gerekmektedir.
Öte yandan: adi ortaklıklarda, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurmayan hisse devir işlemleri katma
değer vergisine tabi olmayacaktır. Ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuran devir işlemlerinde ise vergi
uygulanacaktır.
Buna göre; bir adi ortaklıkta ortaklardan biri veya bir kaçının hisselerini diğer ortaklara veya üçüncü
şahıslara devretmesi, bu şekilde ortaklıktan bazı ortakların ayrılması veya ortaklığa yeni ortakların alınması
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halinde, mevcut adi ortaklık, ortak sayısındaki değişiklik dışında aynen devam ediyorsa, bu hisse devir
işleminde vergi uygulanmayacaktır.
Hisse devir işlemleri adi ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuruyor veya ortaklık, ortakların kararı ile
feshediliyorsa bu devir işlemlerine vergi uygulanması gerekmektedir. Vergi uygulaması aşağıdaki şekilde
yapılacaktır:
Ortaklardan biri veya bir kaçının hisselerinin diğer ortak veya ortaklara devredilmesi suretiyle ortaklığın
sona ermesi halinde; devralan ortak veya ortakların kendi hisseleri ile satın aldıkları hisseler dikkate
alınmaksızın, ortaklıkça devralan ortak veya ortaklara teslim edilen toplam mal bedeli üzerinden katma
değer vergisi hesaplanacaktır. Ortaklık tarafından düzenlenecek olan faturada ayrıca gösterilecek olan bu
vergi ilgili dönem işlemleri ile birlikte adi ortaklığın son beyannamesine dahil edilerek, beyan edilecek,
devir alan ortak veya ortaklar tarafından ise genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir. ”
Tebliğin ifadesinden anlaşılacağı üzere, hisse satışının adi ortaklığı sona erdirmemesi, ortak sayısında yada
ortakların kompozisyonunda değişiklik olması ama ortaklığın müstakil yapısını koruması anlamına
gelmektedir. Ancak tebliğde yapılan bu açıklamalara rağmen ortaklığın sona ermesinin ne anlama
geldiğinin netleştirilmesine ihtiyaç vardır. Zira ortakların kararı ile ortaklığın sona erdirilmesinde bir
belirsizlik olmamakla beraber ortaklığın ortak sayısında ya da kompozisyonunda meydana gelen
değişikliğin mevcut ortaklığı aslında sonlandırıp sonlandırmadığı tartışmaya açıktır. Ortakların şahsiyeti ve
türü konusunda meydana gelen değişiklikler bu konudaki tereddütleri güçlendirmektedir.
3- Şirket Aktifine Kayıtlı Adi Ortaklık Payının Satışının Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1 maddesi hükmüne göre “Ticari, sınai, zirai faaliyetler ve serbest
meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler” vergiye tabidir. Kanunun 8/1-a maddesi
hükmü uyarınca mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işi yapanlar verginin mükellefi olmaktadır.
Dolayısıyla herhangi bir ticari işletmenin aktifine kayıtlı adi şirket payının satışı ticari faaliyet çerçevesinde
yapılan bir satış olduğundan katma değer vergisine tabi bulunmaktadır, dolayısıyla bu durumda artık adi
şirketin sona erip ermemesinin bir önemi de bulunmamaktadır.
4- İş Ortaklıklarının Durumu
4369 sayılı Kanunun 81/B-1 maddesi ile iş ortaklığı olmak ihtiyari hale gelmiştir. Bu yasa öncesinde
ortaklardan en az biri kurum olan ve sözleşme ile yıllara sari taahhüt işi yaparak kazancı paylaşmak üzere
kurulan adi ortaklıklar, hukuki bakımdan adi ortaklık sıfatını korumakla beraber, vergisel açıdan iş ortaklığı
niteliği de kazanmak ve ayrıca kurumlar vergisi mükellefi olmak zorunda idi.
Söz konusu Kanunun 58’nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 27’nci madde ile “Bu
Kanunun yayımı tarihinden önce mükellefiyetini iş ortaklığı olarak tesis ettirmiş olan kurumlar, bu Kanunun
yayımı tarihinden itibaren bir ay içersinde vergi dairesine başvurarak, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun bu
Kanunla değiştirilen mükerrer 6’ncı maddesindeki ihtiyarilik hakkından yararlanabilirler .....” hükmü
getirilmiştir. Dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun mükerrer 6’ncı maddesi hükmü uyarınca, kurumlar
vergisi mükellefi; sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait
iktisadi işletmeler
kendi aralarında şahıs ortaklıkları veya gerçek kişilerle belli bir işin yapılmasını
müştereken taahhüt etmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan, kurumlar vergisi
mükellefi olmak isteyenler vergi dairesinden isterlerse iş ortaklığı olarak mükellefiyet tesisi
yaptırabileceklerdir.
Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere; herhangi bir kurumun iştiraki olmaksızın, sadece gerçek kişiler,
kollektif şirketler ve adi komandit şirketler arasında kurulan adi ortaklıkların iş ortaklığı sayılması söz
konusu değildir. İş ortaklığının ortaklarından en az birinin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinin
A,B,C veya D bendinde sayılan kurumlardan biri olması şarttır.
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5- Adi Ortaklık Şeklinde Mükellefiyet Tesis Ettiren İş Ortaklıklarının Faaliyet Zararının Ortaklığın
Bitiminde Ortaklar Bünyesinde İndirimi
Uygulamada tereddüt konusu olan konulardan biri de, adi ortaklık şeklinde iş ortaklığı
olarak mükellefiyet tesis edilmiş olması halinde, işin bitiminde paya düşen zararın ortak ana şirketler
bünyesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağıdır.
Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere iş ortaklığı olarak kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis
etmek ihtiyaridir. Eğer adi şirket olarak mükellefiyet tesis edilmişse, faaliyetin zararla sonuçlanması
durumunda bu zararın paya düşen kısmının ana şirket bünyesinde gelire dahil kazançlardan mahsup
edilmesi mümkündür, ayrıca yapılan tevkifatlarında aynı beyannamede gösterilerek iade ve mahsubunun
talep edilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.
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ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TECİL EDİLEBİLİR Mİ?
Burhan GEZGİN
Baş Hesap Uzmanı
Boğaziçi Kurumlar V.D. Başkanı
I-GİRİŞ
Katma Değer Vergisinden (KDV) sonra harcama vergileri sistemimizde yapılan ikinci iyileştirme Özel
Tüketim Vergisinin (ÖTV) yürürlüğe girmesi ile yaşanmıştır. 12.06.2002 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak 01.08.2002 tarihinde uygulamaya giren 4760 sayılı yasa ekindeki listelerdeki mal yada mal
grupları ÖTV’ye tabidir. Özel Tüketim Vergisi ile değişik kanunlar çerçevesinde yer alan 16 adet vergi, fon,
harç ve pay yürürlülükten kaldırılmış ve kaldırılan bu mali yükümlülükler ÖTV çatısı altında birleştirilerek
vergi sistemimizde dağınıklık giderilerek basitlik sağlanmıştır. Harcama vergileri alanında yapılan bu
iyileştirme; Katma Değer Vergisi (KDV) gibi üretim-tüketim sürecinin her aşamasında yaratılan artı değeri
değil tek aşamada vergilendirmeyi esas aldığından, sistemde, hem gelir sağlayıcı özelliği hem de kolay
denetlenebilir olma özelliklerini de birlikteliğinde getirmiştir.ÖTV, 4760 sayılı Kanunaekli I,II,III ve IV
sayılı listelerde yer alan mal yada mal gruplarının teslimi üzerinden alınmaktadır.
Diğer taraftan, 6183 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde düzenlenmiş bulunan tecil işlemleri ile Maliye
Bakanlığınca çıkarılan Tahsilat İç Genelgesindeki limit ve ilkeler gözönünde bulundurularak bazı amme
alacaklarında tecil faizi alınarak ertelenebilmektedir. Bu tazımızda 4760 sayılı yasa ile mali yaşamamıza
giren Özel Tüketim Vergisinin tecil konusu yapılıp yapılamayacağı üzerinde durulacaktır.
II- ÖTV’DE BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1.maddesi gereği, kanuna ekli I,II,III ve IV sayılı listelerde yer alan
mal yada mal gruplarının teslimi verginin konusunu oluşturmaktadır. Vergi Usul Kanunu hükümleri
uyarınca her vergi türü kendi özel kanunlarında gösterilen sürede ödenir.
Özel Tüketim Vergisi’nde ödemeye ilişkin ana kural, verginin beyanname verme süresinde ödenecek
olmasıdır. O halde ÖTV’nin vadesi beyanname verme süresinin son günü mesai saati bitimidir. Aşağıda
ÖTV kapsamına giren listeler ile bu listelerde yer alan mal/mallar belirtilerek, her bir liste için,
vergilendirme dönemleri ile beyanname ve ödeme sürelerinden bahsedilecektir.
A-(I) Sayılı Listeye İlişkin Vergilendirme Dönemleri, Beyanname Ve Ödeme Süreleri :
Petrol ürünleri ve doğalgaz türevlerinden oluşan (I) sayılı liste (A) ve (B) cetvellerinden meydana
gelmektedir. (A) cetvelinde, ÖTV Kanununun yürürlüğe girmesinden önce uygulanan akaryakıt tüketim
vergisi ve akaryakıt fiyat istikrar payına tabi olan doğalgaz, akaryakıt ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol
gazı (LPG) ile anılan vergi ve paya tabi olmamakla birlikte söz konusu mallara ikame edilmesi mümkün
bulunan petrol türevleri, baz yağlar, madeni yağlar, petrokok ve benzeri diğer mallar yer almaktadır. (B)
cetvelinde ise, temelde sanayi girdisi olan solvent ve benzeri ürünler ile bunların türevleri yer almaktadır.
Kanunun 14 üncü maddesinde, mal grupları itibarıyla iki ayrı vergilendirme dönemi tespit edilmiştir.
Buna göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi,
-

her ayın ilk 15 günlük birinci
ve kalan günlerinden oluşan ikinci

dönemlerden oluşmaktadır. Buna göre ayın 1-15. günleri arası bir dönem, 16 ile sonuncu günü arası
da ikinci vergilendirme dönemidir.
ÖTV, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. (I) Sayılı listedeki bu malların mükellefleri,
bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmasa dahi bu dönemlerle ilgili olarak
beyanname vermek zorundadırlar. (I) sayılı listedeki mallara ait (1) numaralı ÖTV beyannamesi,
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vergilendirme dönemini izleyen 10 uncu günü akşamına kadar; KDV yönünden bağlı bulunulan vergi
dairesine verilecektir.
4760 sayılı Kanununun 18. maddesi gereği; beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler
ÖTV’yi beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir. (I) sayılı listedeki malların mükellefleri için
için her ayda iki vergilendirme dönemi vardır. Vergilendirme dönemlerine ait 1 Numaralı ÖTV
Beyannamesi, takip eden 10. gün mesai saati sonuna kadar vergi dairesine verilecek, vergi de bu
sürede ödenecektir. Buna göre her ayın birinci dönemi için o ayın 25. günü, ikinci dönemi için de takip
eden ayın 10. günü beyanname verilecek ve vergi aynı sürede ödenecektir.
Örneğin Kasım 2002 ayında birinci vergilendirme dönemi için en son 25 Kasım 2002 tarihi mesai saati
bitimine kadar 1 sayılı beyanname verilecek ve aynı zamanda ödenecektir. Kasım 2002 ayında ikinci
vergilendirme dönemi için en son 10 Aralık 2002 tarihi mesai saati bitimine kadar 1 sayılı beyanname
verilecek ve aynı zamanda ödenecektir.
B-(II) Sayılı Listeye İlişkin Vergilendirme Dönemleri, Beyanname Ve Ödeme Süreleri :
(II) Sayılı listede, ÖTV Kanununun yürürlüğe girmesinden önce ilk iktisaplarında taşıt alım vergisi ve ek
taşıt alım vergisi uygulanan motorlu taşıtlar (traktör hariç) ile anılan vergilere tabi olmamakla birlikte bu
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yükseltilmiş oranda KDV uygulanan taşıtlar yer almaktadır. (1) Seri
Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ’1inde de belirtildiği üzere II sayılı listede yer alan taşıtlar;
1- Kayıt ve Tescile Tabi Olanlar
2- Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar
olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bu ayrımlama vergiyi doğuran olay ve ÖTV’nin mükellefi konusunda önem
taşımaktadır. Örneğin binek otomobiller II sayılı motorlu taşıtlar listesinin Kayıt ve Tescile Tabi Olanlar
sınıflamasında yer almaktadır. II Sayılı Listede yer alan taşıtlar için iki farklı beyanname söz konusudur.
Kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında düzenlenecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesi ve kayıt ve
tescile tabi olmayanlar için ise (2B) numaralı beyannamenin düzenlenmesi gerekmektedir.
1-Kayıt ve Tescile Tabi Olanlar İçin
(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlarda vergilendirme dönemi söz konusu olmayıp, ilk iktisap ile
ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce verginin beyanı ve ödenmesi gerekmektedir. 4760 sayılı Kanun
gereği binek otomobillerin ilk iktisabı ÖTV’ ye tabidir. İlk iktisap ise Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş
binek otomobillerin kullanılmak üzere ithali veya motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını ifade
etmektedir. Kayıt ve Tescil tanımlaması ise, binek otomobillerin Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları
Yönetmeliği’ne göre ilgili kuruluşlar tarafından kayıt ve tescil edilmesi olarak tanımlanmaktadır. ÖTV
mükellefiyeti trafik tescilinden önce meydana gelmekte ve hesaplanarak ödenmesi gerekmektedir.
a- Kayıt Ve Tescile Tabi Taşıtlarda Beyanname Verme Zamanı.
Yukarıda söz edildiği üzere; (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlarda vergilendirme dönemi söz
konusu olmayıp, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce verginin beyanı ve ödenmesi
gerekmektedir. Buna göre; (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında
düzenlenecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesi, ilk iktisaptan önce, bu işlemlerin yapıldığı yerde tek vergi
dairesi varsa bu vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa motorlu taşıtlar vergisi ile görevli vergi
dairesine verilecektir. Eğer ki vergiye tabi işlem yoksa bir başka deyişle ilk iktisap söz konusu değilse doğal
olarak beyannamede verilmeyecektir.
(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlarda vergilendirme dönemi söz konusu olmayıp, ilk iktisap ile
ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce verginin beyanı ve ödenmesi gerekmektedir. Bu Kanuna ekli (II)
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30.07.20022002 tarih ve 24831 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
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sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi taşıtlarda ÖTV’nin (2A) numaralı beyannamenin verildiği günde
ödenmesi gerekmektedir.
b- Kayıt Ve Tescil İşleminde “ ÖTV Ödeme Belgesi ” Aranılacaktır.
Mükellefin beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilerek ödenen vergi için vergi dairesince, vergi dairesi
alındısının yanı sıra “ÖTV Ödeme Belgesi” düzenlenecek ve mükellefe verilecektir. Bu nedenle sözü edilen
araçların kayıt ve tescil işlemini yapan;Trafik, belediye ve liman sicil memurları,Ulaştırma Bakanlığı sivil
hava vasıtaları sicil memurları,Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kayıt ve tescil görevlilerikayıt ve tescil
işleminden önce verginin ödendiğine dair vergi dairesince düzenlenen “ÖTV Ödeme Belgesi”nin aslını
alacaklar ve Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak saklayacaklardır.
Bu belgenin tasdikli sureti veya fotokopisine istinaden herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
a- Kayıt Ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtlar İçin
(II) sayılı listede yer alan taşıtlardan kayıt ve tescile tabi olmayanların tesliminde vergilendirme dönemi,
faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleri olarak belirlenmiştir.
4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki taşıtlardan kayıt ve tescile tabi olmayanlara ait (2B)
numaralı ÖTV beyannameleri vergilendirme dönemini izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar, KDV
yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine verilecek ve en son bu sürede ödenecektir. Örneğin Kasım 2002
dönemine ait (2B) numaralı ÖTV beyannamesi, Aralık ayının 15 inci günü akşamına kadar, KDV yönünden
bağlı bulunulan vergi dairesine verilmeli ve yine en son Aralık ayının 15 inci günü mesai saati bitimine kadar
ödenmelidir.
C-(III) Sayılı Listeye İlişkin Vergilendirme Dönemleri, Beyanname Ve Ödeme Süreleri :
(III) Sayılı Listede ; kolalı gazoz, alkollü içkiler, sigara, sigarillo, puro gibi tütün mamulleri ile içilen,
çiğnenen veya enfiye olarak kullanılan tütün mamulleri yer almaktadır.
(III) sayılı listede yer alan mallar için vergilendirme dönemi, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık
dönemleri olarak belirlenmiştir. Bu liste için mükellefler 3 sayılı ÖTV beyannamesi vereceklerdir.
4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki mallara ait (3) numaralı ÖTV beyannameleri
vergilendirme dönemini izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar, KDV yönünden bağlı bulunulan vergi
dairesine verilecektir.
Bu mallarda vergilendirme dönemi takvim yılının her bir ayıdır. Buna göre Kasım 2002 dönemine ait (3)
numaralı ÖTV beyannamesi, Aralık ayının 15 inci günü akşamına kadar, KDV yönünden bağlı bulunulan
vergi dairesine verilmelidir. 4760 sayılı Kanununun 18. maddesi gereği; beyanname vermek mecburiyetinde
olan mükellefler ÖTV’yi beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir. Buna göre Kasım 2002 dönemine
ait (3) numaralı ÖTV beyannamesi ile beyan edilen ÖTV,Aralık ayının 15 inci günü akşamına ödenecektir.
D-( IV ) Sayılı Listeye İlişkin Vergilendirme Dönemleri, Beyanname Ve Ödeme Süreleri
(IV) Sayılı Listede, daha önce KDV oranlarına ilişkin 92/3896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (III) sayılı
listede yer aldığı için yükseltilmiş KDV oranı uygulanan Dayanıklı Tüketim Malları ile Lüks Tüketim
Malları olarak adlandırabileceğimiz mallar yer almaktadır. Bunlar; havyar ve havyar yerine kullanılan
ürünler, ıtriyat ve parfümeri ürünleri, kürkten giyim eşyası ve aksesuarlar, kristal sofra ve mutfak eşyaları,
değerli taşlar ve bunlardan mamul ziynet eşyaları, beyaz eşyalar, ses ve görüntü cihazları, telsiz-telefon
cihazları, kristal avizeler, fil dişi, kemik, bağa, boynuz gibi hayvansal maddelerden mamul eşya, silahlar,
oyun makine ve aletleri ile muzır neşriyat kapsamında bulunan yayınlar olarak sayılabilir.
(III) sayılı liste için yapılan açıklamalar (IV) Sayılı Liste içinde aynen geçerlidir. Farklı olarak sadece bu liste
için (4) sayılı ÖTV beyannamesi verilecektir. Buna göre Kasım 2002 dönemine ait (4) numaralı ÖTV
beyannamesi, Aralık ayının 15 inci günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine
verilecek ve tarh edilen. ÖTV, yine Aralık ayının 15 inci günü akşamına ödenecektir.
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Bilindiği üzere vergilerin ödemesi vergi dairelerine yapılabileceği gibi tahsile yetkili bankalar aracılığı
ile de ödeme yapılabilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki ÖTV, vergi daireleri ve mal müdürlükleri
dışında sadece T.C. Ziraat Bankasına ödenebilmekte olup, diğer bankalara bu verginin tahsili yetkisi
verilmemiştir.
Yukarıda ÖTV’de vergileme dönemleri ve beyanname verme süreleri ile ilişkilendirilerek ödeme süreleri
listeler halinde açıklanmıştır. Görüleceği üzere ÖTV’de vade; yukarıda sayılan ödeme sürelerinin son
gününün mesai saati bitimidir. Ancak son günün tatile denk gelmesi halinde süre, tatil günü bitimini izleyen
ilk iş günü mesai saati bitimi olacaktır. Ancak 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulu Hakkında Kanun
hükümlerine göre ; Kanunun 48. Maddesinde öngörülen koşulların taşınması halinde, vadesinde ödenemeyen
belirli vergi türleri tecil edilebilmektedir. Aşağıda Özel Tüketim Vergisinin 6183 Sayılı Kanun bağlamında
tecil edilip edilemeyeceği tartışılacaktır.
III- 6183 SAYILI YASA KAPSAMINDA TECİL MÜESSESESİ
6183 sayılı yasanın 48. Maddesigereği;Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut
haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından
yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı
makamlarca; vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası ve
gecikme zammı alacakları iki yılı, bu alacaklar dışında kalan amme alacakları ise beş yılı geçmemek üzere
ve faiz alınarak tecil olunabilmektedir.
Kanununun 48. Maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 4202 Nolu Tahsilat Genel
Tebliği ile 02.02.2002 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına
yıllık % 60 oranında tecil faizi uygulanmaktadır. Diğer taraftan tecil edilecek tutar 40 milyarın altında ise
defterdarlıklar 40 milyarı aşması halinde ise Gelirler Genel Müdürlüğü tecile yetkilidir.
B- Tecil Edilemeyecek Vergiler
Vergi türleri itibariyle hangilerinin tecil edilip hangilerinin tecil edilemeyeceğini belirleme yetkisi Maliye
Bakanlığına aittir. Buna göre tecil edilemeyecek vergi türleri Bakanlıkca belirlendiği üzere aşağıda yer
almaktadır3. tecil edilmesi uygun görülmeyen türlerden oluşan borçların asılları tecil edilmemekle birlikte,
fer’ilerinin tecil edilmesi mümkün bulunmaktadır. Örneğin KDV tecil edilemezken bu verginin gecikme
zamları tecil edilebilmektedir.
123456-

Taşıt Alım Vergisi,
Motorlu Taşıtlar Vergisi,
Katma Değer Vergisi,
Geçici Vergi,
Zirai(stp) vergisi,
Fonlar

Yukarıda yer alan taşıt alım vergisi 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisinin yürürlüğe girmesi ile 01.08.2002
tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.
Diğer taraftan 26.11.1999 tarih ve 23888 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4481 sayılı
“17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı
Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun” ile getirilen; Ek Gelir ve Ek Kurumlar, Ek Emlak, Ek Motorlu Taşıtlar, Özel
İletişim ve Özel İşlem Vergilerinden olan alacaklar da hiçbir şekilde tecil edilmeyecektir.
Görüleceği üzere hangi vergi türlerinin tecil edileceği yada tecil edilemeyeceğini belirleme yetkisi Maliye
Bakanlığına aittir. Bakanlık bu yetkisini kullanarak tecil edilemeyecek vergileri belirlemiştir. Tecil
2
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02.02.2002 tarih ve24659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
03.03.1997 tarih ve 1997/1 Seri No İç Genelge .
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edilemeyecek vergiler yukarıda yer aldığı üzere 6 adetle sınırlıdır. Bu durumda 6 adet içinde örneğin
kurumlar vergisi/gelir vergisi yer almadığından bu vergiler tecil edilebilmektedir.
Önceki bölümde her bir liste bağlamında ÖTV ‘nin vade günleri belirlenmiştir. Vadesinde ÖTV’yi
ödeyemeyen yani 6183 sayılı yasanın 48. Maddesi kapsamında zor durumda olan bir mükellefi tecil
kapsamında nasıl değerlendirilecektir? Yada ÖTV borçları tecil edilebilir mi sorusu önem taşımaktadır. Bu
soruya iki farklı yanıt verilebilmektedir.
Birinci görüşe göre ÖTV tecil edilebilecektir. Çünkü tecil edilemeyecek vergilerin belirlenmesi Maliye
Bakanlığı yetkisindedir. Bakanlık bu yetkisini kullanmış ve tecil edilemeyecek vergi türlerini Taşıt Alım,
Motorlu Taşıtlar, Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Zirai Stopaj vergisi ile Fonlar olarak sınırlandırmıştır.
ÖTV, adları sayılan tecil edilemeyecek vergiler arasında yer almamaktadır. O halde tecil edilecektir.
İkinci görüşe göre ÖTV tecil edilemeyecek vergiler listesinde yer almamaktadır. Ancak Katma Değer
Vergisi niçin tecil edilememektedir sorusuna verilecek yanıt ÖTV için de aydınlatıcı olacaktır. KDV’nin
tecil edilememesinin gerekçesi, bu verginin dolaylı vergiler sistemi içerinde olması ve başkaları üzerinde
(nihai tüketici üzerinde) yük teşkil etmesidir. Çünkü örneğin malı satan mükellef KDV ‘yi ayrıca
hesaplayacak alıcıdan tahsil ederek vergi dairesine yatıracaktır. KDV, mükellef üzerinde değil alıcı üzerinde
kalmaktadır; mükellef burada sadece aracılık yapmaktadır. Alıcıdan tahsil etmiş olduğu KDV’yi vergi
dairesine yatırmalıdır. Vadesinde yatırmamışsa tecil edilemeyecektir. Anılan bu gerekçeler ÖTV için de
geçerlidir. ÖTV de tıpkı KDV gibi dolaylı vergiler sistemi içerisinde yer almaktadır ve işleyiş itibariyle
KDV ile benzerlik göstermektedir. Hatta ÖTV Kanununda açıkça KDV Kanununa gönderme yapılmaktadır.
ÖTV de mükellef üzerinde değil alıcı üzerinde kalmaktadır; mükellef burada sadece aracılık yapmaktadır.
Mükellef Alıcıdan tahsil etmiş olduğu ÖTV’yi vergi dairesine yatırmamış ise tecil yapılmamalıdır.
Diğer taraftan taşıt alım vergisi tecil edilememektedir. Ancak 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisinin yürürlüğe
girmesi ile 01.08.2002 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır. Uygulamadan kalkan taşıt alım
vergisinin yerini ÖTV almıştır. Taşıt alım vergisi tecil edilemeyeceğine göre ÖTV de tecil edilmemelidir.
III- SONUÇ
4760 sayılı yasa ile yürürlüğe giren ÖTV 4 ayrı listede yer alan mal yada mal grupları üzerinden
alınmaktadır. Her listeye ait beyannamenin ne zaman verileceği ve Özel Tüketim Vergi’lerinin ne zamana
kadar ödeneceği Kanunda yer almaktadır. Diğer taraftan mükellefin zor durumda olması nedeniyle ÖTV nin
ödenemesi durumunda, 6183 sayılı yasa gereği tecil edilebilecek midir sorusu tartışma yaratmaktadır. Anılan
yasanın 48. Maddesi gereği tecil kapsamındaki vergileri belirleme yetkisi Maliye Bakanlığına aittir.
Tartışmanın sonlanması için Bakanlık açıklamasına gereksinim vardır.

AMORTİSMAN UYGULAMASI
D. Erkan ATEŞLİ
Gelirler Kontrolörü
Halkalı V.D. Başkan V.
1-Amortismanın Konusu:
V.U.K. ‘nun 313. maddesine göre amortismanın konusunu; “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve
yıpranmaya , aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayri menkullerle 269 ‘uncu madde
gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi Kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema
filmlerinin değerleme esaslarına göre tespit edilen değerlerinin bu kanun hükümlerin göre yok edilmesi
teşkil eder.”
Değeri 2002 yılı için 250 milyon lirayı aşmayan peştamallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri yine 250
milyon lirayı aşmayan alet , edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan
gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.
2- Amortisman Ayırma Koşulları:
a) İşletmede bir yıldan fazla kullanılma.
b) Yıpranma, aşınma veya kıymetten düşmeye maruz bulunma . (Örneğin, bu şartı sağlamayan boş arsa
ve araziler amortismana tabi tutulmaz.)
Ancak: 1-Tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvalık, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle
incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri; 2- İşletmede inşa edilmiş olan her nevi yollar ve harklar;
amortismana tabi tutulur.
c) Envantere dahil olma; İktisadi kıymetin envantere dahil olması hem fiilen işletmenin tasarrufunda
bulunmasının) hem de envantere kayıtlı olmasını ifade eder.
d) İktisadi kıymetin değerinin belli bir tutarı (2002 yılı için 250 milyon.- T.L.) aşması.
3- Amortisman Ayırma Yöntemleri;
a) Normal amortisman;
İktisadi kıymet için amortisman süresince eşit oranda ( % 20‘ yi aşmama koşuluyla ) amortisman ayrılır.
b)- Azalan bakiyeler usulüne göre amortisman;
V.U.K. ‘nun mükerrer 315. maddesine göre; bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden isteyenler
amortismana tabi iktisadi kıymetlerini azalan bakiyeler yöntemi ile yok edebilirler.
Bu usulün tatbikinde ;
1. Her yıl üzerinden amortisman ayrılacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanların toplamının
tenzili suretiyle bulunur.
2. Bu usulde uygulanacak amortisman nispeti %40’ı geçmemek üzere normal amortisman nispetinin iki
katıdır.
3. Amortisman süresi normal amortisman oranlarına göre hesaplanır ,

Bu sürenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen yok edilir.
c) - Fevkalade Amortisman; (VUK M. 317 )
Amortismana tabi olup;
1. Yangın, deprem , su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden,
2. Yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir
hale gelen,
3. Cebri çalışmaya tabi tutulduğu için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan;
Menkul ve gayrimenkullerle, haklara, mükelleflerin başvurusu üzerine, Maliye Bakanlığı gerekirse ilgili
Bakanlıklarında görüşünü alarak her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı “Fevkalade amortisman”
nispeti tespit eder ve mükellefler bu oranı kullanarak amortisman ayırabilirler.
* Fevkalade amortisman yukarıda sıralanan koşulların gerçekleşmesi durumunda, normal amortisman
oranlarından daha yüksek oranda amortisman ayrılmasıdır. Fevkalade amortisman uygulanan dönemde
ayrıca normal amortisman ayrılmaz. Eğer doğal afet nedeniyle, iktisadi kıymet bütünüyle değer
kaybına uğramışsa, iktisadi kıymetin kalan değerinin tamamı fevkalade amortisman yoluyla gider
yazılır. Bu işlemlerin yapılabilmesi için Maliye Bakanlığına başvuru şarttır. Kendiliğinden yapılamaz.
Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen "Fevkalade ekonomik ve
teknik amortisman nispetleri" uygulanır.
4- Kıst Amortisman Uygulaması;
V.U.K.’nun 320/2 maddesi uyarınca; “Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması
veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere,
işletmelere ait binek otomobillerin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle
kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa
süresinin son yılında tamamen yok edilir.”
Örnek: Bay A 1997 yılının Ağustos ayında 600.000.000.- TL.’ye satın aldığı binek otomobilini ticari
işletmesinin aktifine kaydetmiştir.
Bu durumda Bay A;
1997 yılında; ( 600.000.000X0,20 ) X 5/12 = 50.000.000.-TL kıst amortisman ayırmıştır. Kıst amortisman
uygulaması nedeniyle dikkate alınmayan; (600.000.000X0,20)X7/12=70.000.000.-TL ise itfa süresinin
son yılında (2001) ayrılacak amortismana eklenecektir. Bu durumda Bay A 2001 yılında
(600.000.000X0,20)+70.000.000=190.000.000.-TL amortisman ayırabilecektir.
* Binek oto itfa süresi tamamlanmadan satılırsa ilk yıl gider yazılmayan ve ertelenen 70 milyon TL.’nin
satış karından düşülebileceği yönünde görüşler vardır.
Amortisman yönteminde normal amortisman uygulamasından azalan bakiyeler usulüne geçiş mümkün
değildir. Ancak azalan bakiyeler usulünden normal usule dönmek mümkündür. Yöntem değişikliği
amortisman süresini uzatmaz. Amortisman ayrılmasında sabit kıymetin aktife alınması yeterli olup, kanun
hükmü gereği amortisman ayrılması için envantere dahil olması ve kullanıma hazır olması yeterlidir.
5- Madenlerde Amortisman
(VUK md.316) İşletme sebebiyle içindeki cevherin azalmasından dolayı maddi değerini kaybeden
madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri, ilgililerin, müracaatları üzerine bunların
büyüklük ve mahiyetleri gözönünde tutulmak ve her maden veya taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere
Maliye ve Sanayi Bakanlıklarınca belli edilecek nispetler üzerinden yok edilir.

6 - Amortismanın Başlangıcı
Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1)
rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür. Amortismanın herhangi bir yıl ayrılmamasından veya
eksik ayrılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz veya ilave amortisman hesaplanamaz.
7 -Amortisman Usulün Değiştirilmesi
1. İktisadi ve teknik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler için normal veya azalan bakiyeler usulü ile
amortisman usullerinden yalnız birisi uygulanabilir.
2. Bir iktisadi değer üzerinden normal amortisman usulüne göre amortisman ayrılmasına başlandıktan
sonra bu usulden dönülemez.
3. Bir iktisadi değer üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılmaya başlandıktan sonra
normal amortisman usulüne geçilebilir.
Bu suretle usul değiştirenler keyfiyeti beyannamelerinde veya eski bilançolarda belirtmeye mecburdurlar.
Kabul edilen yeni usul bu bildirimin yapıldığı beyannamenin taalluk ettiği dönemden itibaren nazara
alınır. Bu takdirde henüz yok edilmemiş olan değer kısmı, bakiye amortisman süresine bölünmek
suretiyle eşit miktarlarla yok edilir.
8 -Amortismana Tabi Malların Satılması:
ATİK’lerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark
kâr ve zarar hesabına geçirilir. İşletme hesabı esasında defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç
defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerinde hasılat veya gider kaydederler.Amortisman ayrılmış
olanların değeri ayrılmış amortismanlar düşüldükten sonra kalan meblağdır. Devir ve trampa satış
hükmündedir. (VUK md.328)
9 -Amortismana Tabi Malların Sigorta Tazminatı:
Yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen ziyaa uğrıyan amortismana
tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı bunların değerinden (Amortismanlı olanlarda ayrılmış
olan amortisman çıktıktan sonra kalan değerden) fazla veya eksik olduğu takdirde farkı kâr veya zarar
hesabına geçirilir. (VUK md. 329)
10 -Amortismanların Muhasebe İşlemleri
Bu bölüm gereğince hesaplanan amortismanların, hesaplarda ayrıca gösterilmek şartiyle ilgili
bulundukları değerlerden doğrudan doğruya indirilmesi veya pasifte ayrı bir karşılık hesabında
toplanması caizdir.(VUK md. 321)
------------------------------------------------7/A Seçeneği-------------------------------------------------770-Genel Yönetim Giderleri
257-Birikmiş Amortismanlar
---------------------------------------------------------/-------------------------------------------------------632-Genel Yönetim Giderleri
771-Genel Yönetim Giderleri Yansıtma
---------------------------------------------------------/-------------------------------------------------------771-Genel Yönetim Giderleri Yansıtma
770-Genel Yönetim Giderleri
---------------------------------------------------------/-------------------------------------------------------690-Dönem Kar-Zararı
632-Genel Yönetim Giderleri
---------------------------------------------------------/--------------------------------------------------------

------------------------------------------------7/B Seçeneği-------------------------------------------------796-Amortisman ve Tükenme Payları
257-Birikmiş Amortismanlar
---------------------------------------------------------/-------------------------------------------------------632-Genel Yönetim Giderleri
798-Gider Çeşitleri Yansıtma
---------------------------------------------------------/-------------------------------------------------------798-Gider Çeşitleri Yansıtma
796-Amortisman ve Tükenme Payları
---------------------------------------------------------/-------------------------------------------------------690-Dönem Kar-Zararı
632-Genel Yönetim Giderleri
---------------------------------------------------------/--------------------------------------------------------
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YAPI KOOPERATİFLERİNDE, ÖDEMESİNİ ZAMANINDA YAPMAYAN ORTAKLARDAN
GECİKME FAİZİ ALINABİLİR Mİ?
Cafer Tayyar ÇÖKLÜ
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi

1-GİRİŞ
Yapı kooperatifleri, ortaklarının konut ve işyeri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulur. Esasen her türlü
kooperatifçiliğin temelinde, ortakların, belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait
ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacı yatmaktadır.
Belirlenen bu amaçlara ulaşılmasında tüm ortaklar “hak ve borçlarda” eşittir. Diğer bir ifadeyle, kooperatif
ortaklarından hiçbiri, diğerlerinden ayrıcalıklı bir durumda olamaz. Eğer ki, bazı ortaklar kendilerini, diğer
ortaklardan farklı duruma getirecek olursa, genel kurulun derhal müdahale etmesi kaçınılmaz olacaktır.
Özellikle, ülkemizde olduğu gibi enflasyon oranının yüksek seyrettiği bir ortamda, bazı kooperatif
ortaklarının genel kurullarca tespit edilen taksit ve ara ödemelerini zamanında yerine getirmemeleri, hem
kooperatifin işlerini aksatmakta, hem de diğer ortaklarla aralarındaki eşitliği bozmaktadır. Ortaklar
arasındaki eşitlik ilkesi bozulduğu zaman, ödemesini geciktiren bu ortaklardan gecikme faizi (Kooperatiflere
daha uygun kavramlar olan; gecikme yaptırımı, gecikme bedeli veya gecikme cezası uygulanması) alınması
gerekir. Böylece, ödemesini zamanında yapmayan ortaklardan, bunun bedeli alınmak suretiyle (gecikme
faiziyle), diğer ortaklarla aralarındaki eşitsizliğin giderilmesi sağlanmış olur.
2KOOPERATİFLERDE,
ÖDEMELERİNİ
ZAMANINDA
YERİNE
ORTAKLARDAN ALINACAK GECİKME FAİZİNİN TESPİT EDİLMESİ

GETİRMEYEN

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda ve Bakanlıkça hazırlanan Örnek Ana sözleşmelerde ödemelerini
zamanında yerine getirmeyen ortaklardan gecikme faizi alınacağına dair herhangi bir hüküm
bulunmamaktadır. Ancak, bazı ortakların ödemelerini zamanında yapmayarak, diğer ortaklara nazaran daha
avantajlı duruma geçtikleri de inkar edilemez bir gerçektir. Bu gibi ortakların, ödemelerini zamanında
yapmalarını teşvik etmek, özendirmek, hatta cezalandırmak için kooperatifin elinde bir yasal yaptırımın ve
dayanağın bulunması gerekir. Bu konudaki yasal dayanağı sağlayacak tek organ genel kurul ve bu kurulun
alacağı genel kurul kararıdır. Kooperatif genel kurullarında, ödemesini zamanında yapmayan ortaklardan
“gecikme faizi” alınacağı karara bağlanırsa, artık ödemesini zamanında yapmayan duyarsız ortakların
cezalandırılması çok kolay olacaktır.
Gecikme faizi alınması, genel kurul gündemine konulmak koşuluyla, kooperatifin olağan veya olağanüstü
toplantısında karara bağlanabilir. Kararın alınabilmesi için: Toplantı yeter sayısı, kooperatife kayıtlı
ortakların en az ¼ `nün şahsen veya temsilen toplantıda hazır bulunması; karar yeter sayısı ise oylama
sırasındaki mevcudun yarıdan fazlasının olumlu yönde oy kullanmasıdır. Başka bir deyişle, genel kurul
toplantısında, gecikme faizi kararı alınabilmesi için özel bir toplantı ve karar yeter sayısına gerek yoktur.
Tıpkı diğer olağan kararlarda olduğu gibi karar alınır. Gecikme faizi, kararın alındığı genel kurul toplantısı
tarihinden itibaren uygulamaya konulur. Gecikme faizi, aylık olarak belirlenmeli ve kesinlikle “fahiş”
olmamalıdır. Gecikme faizinin belirli bir oranı (%’si) olmamakla birlikte, yıllık enflasyon oranının, bir aya
isabet eden kısmı, aylık gecikme faizi olarak tespit edilebilir. Bunu bir örnekle açıklayalım. Yıllık enflasyon
oranının % 60 olduğunu kabul edersek, bir aylık gecikme faizinin de % 5 civarında belirlenmesi isabetli olur.
Zaman zaman kooperatiflerin, gecikme faizini aylık % 30 gibi yüksek oranlarda belirlediklerine tanık
oluyoruz. Bu durumda, yıllık faiz % 360 olur ki, bu gecikme faizi oldukça fahiş sayılır. Gecikme faizi
oranının aşırı yüksek tespit edilmesi; “ahlaka, özellikle de ticari kişilik haklarına aykırılık arz eder”. Ahlaka
aykırı genel kurul kararları “yok hükmünde” olduğundan, uygulanamaz (B.K. m.20).
Ortaklardan tahsil edilecek taksit miktarı ve ödeme koşulları ile gecikme halinde uygulanacak esasları tespit
etmek genel kurulun görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. (Ana sözleşme m.23). Şu halde, kooperatif
ortaklarından taksit ve ara ödeme istemek ve bu ödemenin gecikmesi halinde, uygulanacak gecikme faizi
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oranını belirlemek sadece “kooperatif genel kuruluna” ait bir yetkidir. Bu görev, başka bir organ veya kişi
tarafından kullanılamaz, değiştirilemez. Sadece genel kurul, almış olduğu bu kararı, daha sonraki bir
toplantısında değiştirebilir veya tamamen kaldırabilir. Genel kurulca alınmış olan gecikme faizi oranı,
enflasyon oranı düştükçe zaman zaman gözden geçirilerek daha aşağı düzeylere çekilmelidir. Böylece,
gecikme faizinin fahiş olmasının önüne geçilebilir. Gecikme faizi belirlenirken amaç, ortakların ödemelerini
zamanında yapmalarının özendirilmesidir. Tam aksine, kooperatifin “faiz geliri elde etmesi” asıl amaç
olmamalıdır. Ayrıca, belirlenen faiz oranıyla, ortakların ödemelerini başka alanlarda değerlendirmeleri
önlenmeli ve zamanında ödeme yapanla, yapmayan arsındaki eşitsizlik ortadan kaldırılmalıdır.
3- GECİKME FAİZİNİN İSTENMESİ
Gecikme faizi, kararın alındığı genel kurul toplantısından itibaren ayırım yapılmaksızın geciktirilen tüm
ödemelere uygulanmalıdır. Gecikme faizi, aylık olarak tespit edilmelidir. Ödemesini bir ay geciktiren her
ortağa istisnasız uygulanmalıdır. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak: Genel kurul toplantısında ödemesini
geciktiren ortaklardan aylık %5 gecikme faizi alınması karara bağlandıysa, bir ortak Ekim 2002 taksitini, 31
Ekim tarihine kadar (ay sonuna kadar) ödeyebilir. Eğer, ortak Ekim ayında ödemesi gereken taksitini,
müteakip ay olan Kasım 2002 sonuna kadar ödemezse, bu durumda, ortak taksitini bir ay geciktirmiş
olacaktır. Geciktirilen Ekim 2002 ayı taksiti için % 5 gecikme faizi uygulanması gerekecektir. Ortak,
taksitinin bir kısmını ödemiş, diğer kısmını ödememişse, bu durumda, ödenmeyen kısmına da % 5 gecikme
faizi uygulanmalıdır.
Parasal yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen ortaklardan, genel kurulun belirlediği gecikme faizi
alınırken, ayrıca yapılacak iki ihtarla ortağın kooperatiften çıkarılması cihetine de gidilebilir. Kooperatifler
Kanunu’nun 27.maddesi ve Ana sözleşmenin 14.maddesi uyarınca, genel kurulun belirlediği taksit ve ara
ödemeleri bir ay geciktiren ortaklara 1.ihtarname gönderilerek 10 gün içinde geciktirilen taksit ve gecikme
faizi kendisinden istenilir. Verilen 10 günlük süre içerisinde ortak, anapara ve gecikme faizini ödemez veya
eksik öderse, bu kez ödenen kısmı düşülmek suretiyle, 2.ihtarname gönderilerek, 1 ay içerisinde ödemesini
yerine getirmesi istenilir. Ortak yine ödememekte direnirse, yönetim kurulu kararıyla kooperatiften çıkarılır.
Gecikme faizinin zamanında ödenmemesi de ortağın çıkarılmasına gerekçe teşkil eder. Çünkü, gecikme faizi
tıpkı, normal taksitler gibidir. Dolayısıyla, kooperatif istediği halde, ortak gecikme faizini ödemez ise
kooperatiften ihraç edilebilir. Haliyle, genel kurulca tespit edilen gecikme faizi, makul düzeyde olmalı (fahiş
olmamalı), herkese eşit olarak uygulanmalı ve ortağa gönderilen ihtarnamelerde kontrol edilebilir şekilde
(hangi ayların ödemesine gecikme faizi uygulandığı tablo şeklinde çıkarılmalı) gösterilmelidir.
Kooperatiflerde geciken taksitlere, sadece gecikme faizi uygulanabilir, buna karşılık kesinlikle “bileşik faiz”
(faize faiz) yürütülemez. Aksi halde, ortak, kendisinden istenilen bileşik faizi ödememekle haklı sayılır.
Ayrıca, bileşik faizin istendiği ihtarnamelerle ortak, kooperatiften ihraç edilemez.
4-SONUÇ
Gecikme faizi; ancak genel kurul kararıyla belirlenir, değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Gecikme faizi
alınması genel kurul gündemine konulmalı, genel kurulun olağan veya olağanüstü toplantısında görüşülerek
karara bağlanmalıdır. Tıpkı diğer genel kurul kararlarında olduğu gibi gecikme faizinin alındığı genel kurul
kararı da iptal edilebilir. Hatta, gecikme faizinin fahiş olması halinde, “hükümsüzlüğü” dahi öne sürülebilir.
Usulüne uygun olarak alınan gecikme faizi tüm ortaklara eşit olarak uygulanmalıdır. Gecikme faizleri, tıpkı
taksit ve ara ödeme niteliğinde olup, zamanında ödenmezse ortağın ihracına neden olabilir. Ortaklığın devri
halinde, ödenmeyen gecikme faizi, diğer ödenmeyen borçlar gibi yeni ortaktan istenir. Genel kurulda
kararlaştırılmış olan gecikme faizini uygulamayan (almayan) yönetim kurulu üyeleri “görevi ihmal suçunu”
işlemiş olur ve haklarında suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, kooperatifin uğradığı gelir kaybından dolayı,
bu yönetim kurulu üyelerinin “hukuki sorumlulukları”cihetine gidilmesi de mümkündür.

GVK’NUN 94/6-b MADDE HÜKMÜNE GÖRE YAPILMASI GEREKEN GELİR
VERGİSİ STOPAJI ve BEYANI
Yılmaz AY
Hesap Uzmanı
I - GİRİŞ
29.07.1998 gün ve 23417 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 4369 sayılı Kanunun 57. Maddesi ile
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 25. Maddesi değiştirilmiş ve 1999 yılı kazançlarından başlamak üzere kurumlar
vergisi oranı % 30 olarak belirlenmiştir.
4369 Sayılı Kanun’nun 48. maddesiyle de GVK’nun 94/6-b madde hükmü değişikliğe uğramış; yapılan değişiklikle
kurumların, kurumlar vergisinden istisna kazançları ve kurumlar vergisinden istisna olmamasına rağmen ortaklarına
dağıttıkları kazançları üzerinden de Gelir Vergisi stopajı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu yazıda kurumların kar dağıtımına bağlı olarak yapacakları stopaj genel hatlarıyla ele alınarak
açıklanacak ve halka açık ve açık olmayan kurumların kar dağıtımı yapmaları halinde
uygulanacak stopaj oranları ve yapılacak stopajın beyanı ele alınacaktır.
II – GENEL HATLARIYLA GVK’NUN 94/6-b MADDE HÜKMÜNE GÖRE
YAPILMASI GEREKEN GELİR VERGİSİ STOPAJI
Kurumlar vergisi mükelleflerinin kurumlar vergisi yanında, GVK’nun 94. maddesinin 6/b bendine göre gelir vergisi
tevkifatı yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Buna ilişkin düzenleme 4369 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikler
sonucu aşağıdaki gibidir.
“b) )(4369 sayılı Kanun’un 48’inci maddesiyle, 1999 hesap dönemi kurum kazançlarından başlamak üzere değişen
bent. Yürürlük; 01.01.1999)
i) Kurumlar Vergisinden istisna kazançlara isabet eden kısım düşüldükten sonra, 75’inci maddenin ikinci
fıkrasının 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye ilavesi karın dağıtımı
sayılmaz) (kurumlar ile gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve muaf olanlara ödenenler dahil),
1) Halka açık anonim şirketlerde, (99/13230 sayılı B.K.K. ile % 5 Geçerlik; 1.9.1999, Yürürlük; 25.8.1999)
2) Diğerlerinde, (99/13230 sayılı B.K.K. ile % 15, Geçerlik; 1.9.1999, Yürürlük; 25.8.1999)
ii) Dağıtılsın dağıtılmasın kurumlar vergisine tabi kurumların, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8’inci
maddesinin 1 numaralı bendi dışında kalan kurumlar vergisinden müstesna kazanç ve iratlarından,
(yatırım indirimi tutarı dahil), (99/13230 sayılı B.K.K. ile % 15. Geçerlik; 1.9.1999, Yürürlük; 25.8.1999)
iii) Dağıtılsın dağıtılmasın Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı
bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından indirim ve istisnalar düşüldükten sonra kalan kısmından,
(99/13230 sayılı B.K.K. ile % 15. Geçerlik; 1.9.1999, Yürürlük; 25.8.1999)
Bu alt bendin (i) ve (ii) alt bentleri uyarınca yapılan tevkifat, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden
mahsup edilmez.”
4369 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun yukarıda belirtilen 94/6-b maddesinde yapılan değişiklikler ana
hatlarıyla aşağıda yer almaktadır;
a) Tam mükellef kurumlar, kurumlar vergisinden istisna kazançlara isabet eden kısım düşüldükten sonra,
dağıttıkları kar paylarından dağıtım sırasında gelir vergisi stopajı yapacaklardır;
4369 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten sonra, kurum kazancından yapılacak gelir vergisi stopajı “Karın
dağıtılması” koşuluna bağlanmıştır. Kar dağıtılmadığı sürece kurum kazancı üzerinden stopaj yapılmayacaktır.
Ayrıca parantez içi hüküm ile karın dağıtılmayıp sermayeye ilavesi şirket açısından kar dağıtımı sayılmamış bunun
sonucu olarak da stopaj yapılmasına gerek kalmamıştır. Böylece bu yolla şirketlere oto finansman olanağı
sağlanmıştır. Ayrıca stopaj matrahı belirlenirken kurumlar vergisinden istisna kazançlara isabet eden kısım

düşülünce çifte vergilendirilme de önlenmiş bulunmaktadır. Yine gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar
tarafından elde edilen bu tip gelirlerin de stopaja tabi olacağı bendin sonuna eklenen parantez içi hüküm ile kabul
edilmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin 6-b-i bendinde belirtilen ve dağıtılması halinde gelir vergisi
stopajına tabi tutulacak olan; G.V.K.’nun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı
kar payları ise aşağıdaki gibidir.
“1- Her nevi hisse senetlerinin kar payları ile diğer intifa hisse senetlerine verilen kar payları ve pay sahiplerine
hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile Sermaye Piyasası Kanunu’na
göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kar payları dahil)
2- İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin
kar payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar ve zümreye dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları
muamelelerden doğan karın ortaklara kooperatifler yaptıkları muameleler nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı
sayılmaz.)
Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kar payları, şirket karının ilişkin bulunduğu takvim yılında elde edilmiş
sayılır.
3- Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları.”
Kurumlardan temettü elde eden gerçek kişiler, 4369 sayılı Kanun’la yeniden belirlenen 1/5 oranındaki vergi
alacağını kar paylarına ekledikten sonra beyan edecekler, hesaplanan vergiden vergi alacağı mahsup edildikten sonra
kalan tutarı ödeyeceklerdir. Kar paylarının ödenmesi sırasında kesilen verginin mahsubu, vergi alacağının mahsup
edilmiş olması nedeni ile sözkonusu olmayacaktır.

b) Kurumlar Vergisinden müstesna kazanç ve iratların bulunması durumunda (İndirim ve
İstisnalar), bunların dağıtılıp dağıtılmamasının gelir vergisi stopajının yapılmamasına
herhangi bir etkisi yoktur;
Aşağıda ayrıntılı olarak belirtildiği üzere; G.V.K.’nun 94/6-b-ii maddesi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna
edilmiş kazanç ve iratlar (indirim ve istisnalar) dağıtılsın dağıtılmasın gelir vergisi stopajına tabi bulunmaktadır.
Kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazanç ve iratlar (indirim ve istisnalar) dağıtılsın dağıtılmasın gerek tam,
gerekse dar mükelleflerce Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/6-b maddesi gereğince, stopaja tabi olacaktır.(Bu
uygulamanın tek istisnası iştirak kazançlarıdır.)
c- Dar mükellef kurumlar, indirim ve istisna kazançları dışında kalan kazanç ve iratlarından, kurumlar
vergisi ile fon payının da indirilmesi sonucu kalan kısım üzerinden, dağıtılsın dağıtılmasın stopaj
yapacaklardır. Bu stopaj kar dağıtımına bağlı olmaksızın yapılacaktır.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. Maddesinin ikinci fıkrasının 4369 sayılı Kanun’la değişen 4 numaralı bendine göre,
Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar
(Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1 numaralı bendinde yazılı iştirak kazançları hariç) düşülmeden önceki kurum
kazancından hesaplanan kurumlar vergisi ve fon payı düşüldükten sonra kalan kısım menkul sermaye iradı olarak
nitelendirilmiştir. Sözkonusu menkul sermaye iradının da dağıtılsın dağıtılmasın indirim ve istisnalar düşüldükten
sonra kalan kısmından G.V.K.’nun 94/6-b-iii maddesi uyarınca % 15 oranında stopaj yapılacaktır.

III-TAM MÜKELLEF KURUMLARCA YAPILACAK GELİR VERGİSİ STOPAJI
4369 sayılı Kanun’la sadece kurumlar vergisi oranı değiştirilmemiş, kurumların yapacağı stopajı
düzenleyen G.V.K.’nun 94/6-b maddesinde de köklü değişiklikler yapılmıştır. Yapılan
değişiklikler uyarınca tam mükellef kurumların, dağıtılsın dağıtılmasın kurum kazancından
kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden yaptıkları stopaj kaldırılmış; bunun
yerine iki aşamalı stopaj uygulamasına geçilmiştir.
Buna göre tam mükellef kurumlar;
-

Kurumlar vergisinden müstesna kazançları (İndirim ve İstisnalar) üzerinden G.V.K.’nun 94/6-b-ii hükmü
uyarınca stopaj yapacaklar; ayrıca,

-

İstisnai kazançlar dışında kalan diğer kazançlarını ortaklarına dağıtırsa G.V.K.’nun 94/6-b-i hükmü uyarınca
stopaj yapacaklardır.

a) İstisna Kazançlar Üzerinden Yapılacak Stopaj (G.V.K. 94/6-b-ii)

G.V.K.’nun 94/6-b-ii 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” stopaj yapılacağı hükmü yer almaktadır.
Buna göre, kurumlar vergisinden müstesna kazançlar üzerinden % 30 kurumlar vergisi ve % 3 fon payı olmak üzere
toplam % 33 vergi hesaplanmamakta, ancak ister kar dağıtımı yapılsın, ister yapılmasın müstesna kazançlar stopaja
tabi tutulmaktadır. Bu madde uyarınca yapılacak stopaj oranı % 15 olarak belirlenmiştir. Ancak bazı istisnalara
Kurumlar Vergisi Kanununun diğer maddelerinde ve Bakanlar Kurulu Kararları ile farklı oranlarda stopaj
uygulanması öngörülebilmektedir.
b) Kurumların Kar Dağıtımı Yapmaları Halinde Yapacakları Stopaj (G.V.K. 94/6-b-I) :

4369 sayılı Kanun’la getirilen yeni düzenlemelerle; kurum kazançlarının vergilendirilmesinde,
eskiden olduğu gibi iki aşamalı vergilendirme geçerli olacaktır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda
yapılan değişiklikler sonucu kurumlar vergisi oranı % 25’den % 30’a yükseltilmiştir. Yeni
uygulamaya göre, kurum kazancı üzerinden yapılacak stopajda karın dağıtılıp dağıtılmaması
önem kazanmaktadır. Bu düzenlemelere göre kurum kar dağıtmayacak olursa (istisna kazançlar
hariç) stopaj yapılmayacaktır. Kurumun elde ettiği karı dağıtması halinde, halka açık anonim
şirketlerde ve halka açık olmayan şirketlerde farklı oranlarda gelir vergisi stopajı yapılacakltır.
Yeni yapılan değişikliklerle birlikte halka açık anonim şirket sayılma, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin
6/b-i bendi uyarınca dağıtılan kar payları için yapılacak tevkifat oranı açısından önem arzetmektedir. Yukarıda da
belirttiğimiz üzere, kurum kazancından yapılacak gelir vergisi stopajı “karın dağıtılması” koşuluna bağlanmıştır. Kar
dağıtılmadığı sürece (istisna kazançlar hariç) kurum kazancı üzerinden stopaj yapılmayacaktır. Kar dağıtıldığı
takdirde tevkifat Bakanlar Kurulu’nca 20.08.1999 tarih ve 99/13230 sayılı kararname ile dağılan kar payı üzerinden
yapılacak tevkifat oranı, halka açık anonim şirket sayılan kurumlar için % 5, diğer kurumlar için % 15 olarak
belirlenmiştir. 2002 takvim yılına ilişkin olarak 2003 yılında verilecek beyannamelerde bu uygulamalar geçerli
olacaktır.
Yukarıda belirtilen şekilde yapılan tevkifat tutarı Nisan ayına ilişkin muhtasar beyanname ile Mayıs ayının 20’nci
günü akşamına kadar beyan edilecektir.
Buna ilave olarak, 3824 sayılı Kanun uyarınca söz konusu beyanname ile beyan edilen tevkifat tutarları üzerinden
ücret ve ücret sayılan ödemelere ilişkin olanlar hariç olmak üzere % 10 oranında fon payı hesaplanarak yukarıda
belirtilen beyanname ile belirtilen sürede beyan edilecektir.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE ÖNGÖRÜLEN DESTEKLER VE
VERGİ İSTİSNALARI
Dr. Ahmet KAVAK
Yeminli Mali Müşavir
I. GİRİŞ
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 6.7.2001 tarih ve 24454 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girmiş ve kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin
işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması
maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini
veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi
ticarileştirmek, teknolojiyi yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni
ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak
teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak,
teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini
hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak olduğu birinci maddesinde hüküm altına alınmıştır.
Bahsi geçen yasada öngörülen destekler ile vergi istisnaları ele alınarak aşağıda açıklanmıştır.
II. ÖNGÖRÜLEN DESTEKLER VE VERGİ İSTİSNALARI
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile öngörülen destekler ile vergi istisnalarını dört gruba ayırarak
açıklamak yerinde olacaktır.
1.Yönetici Şirkete Tanınan Destekler ve Vergi İstisnaları
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, Bölgenin yönetimi ve
işletilmesinden sorumlu şirket, yönetici şirket olarak tanımlanmıştır.
Bölgelerin kurulması için gerekli arazi temini, alt yapı ve idare binası inşası ile ilgili giderlerin yönetici
şirketlerce karşılanması esas olmasına rağmen, belirtilen giderlerin yönetici şirketlerce karşılanamayan kısmı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilecektir.
Ayrıca yönetici şirket, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uygulaması ile ilgili işlemler nedeniyle her
türlü vergi, resim ve harçtan muaf kılınmıştır.
Diğer taraftan atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli de alınmayacaktır.
2. Bölgede Yer Alan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Tanınan
Vergi İstisnası
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki
yazılım ve AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, beş yıl süre ile gelir ve
kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Sözkonusu istisna gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyete geçmelerinden itibaren başlayacaktır.
Bu istisna gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yazılım ve AR-GE’ye
dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara uygulanacaktır.
Kurumlar Vergisinden istisna edilen bu kazançlar G.V.K.’nun 94/6-b-ii maddesi kapsamında, gelir vergisi
tevkifatına da tabi değildir.
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yapılan yazılım ve AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilen
kazançlara tanınan beş yıllık istisna uygulama süresini, seçilen, hedef alınan, belirli teknolojik alanlar ve
ürünler için on yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri henüz kuruluş aşamasında olması nedeniyle istisna süresinin uzatılmasına
yönelik herhangi bir Bakanlar Kurulu kararı mevcut değildir.
3. Bölgede Çalışan Hizmet Erbabına Tanınan Vergi İstisnası
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri
nedeniyle aldıkları ücretler, bölgenin kuruluş tarihinden itibaren on yıl süre ile her türlü vergiden istisna
edilmiştir.
Bilindiği üzere hizmet erbabının hizmeti karşılığında aldığı ücret tevkif suretiyle gelir vergisine ve damga
vergisine tabidir. İşte bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı AR-GE personeline ödenen ücretlerden,
bölgenin kuruluş tarihinden itibaren on yıl süreyle gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır.
Bu istisna uygulamasının başlangıç tarihi olarak bölgenin kuruluş tarihi esas alınacaktır. Bir bölge
kurulduktan dört yıl sonra, bu bölgede belirtilen hizmetlerde istihdam edilen personelin ücretinden altı yıl
süreyle gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.
Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri dışındaki hizmetleri karşılığı
yapılan ücret ödemeleri ile bahsedilen personel dışındaki personelin ücretlerinin vergilendirileceği tabiidir.
4. Bölgede AR-GE Faaliyetlerinde Bulunan Kişi, Kurum ve Kuruluşlara
Yapılan Bağışların Gider Yazılması
a)Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde AR-GE faaliyetlerinde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara makbuz
karşılığı sponsor olarak bağış ve yardımda bulunan gelir vergisi mükellefleri bu bağış ve yardımları
toplamını, Gelir Vergisi Kanununun 89/2’nci maddesi hükmü kapsamında o yıla ait beyan edilecek gelirin
%5’ini, kalkınmada öncelikli yöreler için %10’u geçmemek şartı ile kazançlarından indirebileceklerdir.
b) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde AR-GE faaliyetlerinde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara makbuz
karşılığı sponsor olarak bağış ve yardımda bulunan kurumlar vergisi mükellefleri, bu bağış ve yardımlar
toplamını, Kurumlar Vergisi Kanununun 14/6’ncı maddesi hükmü kapsamında, o yıla ait kurum kazancının
%5’ini geçmemek şartıyla, kurum kazancının tesbitinde gider olarak dikkate alabilecektir.
Bu hükümle, sözkonusu bölgelerde AR-GE faaliyetlerinde bulunan kişi, kurum kuruluşlara destek veren
gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların gider yazılması
kabul edilerek bir anlamda bu bölgelerde AR-GE faaliyetinde bulunanların sponsor bulabilme olanağı
sağlanmış olmaktadır.
III. SONUÇ
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile yönetici şirketlere, bu bölgede yazılım ve AR-GE’ye dayalı
üretim faaliyetinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ve bu bölgelerde çalışan araştırmacı,
yazılımcı ve AR-GE personeline yukarıda açıklandığı üzere, bir kısım destekler yanında vergi istisna ve
muafiyeti getirilerek Teknoloji Geliştirme Bölgeleri desteklenerek yazımızın giriş bölümünde belirtilen
hedeflerinin gerçekleşmesi amaçlanmıştır.

KDV İNDİRİMİNDE TAKVİM YILIAŞILMAMA ŞARTI ve GEÇ GELEN FATURALAR
Mehmet MAÇ
Yeminli Mali Müşavir
Bilindiği üzere KDV mükellefleri, bu vergi kapsamındaki mal teslimleri veya hizmet ifaları nedeniyle ortaya
çıkan KDV den (satış KDV’lerinden) işle ilgili mal veya hizmet alışları nedeniyle yüklendikleri KDV yi (alış
KDV lerini) indirip aradaki müsbet farkı vergi dairesine ödemekte, fark menfi ise, bir sonraki döneme
devretmekte ve/veya yasal şartları mevcutsa, iade almaktadırlar.
KDV indirimlerine ilişkin kurallar, KDV Kanunu’nun 29 ve 34 üncü maddelerinde düzenlenmiştir.
KDV Kanunu’nun 29 uncu maddesinin 3 no.lu bendinde ;
“İndirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu TAKVİM YILI AŞILMAMAK ŞARTIYLA, ilgili
vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.”
hükmü yer almaktadır.
KDV indirim hakkının doğabilmesi için, bu indirime dayanak teşkil eden belgelerin yasal defterlere işlenmiş
olması şartı ve yasal defterler henüz yazılmamış olduğu halde KDV beyannamesi verip indirim hakkı
kullanmanın yaratacağı ağır sonuçlar, yazımızın konusu dışında olup bu konudaki görüşlerimiz, DENET’ın
1999/78 sayılı Sirkülerinde açıklanmıştır.
Yıl atlamamak şartıyla aynı yıl içindeki aylar itibarıyle kayıtta gecikilmesinin (mesela 2002 yılı Ocak ayına
ait faturanın 2002 yılı Aralık ayında kayda alınmasının), kaydın yapıldığı ay itibariyle KDV indiriminin
dayanağı olabileceği ve kayıttaki bu gecikmenin diğer sonuçları da aynı Sirkülerimizde anlatılmıştır.
Hernekadar Danıştay 9 uncu Dairesi’nin 4.11.1996 tarihli kararında Aralık ayına ait faturadaki KDV’nin
Ocak ayında indirilebileceği oy çokluğu ile kabul edilmiş ise de, açık yasa hükmü nedeniyle bu karara bel
bağlamak doğru değildir ve KDV indiriminin yıl geçmeden yapılmasına, bunun için belge temini konusunda
özellikle yıl kapanışında titiz olunmasına gerek vardır.
Bu yazımızda geçmiş takvim yılına ait KDV indirim hakkının yeni takvim yılında kullanılamayacağı
kuralı ve Aralık KDV beyannamesi verildikten sonra ele geçen, BİR ÖNCEKİ YILA AİT FATURA ve
benzeri belgeler hakkında ne işlem yapılacağı üzerinde durulmuştur.
Aralık KDV beyannamesi verildikten sonra ele geçen fatura ve benzeri belgelerdeki KDV ler, yeni yıla
ilişkin KDV beyannamelerinde indirim konusu yapılamaz.
Bunların KDV hariç tutarları genellikle geçmiş yılı ilgilendirdiği için yeni yılda gider olarak da dikkate
alınamaz.
ÇÖZÜM ALTERNATİFLERİ şöyle sıralanabilir ;


Rakam küçük olduğu için pratik bir çözüm aranıyorsa ve kapanan yıla ilave kayıt yapılmak istenmiyorsa,
KDV dahil tutar, yeni yılda kanunen kabul edilmeyen gider yazılabilir. Tabiatıyla bu çözüm pratik
olmakla beraber gelir veya kurumlar vergisi ile KDV yönünden mükellefe mali hak kaybettiren bir
yöntemdir.



Vergi Kanunlarımız, geçmiş yıl hesaplarını kesinleştirmeleri açısından gelir vergisi mükelleflerine 3 ay,
kurumlar vergisi mükelleflerine 4 ay süre tanımıştır. Bu süreler boyunca geçmiş yıl tarihini taşıyan
kayıtların, kapanan yıl defterlerinde yapması mümkündür.
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Ocak ayı içinde yasal defterlere Noterde “görülmüştür” şerhi konulmuş olması (kapanış tasdiki) bu
şerhin devamındaki sahifelere printer ile veya elle kayıt düşülmesini ve mali tabloların hazırlanmasında
bu ilave kayıtların dikkate alınmasını engellemez. Geç gelen belgeye yönelik olarak ve belgedeki KDV
dahil tutar üzerinden gider karşılığı ayrılarak gider kaydı yapılabilir. Yeni yılda ise söz konusu geç gelen
belgeye istinaden gider karşılığı hesabı kapatılır. Bu takdirde gider yazma imkanı sağlanmış fakat KDV
indirim hakkından vazgeçilmiş demektir. Hernekadar KDV Kanunu’nun 58 inci maddesinde KDV nin
gider yazılamayacağı esası var ise de bu esas indirilebilir KDV ile ilgili olup, indirim hakkının
kaybedildiği hallerde KDV, duruma göre gider veya kanunen kabul edilmeyen gider konusu olabilir.
Zira mükellef iradî şekilde de olsa, bu KDV’yi kendi üzerinde bırakmıştır. 58 inci maddenin amacı ise,
mükellefin üstünde yük olarak kalmayacak olan verginin gider kaydını önlemektir. (1 no.lu KDV Genel
Tebliği) İndirim hakkının kaybolmadığı, bu hakkın, aşağıda izah edildiği şekilde düzeltme yolu ile elde
edilebileceği, dolayısıyle 1 no.lu Tebliğ’de yapılan bu açıklamaların gider yazma için yeterli olmadığını
ileri sürenler de çıkabilir. Dolayısıyle KDV tutarının kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate
alınması, tenkit riskinden uzak bir yöntemdir.


Geç gelen fatura veya benzeri belgeyi 31.12........... itibarıyle KDV indirimi yaparak kayda almak da
mümkündür. Ancak Aralık KDV beyannamesi, bu kayıt dikkate alınmaksızın daha önce verildiğinden,
indirim hakkının kullanılabilmesi için, Aralık KDV beyannamesinin bu ilave indirimi de içerecek şekilde
yeniden tanzim edilmesi, üst kısmına “DÜZELTME BEYANNAMESİDİR” yazılarak vergi dairesine
verilmesi gerekir.
Hazine aleyhine olan bu gibi düzeltme taleplerinin ne işleme tabi tutulacağı, 2002/8 no.lu Vergi
Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi’nde şöyle açıklanmıştır.
“5-Matrah ve/veya Vergi Azaltıcı Nitelikte Verilen Düzeltme Beyannameleri Üzerine Yapılacak
İncelemeler :
Kanuni sürede veya kanuni süreden sonra vergi matrahını azaltıcı yönde verilen düzeltme
beyannameleri ile ilgili olarak yapılacak incelemelerde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.
a) Matrah ve/veya vergiyi azaltıcı ya da sonraki döneme devredilen vergiyi artırıcı mahiyetteki
beyannameler; yapılan düzeltmenin mükellef tarafından haklı bir nedene veya bir hataya
dayandığının belgelendirilmesi ya da mükellefçe verilen yazılı izahatın vergi dairesi müdürünce
yeterli görülmesi halinde miktarına bakılmaksızın kabul edilecek ve bu düzeltme beyannameleri
incelemeye sevk edilmeyecektir.
b) İade hakkı da doğuran düzeltici nitelikteki gelir, kurumlar ve katma değer vergisi beyannameleri
için Bakanlığımızca belirlenen limitlere göre işlem yapılacaktır.”
İç Genelge böyle olmakla beraber, Hazine aleyhine olan düzeltme talepleri çoğu zaman İNCELEMEYE
SEVK edilmektedir.
3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanun’una ilişkin 20 no.lu Tebliğ’in D bölümünde şu hüküm yer almaktadır :
“Tam tasdik sözleşmesi düzenlenen mükelleflerin hesaplarının ilgili Yeminli Mali Müşavirlerce
incelenmesi sırasında önceki aylara ait hatalı işlemlerin tesbit edilmesi halinde, bu hatalı işlemler
Yeminli Mali Müşavirlerce düzelttirilecektir. Bu düzeltmeler katma değer vergisi ya da muhtasar
beyannamelerde de bir düzeltmeyi gerektiriyor ise Yeminli Mali Müşavirlerin düzenleyecekleri bir rapor
ekinde verilecek (pişmanlıkla verilecekler dahil) düzeltme beyannameleri, vergi dairelerince incelemeye
gönderilmeyecek ve düzeltmeler Yeminli Mali Müşavir raporu doğrultusunda yerine getirilecektir.”
20 no.lu Tebliğ’deki bu düzenlemeye rağmen ve tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin bu gibi
düzeltme talepleri, tasdik eden Yeminli Mali Müşavirin hazırlayacağı kısa bir rapor eşliğinde yapılsa
bile, sadece bu YMM raporuna istinaden nakden veya mahsuben iade talepleri yerine getirilmemekte,
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vergi dairesi müdürü isterse kendi inceleme yetkisine dayanarak ve YMM raporunu tetkik suretiyle
talebi yerine getirmekte, isterse YMM raporuna rağmen, incelemeye sevk işlemi yapmaktadır.
Vergi Dairesi Müdürlerinin üzerindeki sorumluluklar ve iş yükü dikkate alınırsa, inceleme
yetkilerini kullanmaktan kaçınmalarını haklı bulmamak mümkün değildir.
Çözüm için BİR ÖNERİ :
Gerek bu gibi KDV düzeltmeleri gerekse diğer vergilere ilişkin beyannamelerde oluşan
VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ SONUCU ORTAYA ÇIKAN MÜKELLEF
ALACAKLARININ, SADECE SÖZ KONUSU YMM RAPORUNA İSTİNADEN MÜKELLEFE
NAKDEN VEYA MAHSUBEN İADESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA, 3568 SAYILI KANUN’A
İLİŞKİN 31 NO.LU TEBLİĞ BENZERİ BİR TEBLİĞ ÇIKARILMASININ ÇOK İSABETLİ
OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ.
ESASEN KDV indiriminde TAKVİM YILINI AŞMAMA ŞARTI KALDIRILMALIDIR :
KDV Kanunu’nun 29 uncu maddesine 3 numaralı bendi ekleyen 3297 sayılı Kanun’un gerekçesinde,
takvim yılı ile sınırlama hükmünün, gelir ve kurumlar vergisi ile paralellik sağlamak için konduğu
belirtilmektedir. Halbuki bu hüküm, paralellik sağlamak şöyle dursun, KDV tatbikatının gelir ve
kurumlar vergisi uygulamasına ters düşmesine yol açmaktadır. Çünkü mükelleflere, yıllık hesaplarını
toparlamaları için gelir vergisi bakımından üç ay, kurumlar vergisi mükellefleri için dört ay süre
tanınmıştır. Halbuki aylık dönemlere tabi olan KDV bakımından yıl aşılamayacağı hükmü, bu süreleri
adeta 25 güne indirmekte ve tabir yerindeyse mükelleflerin iki ayağını bir pabuca sokmaktadır. Kaldı ki,
mevcut hüküm, özel hesap dönemi kullananlar açısından, paralellik olmama sonucu doğurmaktadır. Bize
göre bu hüküm “GV veya KV beyan dönemi aşılmamak şartıyla” şeklinde değiştirilmeli veya daha da
iyisi, TAMAMEN KALDIRILMALIDIR. Zira KDV indiriminde gecikme Hazineyi zarara uğratmaz,
olsa olsa mükellefi zarara uğratır. KDV indiriminde gelir veya kurumlar vergisine paralellik
olmamasının da hiçbir mahzurunu göremiyoruz.
KDV indirim hakkının kullanılması ve KDV hakkındaki diğer tüm özellikler, “KDV Uygulaması” isimli
kitabımızın 4 üncü baskısında açıklanmıştır. Kasım 1998’de yapılan bu baskının metni, kısmen
güncelliğini yitirdiği için, 5 inci baskısı tarafımızdan hazırlanmaktadır.
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SERMAYE ŞİRKETLERİNCE ORTAKLARINA VERİLEN BORÇ PARA VE KREDİ
FAİZLERİ KDV’YE TABİ OLMAYACAK.
İrfan Hüseyin YILDIZ
Yeminli mali Müşavir
I- GENEL AÇIKLAMA:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinin birinci bendinde; Türkiye’de yapılan
işlemlerden, devamlılık arz eden; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti
çerçevesinde gerçekleşen teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu hususu genel bir hükme
bağlanmıştır. Aynı maddenin ikinci bendinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının, üçüncü bendinde de
ismen sayılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olacağı öngörülmüştür. KDVK’nun 4. maddesinde;
hizmet, “teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir” diye
tanımlanmış ve “bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak,
temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt
etmek gibi şekillerde gerçekleşebilir” denmiştir.
Vergi İdaresi, tebliğ ve mükteza bazındaki düzenlemelerinde; yukarıdaki hizmet tanımını; ticari,
sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerden kopararak
yorumladığından, açık bir istisna yoksa, işletme bünyesindeki mal teslimi ve ithalatı dışındaki her
türlü işlemi KDV matrahı içinde değerlendirmiştir. Oysa Katma Değer Vergisi, mal ve hizmet
dolaşımıyla, her bir mükellef bazında yansıtmalı olarak yaratılan katma değerler üzerinden alınan bir
vergidir. Dolayısıyla mal teslimi ve hizmet ifasına dayanmayan, yansıtılamayan ve katma değer
yaratmayan para ve sermaye hareketlerinin, KDV’ye konu edilmesi öncelikle kural olarak
doğru değildir. Bu konularda getirilen istisna hükümlerini de, sadece genel kuralın bazı konulardaki
belirlenimleri olarak görmek gerekir.
II- ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITILMASI HALİ:
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinde; Şirket kendi ortakları, ortaklarının ilgili bulunduğu
gerçek ve tüzel kişiler, idaresi, murakabesi veya sermayesi bakımlarından vasıtalı ve vasıtasız olarak
bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında bulundurduğu gerçek ve tüzel kişiler ile olan münasebetlerinde,
aşağıda dört bentte sayılan hallerin varlığı halinde, şirket kazancının tamamen veya kısmen örtülü
olarak dağıtılmış sayılacağı öngörülmüştür. Bu haller;





Emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük bedeller üzerinden yahut bedelsiz
olarak alım, satım, imalat, inşaat muameleleri ve hizmet ilişkilerinde bulunulması,
Emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük bedeller üzerinden kiralama veya
kiraya verme muamelelerinde bulunulması,
Emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük faiz veya komisyonlarla ödünç
para alınıp veya verilmesi,
Şirket ortaklarına ve akrabalarına, emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek aylık,
ikramiye, ücret ve benzeri ödemeler yapılması olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun, “kabul edilmeyen indirimler” başlığını taşıyan 15. maddesinin
3. bent hükmüne göre de; sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançların, kurum kazancından
indirim konusu yapılamayacağı öngörülmüştür. Ancak unutulmaması gereken, örtülü kazanç
dağıtımı uygulamasının bir vergi güvenlik müessesesi olduğudur. Bu itibarla, KVK’nun 17. maddesi
sadece, örtülü kazanç dağıtımında kullanılabilecek yöntemleri belirleyen bir tanım maddesidir. Bu
yöntemlerle, toplamda kurumlar vergisi matrahının küçültüldüğü veya aşındırıldığı somut delillerle
tespit edilmeden, olayın mahiyetine, muhatabına ve yarattığı sonuca bakılmadan; sadece KVK’nun 17.
maddesinde belirlenen ilişkilerin varlığına dayanılarak, örtülü kazanç dağıtımından ve bunun
KVK’nun 15 /3. maddesine göre reddinden söz edilemez. Örneğin; Danıştay Dördüncü Dairesi
24.10.2001 tarihli Bir Kararında aynen şu ifadeyi kullanmıştır: “Sermaye şirketlerinin holding
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bünyesinde toplanmalarının amacı yönetim, sermaye ve denetim açısından birleşmek suretiyle
hem finans ve yönetim yapılarını güçlendirmek, hem de bu şekilde ticari hayata ve
organizasyonlara daha güçlü katılım sağlamak olduğundan, finans kaynaklarının holding
amaçları doğrultusunda işbirliği içinde kullanılması doğaldır.”(1) Keza, Danıştay bir çok
kararında; ortak cari hesabın ticari teamüllere uygun olarak sürekli çalışıyor olmasını (2), işletme dışı
emsallerle kıyaslama yapılmamış olmasını(3), kar payı alma hakkı olmadığı (4), muhatap firmaların
her birinin de kafi miktarda kar beyan edip vergi ödüyor olmuş olmaları (5) gibi hallerde; sadece
KVK’nun 17. maddesindeki ilişkilerin varlığına dayalı olarak yapılan örtülü kazanç tarhiyatlarının
yerinde olmadığı sonucuna varmıştır. Bu kadar ihtilafa neden olan bir konunun yasal zeminde ve
uygulamada çözüme kavuşturulması, öncelikle Vergi İdaresinin görevi olmalıdır.
III- SERMAYE ŞİRKETLERİNCE ORTAKLARA VERİLEN BORÇ PARA FAİZİ’NİN KDV
VE BSMV KARŞISINDAKİ DURUMU.
Bu alanda, mükelleflerce en çok ihtilaf konusu yapılan Vergi İdaresi uygulamalarından biri;
Kurumlar Vergisi Kanununun 17. maddesinde tanımlanan “örtülü kazanç” dağıtılması halinin,
KDV’ye tabi tutulmasıdır. Yukarıda açıkladığımız üzere, KVK’nun 17. maddesine göre; basite
indirgenmiş olarak, şirketin kendi ortaklarıyla, grup veya holding şirketlerinin biri birleriyle
münasebetlerinde, emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük faiz veya
komisyonlarla ödünç para alınıp veya verilmesi halinde, kazanç tamamen veya kısmen örtülü
olarak dağıtılmış sayılır. KVK’nun 15/3. maddesi uyarınca da, örtülü olarak dağıtılmış sayılan bu
kazançların; kurumlar vergisi matrahından indirimi kabul edilmemiştir.
Bu çerçevede varsayım olarak; ortaklar, kendi şirketinden faizsiz borç para çektiklerinde, o
kaynağı faizsiz olarak kullanırken, şirket aynı kaynaktan elde edeceği faiz gelirlerinden
mahrum kalarak, kurumlar vergisi matrahının küçülmesine neden olmaktadır. Tipik bir örtülü
kazanç dağıtımı olarak kabul edilen bu hallerde; ortağa faizsiz verilen borç paralar üzerinden, emsal
faiz oranından hesaplanan faiz gelirleri, cezalı kurumlar vergisi matrah farkı tarhiyatına konu
edilmektedir. Dolayısıyla, ortağına faizsiz borç para veren sermaye şirketleri, cezalı vergi matrahı
tarhiyatı riskiyle karşılaşmamak için; adatlandırma yöntemiyle faiz geliri hesaplayarak, süresinde
ortağa borç, kendilerine gelir kaydetmeleri gerekmektedir.
Bu nokta da asıl sorun; söz konusu faiz gelirlerinin; Katma Değer Vergisine veya Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisine tabi olup, olmadığında ortaya çıkmıştır. Vergi İdaresi uygulamasında,
prensip olarak, KVK’nun 17. maddesi hükmü kapsamında ortağa faizsiz olarak borç para
verilmesini, (öz kaynaktan veya krediyle sağlanmış olmasına bakmadan), finansman temini hizmeti
saymakta ve tahakkuk ettirilen faizler üzerinden KDV istemektedir. Ayrıca, Danıştay’ın konuya
ilişkin bir kısım ilk kararları da bu yönde olmakla beraber, son yıllarda verdiği kararlarında;
KVK’nun 17. maddesi kapsamında tahakkuk ettirilen faizlerin, KDV’ye değil, BSMV tabi
olduğu yönünde oluşmaya başlamıştır. Gerçekte; sermaye şirketlerince örtülü olarak dağıtıldığı
tespit edilen kazanç, sadece mali karın düzetilmesi (artırılması) noktasında varsayılan bir
duruma işaret etmektedir. Dolayısıyla, Katma Değer Vergisine konu; fiili bir giderin reddi, malın
teslimi veya fiili bir hizmetin ifası ile bir ilgisinin bulunmaması gerekir. Zaten, KVK’na göre örtülü
dağıtıldığı varsayılan kazancın tespitinde esas alınan emsal kıyaslamasının, KDVK’nun 27.
maddesinde tanımlanan emsal bedel ifadesine tekabül eden bir yönü de bulunmamaktadır.
A- KONUYA İLİŞKİN İLK YARGI KARALARI:
Danıştay Dokuzuncu Dairenin 23. 10. 1997 tarih, E. 1996 / 3270, K. 1997 / 335 sayılı Kararı, konuya
ilişkin verilen ilk örnek kararlardan biridir. Bu Kararda, finansman hizmeti verildiği gerekçesiyle,
örtülü kazanç dağıtımı kapsamında tahakkuk ettirilen faiz geliri üzerinden yapılan KDV tarhiyatı
onanmıştır. Karar özeti aşağıdadır (6)
“5422 sayılı KVK’nun 17. maddesi 3. bendinde, şirketin kendi ortakları ile olan münasebetlerinde
emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek faiz ve komisyonlarla ödünç para alması ya da

-2-

vermesini örtülü kazanç dağıtımı olduğu hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, olayda
yükümlü şirketin ortaklarına önemli ölçüde borç para verdiği, bu borç verme işleminden dolayı hiç
faiz tahakkuk ettirmediği... anlaşılmıştır.
Olayın banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olabilmesi için yükümlü şirketin borç para
verme işiyle devamlı olarak uğraşması, sadece ortaklarına değil üçüncü kişilere de bir yıl içinde
müteaddit defa borç para vermesi başka bir ifade ile, ikrazatçılık faaliyetinde bulunduğunun
tespiti gerekmektedir. Oysa ortaklarla olan borç-alacak ve faiz ilişkisini ikrazatçılık olarak
nitelendirmek ve bu nedenle olayı banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutmak olanağı
bulunmamaktadır.
Kurumlar Vergisi açısından örtülü kazanç dağıtımında bulunduğu tespit edilen yükümlü şirketin
ortaklarına borç para vermesi işlemi, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. maddesi anlamında
“ticari faaliyet çerçevesinde yapılan hizmet olduğundan, Katma Değer Vergisine tabi olmalıdır.
Vergi mahkemesince bu işlemin, banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlerden
olduğu, bu nedenle Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-e maddesi uyarınca katma değer
vergisinden istisna tutulduğu gerekçesiyle davanın kabulünde ve cezalı tarhiyattın terkininde isabet
görülmemiştir...”
B- KONUYA İLİŞKİN SON YARGI KARARLARI:
Danıştay’ın KDV’ye bakan 7. ve 9. Dairelerinin her ikisi de, konuya ilişkin son karalarında yukarıdaki
görüşün aksine; sermaye şirketlerince, ortaklara borç para verme ve alma işlemini ikrazatçılık faaliyeti
olarak değerlendirmiş, bu işten elde edilen faiz gelirini, KDV’ye değil; Banka Sigorta Muameleleri
Vergisine konu edilmesi gerektiği yönünde karar vermişlerdir.
1. Danıştay 7. Dairesinin 16.02.2002 tarih ve E. 2002 / 258, K. 2002 / 2780 sayılı Karar
özeti:
“Dosyanın incelenmesinden; davacı şirketin bir ortağının cari hesabının sürekli olarak alacak bakiyesi
verdiğinin yapılan vergi incelemesi sonucu tespit edilmesi üzerine, kazancın örtülü olarak
dağıtıldığının kabulü suretiyle, söz konusu ortağa ait cari hesabın bakiyesi esas alınarak saptanan faiz
tutarı matrah kabul edilerek katma değer vergisi hesaplandığı, ağır kusur cezası kesildiği; söz konusu
işlemlerin iptal istemiyle açılan davayı, istemin özeti bölümünde yazılı gerekçeyle kısmen reddeden,
kısmen de iptal eden vergi mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasının taraflarca
istenildiği anlaşılmıştır.
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28. maddesinin üçüncü fıkrasında; 2279 sayılı kanuna göre
ikraz işleriyle uğraşanlarla, ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini devamlı
olarak yapanların, bu Kanun’un uygulanmasında banker sayılacakları hükme bağlanmış; 2279 sayılı
Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanunu, ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldıran
30.09.1983 tarih ve 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 3.
maddesinde de devamlı ve mutad meslek halinde, faiz veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz
karşılığı veya ipotek almak suretiyle, ödünç para verme işleriyle uğraşan veya ödünç para verme
işlerine aracılık eden ve kendilerine faaliyet izni verilen gerçek kişilerin ikrazatçı sayılacakları
açıklanmıştır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (e) bendinde
ise banka ve sigorta muameleleri vergisinin kapsamına giren işlemler ile sigorta acente ve
prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin işlemlerinin katma değer vergisinden müstesna olduğu
hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda verilen düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesinden anlaşılacağı üzere; ivaz karşılığı
ödünç para verme işini, devamlı mutad meslek halinde yapanların, 6802 sayılı Kanunun uygulanması
bakımından banker sayılması gerekmektedir.
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Dairemizin süregelen içtihadına göre ise, aynı takvim yılı içinde birden fazla kişiye yada birden fazla
olmak üzere bir kişiye veya birbirini izleyen yıllarda bir yada birden çok kişiye ödünç para verilmesi
halleri, ikraz işiyle devamlı ve mutad meslek halinde uğraşıldığı gösterilmektedir. Bu bakımdan; ivaz
karşılığı borç para verme işiyle devamlı mutad meslek halinde uğraşanların bu işten elde
ettikleri kazancın, katma değer vergisine değil; banka ve sigorta muameleleri vergisine konu
edilmesi, açıklanan hukuki durumun gereğidir.”
2. Danıştay 9. Dairesinin 09. 05. 2002 tarih ve E. 2001 / 1440, K. 2002 / 2285 sayılı Karar
özeti:
“Bir anonim şirketin, atıl durumdaki fonlarını ortağı olan holdinge yıllık %80 faizle vermek
suretiyle değerlendirmesi, KDV Yasasının öngördüğü anlamda bir finansman temini hizmeti
niteliği taşımadığından, KDV’ye tabi değildir.
İstemin Özeti : Yükümlü şirket adına Aralık 1997 ve Nisan 1998 dönemleri için salınan katma değer
vergisi ile kesilen ağır kusur cezasının terkini istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden
yükümlü şirketin atıl durumdaki fonlarını ortağı olan (L) Holding A.Ş.’ye yıllık %80 faizle vermek
suretiyle değerlendirildiği anlaşıldığı, yapılan işlemin yasanın öngördüğü anlamda bir finansman
temini hizmeti niteliğini taşımadığından olayda katma değer vergisine tabi bir faaliyetten söz
edilemeyeceği, bu durumda yükümlü şirket adına ortağı olan (L) Holding’e yıllık %80 faizle borç
vererek finansman temini hizmeti sağlandığından bahisle yapılan ağır kusur cezalı katma değer vergisi
tarhiyatında isabet bulunmadığı gerekçesiyle kabul eden Bursa Vergi Mahkemesi Kararının (*);
yapılan tarhiyatın yerinde olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Karar: Yükümlü şirket vekilinin duruşma istemi 2577 sayılı Kanun’un 17. maddesi uyarınca yerinde
görülmeyerek incelemeye geçildi.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle, gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı
gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişki dilekçede ileri
sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz
isteminin reddine ve kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.”
IV-GRUP VEYA HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN BİRİ BİRLERİNE AKTARDIKLARI BANKA
KREDİ FAİZLERİNİN KDV VE BSMV KARŞISINDAKİ DURUMU:
Piyasa da kredi limitlerinin kullanımı amacıyla, bir başka firma üzerinden kredi kullanımına By-Pass
kredi denmektedir. Özellikle mali kriz dönemlerinde bu uygulama giderek yaygınlaşmıştır. Daha çok
grup ve holding şirketleri arasında baş vurulan bu yöntemde; bir grup veya holding şirketince, yurt içi
ve yurt dışı banka veya diğer finans kurumlarından temin edilen krediler, faiz ve komisyon
masraflarıyla birlikte aynen veya parça parça diğer grup veya holding şirketlerine aktarılmaktadır. Bu
şekilde aynen yansıtılan söz konusu faiz ve komisyon masraflarının, KDV’ye tabi olmayacağı
konusundaki Danıştay karaları müstekar hal almış, bu durum karşısında Vergi İdaresi de görüş
değiştirerek, Danıştay kararlarına paralel görüşler vermeye başlamıştır.
A- 20.05.1999 tarih, 20105 sayılı Mükteza Özeti(7):
“İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden holding şirket tarafından yurt içi ve yurt dışından
sağlanan kredilerle grup şirketlerine finansman sağlanması halinde katma değer vergisi uygulanıp
uygulanmayacağı hususunda bilgi istenildiği anlaşılmıştır. KDVK’nun 17/4-e maddesinde, banka ve
sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ile sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta
muamelelerine ilişkin işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Buna göre, holding şirketin,
yurt içi ve yurt dışındaki banka ve finans kuruluşlarından sağladığı kredileri nedeniyle ödenen faiz,
komisyon ve bunlara ilişkin kur farkları katma değer vergisine tabi değildir. Holding şirketin sağladığı
krediyi bire bir aynı şartlarla veya vade, faiz, masraf aynı ancak bölümler halinde veya vadeye bağlı
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olmaksızın masraf ve faizler aynı kalmak şartıyla parça parça grup şirketlerine yansıtması da katma
değer vergisine tabi bulunmamaktadır.”
B- Danıştay 9. Dairenin, 27.04.1999 tarih ve E. 1998/ 2338, k. 1999/21689 sayılı Karar Özeti:
Şirketin, kendi adına aldığı banka kredisini, aynı gruba bağlı bir başka şirkete kullandırması olayında,
kredi verme işlemlerinin nazım hesaplarda izlendiği, bu işlemden dolayı banka kredisini alıp, grup
şirketine aktaran firma lehine bir alacak doğmadığından yasanın öngördüğü anlamda bir hizmet ve bu
hizmet karşılığı yükümlü şirket adına bir menfaat oluşmaması nedeniyle, KDV’ye konu bir işlemin
bulunmadığına karar verilmiştir.
V- SONUÇ VE DEĞERLENDİRMEMİZ:
Sonuç olarak; Danıştay’ın KDV’ye bakan hem 7. Dairesi, hem de 9. Dairesinin konuya ilişkin son
kararları istikrar kazanmaya başlamıştır. Muhtemelen Vergi İdaresi de, bu Karalar doğrultusunda
uygulamasını değiştirecektir. Anılan Kararlarda; sermaye şirketlerince, ortaklara borç para verme
ve alma işlemleri ikrazatçılık faaliyeti olarak değerlendirilmiş, bu işten elde edilen faiz geliri ise,
KDV’ye değil; Banka Sigorta Muameleleri Vergisine konu edilmesi gerektiği öngörülmüştür.
Özetlersek; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28. maddesinin üçüncü fıkrasında; 2279 sayılı
kanuna göre ikraz işleriyle uğraşanlarla, ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi
birini devamlı olarak yapanların, bu Kanun’un uygulanmasında banker sayıldıkları, 30.09.1983 tarih
ve 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 3. maddesinde de
devamlı ve mutad meslek halinde, faiz veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığı veya
ipotek almak suretiyle, ödünç para verme işleriyle uğraşan veya ödünç para verme işlerine
aracılık eden ve kendilerine faaliyet izni verilen gerçek kişilerin ikrazatçı sayılacakları, 3065
sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (e) bendinde ise banka ve
sigorta muameleleri vergisinin kapsamına giren işlemler ile sigorta acente ve prodüktörlerinin
sigorta muamelelerine ilişkin işlemlerinin katma değer vergisinden müstesna olduğu hükmüne
yer verilmiştir. Bu düzenlemelere göre; ivaz karşılığı borç para verme işiyle devamlı mutad meslek
halinde uğraşanların banker sayılarak; bu işten elde ettikleri kazancın, katma değer vergisine değil;
banka ve sigorta muameleleri vergisine konu edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Öncelikle yargı karalarındaki kurguya katılmadığımızı belirtmek isterim. Daha öncede değindiğimiz
gibi, sermaye şirketlerinin ortaklarına faizsiz para kullandırdıklarından hareketle, tespit edilen örtülü
kazanç dağıtımı haline bağlı gider reddi; sadece mali karın düzetilmesi (artırılması) noktasında
varsayılan bir duruma işaret etmektedir. Söz konusu gider reddi, kurumlar vergisi matrahının
aşındırılmasını önlemeye yönelik bir güvenlik uygulamasıdır. Bulunan matrah farkları doğrudan mali
karla ilgilidir, ticari bilançoda görülmezler. Bu itibarla, KDV’ye konu; fiili bir giderin reddi veya fiili
bir hizmetin ifasına tekabül eden bir yönü bulunmamaktadır. Ortağın şirkete para koyması veya
şirketten para çekmesini, ticari faaliyet kapsamında bir finansman hizmeti olarak görmek mümkün
değildir. Ticari teamüllerde de böyle bir olgu yoktur. Gerçekte, ortada ne finansman faaliyetinde
bulunma niyeti, ne de elde edilen bir faiz geliri vardır. Bu nedenle, KDV’ye tabi bir ticari faaliyetin
(ikrazatçılığın) varlığını esas alan, ancak KDVK’nun 17 / 4-e bendindeki istisnadan dolayı KDV’ye
tabi tutulmaması gerektiği yaklaşımının hatalı olduğu kanısındayız. KDV konusu olacak bir hizmetin;
ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyetlere bağlı olarak ortaya çıkması gerekir. Çünkü, Katma
Değer Vergisi, mal ve hizmet dolaşımıyla, her bir mükellef bazında yansıtmalı olarak yaratılan katma
değerler üzerinden alınan bir vergidir. Aksi düşünüş, örtülü olarak dağıtıldığı varsayılan kazanç için,
bir de GVK 94/6 ya göre, kar dağıtımına bağlı olarak gelir vergisi ve fon tarhiyatı da yapılmasını da
gerektirir. Dolayısıyla para ve sermaye hareketlerinin, KDV’ye konu edilmesi öncelikle kural olarak
doğru değildir. Bunun için bir istisna hükmü aramaya da gerek yoktur. Var olan istisna hükümlerini
de, sadece genel kurala ilişkin bazı belirlenimler olarak görmek gerekir.
İkinci olarak; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun 28. maddesine göre; BSMV’nin mükellefi
Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Bankerler olarak belirlenmiş, BSMV’nin matrahı da, banka ve sigorta
muamele ve hizmetleri dolayısıyla her ne adla olursa olsun nakden veya hesaben alınan paralar olarak
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tanımlanmıştır. Burada, ortağın zaman zaman, ortağı olduğu sermaye şirketinden faizsiz olarak borç
para kullanmış olması, anılan sermaye şirketinin bankerlik faaliyetiyle iştigal ettiği sonucunu
doğurmaz. Bunun için anılan şirketin fiilen faizle borç para alıp verdiğinin, bu işlemi sadece
ortaklarıyla değil üçüncü kişilerle de yaptığının ve gerekli teminat ve kefalet ilişkilerini kurduğunun
tespiti gerekir. Daha da önemlisi, BSMV’ye konu fiilen elde edilmiş veya tahakkuk etmiş bir faiz
gelirinin, diğer bir deyişle lehe alınmış bir paranın olması gerekir. Oysa hesaben örtülü olarak
dağıtıldığı varsayılan kazancın elde edilmesi değil, bu kazancın kurumlar vergisi matrahını azaltacak
şekilde ortaklara dağıtıldığı kabul edilmektedir. Bu nedenle, örtülü kazanç dağıtımı halinin, BSMV’ye
konu bir faaliyet olarak değerlendirilmesinde bizce yasal tutarlılık bulunmamaktadır.
Üçüncü olarak, ilgili yasa hükümlerine bakıldığında; KVK’nun 17. maddesinde, kurumlar vergisi
matrah farkının tespiti açısından kullanılan emsal tanımının, KDVK’nun 27. maddesinde tanımlanan
emsal bedel için yeterli olmadığı görülmektedir. KDVK’nun 27. maddesinde; “bedeli bulunmayan
veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde
matrah, işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir. Bedelin, emsal bedeline veya
emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı sebeplerle
açıklanmadığı hallerde, matrah olarak emsal bedeli veya emsal ücreti alınır. Emsal bedeli ve emsal
ücreti, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit olunur.” denilmektedir. VUK’nun 267. maddesi ise
söz konusu emsal bedelin tespitine yönelik üç aşama öngörmektedir. Birinci sıra ortalama fiyat esası,
ikinci sıra maliyet bedeli esası, üçüncü sıra takdir esası öngörülmüştür. Anlaşılacağı üzere, bir vergi
güvenlik müessesesi olan örtülü kazanç dağıtımı halinin tespitinde kullanılan emsal kıyaslaması ile,
fiilen mal ve hizmet tedavülüne bağlı olarak ortaya çıkan ve bedeli bilinmeyen KDV matrahının
tespitinde tanımlanan emsal bedel farklıdır. Bu itibarla, örtülü kazanç dağıtımı halinden yola çıkarak,
KDV matrahının doğru olarak tespit edilmesi mümkün değildir.
Türkiye’nin yıllardır yaşadığı yüksek kronik enflasyon, işletmelerin zaten kıt olan öz kaynaklarını
eritmiştir. Bunun yanında, kayıt dışı ekonominin sonucu olarak işle ilgili olmasına karşın
belgelenemeyen harcamalar, yıllarca süren inşaat taahhüt işlerinde iş bitimi olmadan, kar dağıtımının
yapılamaması veya işletme sahiplerinin en basit sağlık harcamalarının bile gider kabul edilmemesi gibi
mali uygulamalar; kurumsallaşamamış işletmelerimiz ile sahipleri arasında hesaben para giriş
çıkışlarını şişirmiş, çoğu zaman örtülü sermaye veya örtülü kazanç diyebileceğimiz hallerin doğmasına
neden olmuştur. Ekonomik ve mali alt yapımıza istikrar kazandırmadığımız sürece, katlanabilir
vergiler eşliğinde belge düzenimizi ve kayıtlı ekonomiyi tesis etmediğimiz sürece, vergi incelemeleri
de, vergi reformları da çözüm getirmeyecektir.
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Dn. 4. Daire 27.04.1989 tarih ve E: 1987/4585, K: 1989/1989
Dn. 4. Daire 08.11.1989 tarih ve E: 1988/3238, K: 1989/3847
Dn. 4. Daire 20.02.1990 tarih ve E: 1987/3805, K: 1990/643
Dn. 4. Daire 21.04.1988 tarih ve E: 1986/1392, K: 1988/1622
Bkz: Yılmaz Özbalcı, Katma Değer Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Sayfa: 105,
Oluş Yayıncılık
(7) Age, sayfa: 58,59
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TERÖR MAĞDURU İSTİHDAMI İLE İLGİLİ SON DÜZENLEMELER
Resul KURT
Sigorta Müfettişi
I. GİRİŞ
Ülkemizde, 50 ve daha fazla sayıda işçi çalıştıran işverenlere yönelik yükümlülüklerinin en önemlilerinden
birisi de terör eylemleri nedeniyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malül kalan kamu görevlileri ile er
ve erbaşların yakınlarının malül olup da çalışabilir durumda olanların istihdamı konusudur. 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanununa 4131 sayılı Kanunla eklenen Ek. Madde ve 29.03.1996 tarihli ve 22595 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Olan veya Çalışamayacak Derecede Malul
Kalan Kamu Görevlileri ile Er ve Erbaşların Yakınlarının Malul Olup da Çalışabilir Durumda Olanların
İstihdamı Hakkında Yönetmelik gereğince zorunlu olarak işçi istihdam etmek zorundadırlar.
25.12.2002 Tarih ve 24974 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmelikle, “Terör Eylemleri Nedeniyle
Şehit Olan veya Çalışamayacak Derecede Malul Kalan Kamu Görevlileri ile Er ve Erbaşların Yakınlarının
Malul Olup da Çalışabilir Durumda Olanların İstihdamı Hakkında Yönetmelik” ile önemli bazı değişiklikler
yapılmıştır.
Bu yazıda, işverenlerin Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Olan veya Çalışamayacak Derecede Malul Kalan
Kamu Görevlileri ile Er ve Erbaşların Yakınlarının Malul Olup da Çalışabilir Durumda Olanların İstihdamı
konusu son değişikliklerle birlikte ele alınmıştır.
II. TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN YASAL DAYANAĞI
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa 4131 sayılı Kanunla eklenen Ek. Madde ile 29.03.1996 tarihli ve
22595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Olan veya Çalışamayacak
Derecede Malul Kalan Kamu Görevlileri ile Er ve Erbaşların Yakınlarının Malul Olup da Çalışabilir
Durumda Olanların İstihdamı Hakkında Yönetmelik gereğince, Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve
kuruluşlar ile mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya
bağlı ortaklıklar dışındaki 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerleri, 29.03.1996 tarihinden itibaren 50 veya
daha fazla daimi işçi çalıştırdıkları işyerlerinde veya aynı il sınırları içerisinde birden fazla işyerleri bulunan
işverenler ise toplam işçi sayısının yüzde 2’si oranında, terör eylemleri nedeni ve etkisiyle;


Şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların varsa eşlerini,
yoksa çocuklarından birisini, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisini veya,



Malul olup da çalışabilir durumda olanları,
istihdam etmek zorundadırlar.

Bu şekilde çalıştırılacak olanların sayısının belirlenmesinde, yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmamakta,
yarım ve daha çok olanlar tama çıkarılmaktadır.
Aynı il sınırları içinde birden çok işyeri bulunan işverenlerin çalıştırmakla yükümlü oldukları bu kişilerin
sayısı, toplam daimi işçi sayısına göre hesaplanmaktadır. İşyerlerinin bu kapsamda çalıştıracağı işçi sayısı, o
işyerinde bu Yönetmelik gereğince çalıştırılanlar ile 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesi gereğince
çalıştırılan özürlü ve eski hükümlüler düşüldükten sonra hesaplanmaktadır.1
III. TERÖR MAĞDURU İSTİHDAMININ ESASLARI
İşverenler, çalıştırmak zorunda oldukları terör mağduru kimseleri, yükümlülüğün doğmasından itibaren bir
ay içinde, işyerlerinin bulunduğu bölgedeki Türkiye İş Kurumu ünitelerinden istemek zorundadırlar.

Söz konusu fıkra 25.12.2002 Tarih ve 24974 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmeliğin 1. maddesi ile
eklenmiştir.
1

Ancak, Türkiye İş Kurumu aracılığı olmadan bu kimseleri işe alan işverenler durumu en geç bir ay içinde
Türkiye İş Kurumuna bildirmek, tescil ettirmek koşuluyla “Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Olan Veya
Çalışamayacak Derecede Malül Kalan Kamu Görevlileri İle Er Ve Erbaşların Yakınlarının Malül
Olup Da Çalışabilir Durumda Olanların İstihdamı Hakkında Yönetmelik”2ten doğan çalıştırma
yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılmaktadırlar.
Başvurularda, çalışabilir durumdaki malulün kendisi, şehit veya çalışamayacak durumdaki malulün eş, çocuk
veya kardeşlerinden birinin talebi esas alınır. Şehidin eşi, eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde,
çalışmayan çocuklarından biri, çocukları da yoksa veya yaşları itibarıyla çalışamayacak durumda iseler veli
ya da kanuni vasilerinin onlar adına iş hakkından feragat ettiğine dair belgenin ibrazı üzerine, herhangi bir
işte çalışmayan kardeşlerinden birinin talebi esas alınmaktadır.3 İş hakkı kullanılmadığı takdirde şehit veya
malulün, yaşları itibarıyla çalışamayacak durumda olan çocuklarından biri, çalışma yaşına geldiğinde
Yönetmelik hükümlerinden yararlandırılmaktadır.4
Şehit veya çalışamayacak durumdaki malülün çocuklarından birinin başvurusu halinde varsa eşinin ve diğer
çalışabilir durumdaki çocuklarının, kardeşlerden birinin başvurusu halinde ise, varsa eşinin ve çalışabilir
durumdaki çocuklarının ve diğer kardeşlerinin hak sahipliğinden feragat ettiklerine dair dilekçeleri
alınmaktadır. Eşlerin başvurusu halinde diğerlerin dilekçesi aranmamaktadır. Şehit veya malül ailesinden
yalnızca bir kişi bu haktan yararlanabilmektedir.
Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Olan veya Çalışamayacak Derecede Malül Kalan Kamu Görevlileri İle Er
Ve Erbaşların Yakınlarının Malül Olup Da Çalışabilir Durumda Olanların İstihdamı Hakkında Yönetmelik
hükümlerinden yararlanmak isteyen şehit veya çalışamayacak derecede malül olanların yakınları ile malül
olup da çalışabilir durumda olanlar, İş İstek Formu ile ikamet ettikleri il veya ilçelerdeki mülki idare
amirlerine başvuracaklardır.
Malül olup da çalışabilir durumda olanlar, çalışma güçlerini hangi oranda yitirdiklerini ve ne tür işlerde
çalışabileceklerine ilişkin sağlık kurulu raporunu da başvuru talebi ile birlikte vermekle yükümlüdürler.
Başvurular İllerde Valinin veya yardımcısının başkanlığında, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü
veya temsilcileri ile ilgili kamu kurumu ve kuruluşunun en üst amirinden, ilçelerde Kaymakamın
başkanlığında İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü veya İlçe Emniyet Amiri ve ilgili kamu kurum
ve kuruluşunun en üst amirinden oluşan komisyon tarafından incelenerek müracaat sahibinin istihdam edilip
edilmeyeceğine karar verilmektedir. İstihdam edilmesine karar verilenler için düzenlenecek “Durum
Belgesi” ile malül olup da çalışabilir durumda olanların sağlık kurulu raporu Türkiye İş Kurumuna
gönderilmektedir.5
Türkiye İş Kurumu; yukarıda belirtilen komisyonca gönderilen başvuruları kendi grupları içerisinde meslekli
ve mesleksiz ayrımı ile kaydetmektedir.
Bu Yönetmelik kapsamına girenlerin, şehitlik veya malüllük halinin meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl
içerisinde başvuruları gereklidir. Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmamaktadır.
(Maddenin eski halinde yer alan 5 yıl ibaresi 25.12.2002 Tarih ve 24974 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan
Yönetmeliğin 3. maddesi ile 10 yıl olarak değiştirilmiştir.)
Ancak, şehitlik veya malüllük halinin meydana geldiği tarih itibariyle istihdam edilebilecek, başka hak sahibi
bulunmaması ve çocuklarının yaşının küçük olması durumunda yukarıdaki süre, çocukların 18 yaşına
girdikleri tarihten itibaren başlamaktadır.
İşverenler, çalıştırmakla yükümlü bulundukları bu Yönetmelik kapsamındaki kişileri Türkiye İş Kurumundan
isterler. Çalıştırma yükümlülüğünün gerçekleştirilmesini olanaksız kılacak şekilde talep konuları ileri
sürülemez.

Söz konusu Yönetmelik 29.03.1996 gün ve 22595 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır
25.12.2002 Tarih ve 24974 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.
4
25.12.2002 Tarih ve 24974 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmelikle eklenmiştir.
5
Resul Kurt, İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar, İSMMMO Yayını, İstanbul, 2002, s.754
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İşe göndermede müracaat tarihi ve dağıtımda hakkaniyet ilkesi esas alınmakta, ayrıca Türkiye İş Kurumu
aşağıdaki öncelik sırasını da gözününde bulundurabilmektedir.
a)
b)
c)
d)
e)

Çalışabilir malüllerden kendi imkanları ile iş bulanlar,
Eğitim daha yüksek olanlar veya mesleği bulunanlar,
İşe alıştırma (Rehabilitasyon) uygulamasına tabi tutulmuş olanlar,
Aile üyelerinden hiçbirinin herhangi bir işte çalışmayanlar,
Öğrenim çağında çocuğu bulunanlar.

Türkiye İş Kurumu, talepte bulunulan her açık iş için Kurumda kayıtlı en az üç kişiyi, niteliklerini belirten
listelerle birlikte on beş gün içinde işverene göndermektedir.
İşverenler, gönderilen bu kişilerden işe alınan ve alınmayanları, alınmama gerekçeleri ile birlikte onbeş gün
içinde Türkiye İş Kurumuna bildirmek zorundadırlar.
İşverence talebin ilk gönderilen kişiler arasından karşılanamadığının bildirilmesi veya bu durumun Türkiye
İş Kurumunca belirlenmesi halinde ikinci kez gönderme yapılmaktadır. İşverenlerin talepleri halinde Türkiye
İş Kurumu ünitesinde bu Yönetmelik kapsamında kayıtlı olanların mesleklerini de içeren liste
gönderilmektedir. İşveren ikinci kez gönderilenler ya da listede yer alanlar arasından seçim yapmak ve
istihdam etmek zorundadır.6
Malül olup da çalışabilir durumda olanlar, sağlık kurulu raporunda gösterilen, fiziksel ve ruhsal durumlarına
uygun, malüllük derecelerini yükseltmeyecek hafif işlerde çalıştırılırlar.
İşverenler, Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Olan veya Çalışamayacak Derecede Malül Kalan Kamu
Görevlileri İle Er Ve Erbaşların Yakınlarının Malül Olup Da Çalışabilir Durumda Olanların İstihdamı
Hakkında Yönetmelik kapsamında olup da işe yerleştirilen, daha sonra herhangi bir nedenle hizmet akdi sona
eren veya işten ayrılanları, bir ay içerisinde ayrılma nedenleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna bildirmek
zorundadırlar.
İşe yerleştirilenlerden 25.08.1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinin II nci bendinde
belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nedeniyle hizmet akitleri fesh edilenler,
Türkiye İş Kurumunca yeniden değerlendirmeye tabi tutulmazlar.
IV. TERÖR MAĞDURU İSTİHDAMINA İLİŞKİN
HALİNDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI

DÜZENLEMELERE

UYULMAMASI

Terör eylemleri nedeniyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malül bulunan kamu görevlileri ile er ve
erbaşların yakınlarını veya malül olup da çalışabilir durumda olanları çalıştırmayan işverenler hakkında,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalıştırmadığı kişi başına ve çalıştırmadığı her ay için sanayi
kesimindeki 16 yaşından büyük işçilere uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının 10 katı para cezası
uygulanır.
Bu Yönetmelikte öngörülen idari nitelikteki para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir.
İdari nitelikteki para cezaları ilgililere usulüne göre tebliğ edilir. Verilen idari nitelikteki para cezaları, 6183
sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mahalli mal müdürlükleri veya
vergi dairelerince tahsil olunur. (25.12.2002 Tarih ve 24974 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan
Yönetmeliğin 4. maddesi ile değiştirilmiştir.)
İşyerleri; şehit olan veya çalışamayacak derecede malül bulunan kamu görevlileri ile er ve erbaşların
yakınları veya malül olup da çalışabilir durumda olanların çalıştırılması yükümlülüğü bakımından Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca denetlenmektedir.
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Terör eylemleri nedeniyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malül bulunan kamu görevlileri ile er ve
erbaşların yakınlarını veya malül olup da çalışabilir durumda olanları çalıştırmayan işverenler hakkında,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalıştırmadığı kişi başına ve çalıştırmadığı her ay için sanayi
kesimindeki 16 yaşından büyük işçilere uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının 10 katı tutarında para
cezası uygulanır. 01.01.2003-31.12.2003 döneminde 16 yaşından büyükler için asgari ücret brüt
306.000.000.-TL olarak belirlendiğinden, bu dönemde her bir ay ve her bir eksik istihdam için
3.060.000.000.-TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir.
ÖRNEK :
(X) A.Ş., Ocak 2003 ayında Kayseri’deki, işyerinde 153’ü daimi 25’i geçici olmak üzere toplam 188 işçi
çalıştırılmaktadır. (X) A.Ş., toplam kaç terör mağduru istihdam etmek zorundadır?
ÇÖZÜM :
Bilindiği üzere, herhangi bir işverenin aynı il sınırı dahilinde bir veya daha fazla işyerinde 50’den fazla işçi
istihdam etmesi halinde terör mağduru istihdam etme yükümlülüğü doğmaktadır.
(X) A.Ş., Ocak 2003 ayında Kayseri’deki, işyerinde 153’ü daimi 25’i geçici olmak üzere toplam 188 işçi
istihdam ettiğinden daimi işçi sayısının %2’si oranında (153 x % 2= 3,06) terör mağduru işçi çalıştırmak
zorundadır. Ancak, yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmadığından, (X) A.Ş.’nin 3 terör mağduru
istihdam etme zorunluluğu doğacaktır. (X) A.Ş.’nin, yasaya rağmen yükümlülüğünü yerine getirmemesi
durumunda Ocak 2003 ayında her bir terör mağduru için (10 x 306.000.000.-TL =) 3.060.000.000.-TL olmak
üzere 3 terör mağduru için toplam 9.180.000.000.-TL idari para cezası uygulanacaktır. (X) A.Ş.’nin, aynı işçi
sayılarıyla yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde her bir ay için ayrı ayrı 10’ar asgari ücret tutarında
idari para cezası uygulanması söz konusu olacaktır.
SONUÇ
Çalışma mevzuatında, 50 ve daha fazla sayıda işçi çalıştıran işverenlere bazı istihdam yükümlülükleri
getirilmiştir. Buna göre, 50 ve daha fazla sayıda işçi çalıştıran işverenler eski hükümlü, sakat ve terör
eylemleri nedeniyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malül bulunan kamu görevlileri ile er ve
erbaşların yakınlarını veya malül olup da çalışabilir durumda olanları istihdam etmek zorundadırlar.
Aynı il sınırları içindeki işyerinde/işyerlerinde 50 ve daha fazla sayıda işçi çalıştıran işverenlere,
çalıştırılmayan her sakat ve eski hükümlü işçi ve çalıştırılmadığı her ay için 2002 yılında 448.000.000.TL
tutarında ceza uygulanmakta iken, terör eylemleri nedeniyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malül
bulunan kamu görevlileri ile er ve erbaşların yakınlarını veya malül olup da çalışabilir durumda olanları
istihdam etmeyen işverenler hakkında, çalıştırmadığı kişi başına ve çalıştırmadığı her ay için o yıl için tespit
edilen asgari ücretin 10 katı tutarında (01.01.2003-31.12.2003 dönemi için 3.060.000.000.-TL) para cezası
uygulanacaktır.
Özellikle işverenler ve meslek mensupları tarafından gerekli önemin verilmediği, yapılan denetimlerde
görülmektedir. Gerek para cezasının fazlalığı ve gerekse de başvuru yapılmış olmasının işvereni cezai
müeyyideden kurtarması nedeniyle, terör mağduru açığının her yıl yenilenmesi ve eksik kontenjanların İş
Kur’un ilgili birimine bildirilmesi yerinde olacaktır.

SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VEFAALİYET ŞARTLARI İLE
SAĞLANAN BAŞLICA DESTEKLER
Talha APAK
Yeminli Mali Müşavir
GİRİŞ
İhracata yönelik faaliyetlerde özellikle küçük ve orta boy işletmelerin ihracata yönelmelerini teşvik
etmek amacıyla çeşitli modeller benimsenmekte ve örgütlenme biçimlerine gidilmektedir. Bu
kapsamda, firmaların ihracata yönelik faaliyetlerinde gönüllü olarak sermayelerini, bilgilerini,
üretimlerini ve tecrübelerini bir araya getirerek ölçek ekonomisinin sağladığı avantajlara sahip
olunmasını destekleyici çeşitli modeller ortaya çıkmaktadır. Farklı ülkelerde değişik uygulamalarına
rastlanan bu modelin esas itibariyle amacı aynı olup, bu da özellikle KOBİ’lerin ihracata yönelmesi ve
böylece daha fazla ihracat imkanı yaratılmasıdır.
Ürünlerini yurt içinde pazarlayan KOBİ’ler dış pazarlara açıldıktan sonra dünya standartlarındaki
kaliteyi yakalamak için güçlü finansman ,kaliteli üretim ve pazarda rekabet koşullarını yaratacak alt
yapılara ve organizasyonlara sahip olmaları gerekmektedir. Ülkemizde de dönem dönem ihracata
yönelik çeşitli örgütlenme modelleri benimsenmiş ve uygulamaya konmuştur. Halen Dış Ticaret
Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri uygulanmakta olan modellerdir.
Sektörel dış ticaret şirketleri modeli ile aynı üretim alanındaki küçük ve orta boy işletmelerin, ihracata
yönelik olarak bir organizasyon altında toplanarak dünya pazarlarına açılmaları, dış ticarette
uzmanlaşmaları ve bu şekilde daha etkin faaliyet göstermeleri amaçlanmıştır. Bu model ile nihai
olarak amaçlanan ise ölçek ekonomisine ulaşılması ve rekabet gücünün artırılması yoluyla ülke
ihracatının artırılmasıdır.
I-SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ŞARTLARI
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 26,12,1996 tarihli ve 22859 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ” (İhracat 96/39) ile sektörel dış
ticaret şirketleri modeli oluşturulmuştur. Bilahare 08,07,1998 tarih ve 23396 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 98/13 sayılı tebliğ ile bazı değişiklikler yapılarak son şekli ile mevzuatı belirlenmiştir.
Söz konusu tebliğe göre, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ihracat sektörü içinde bir
organizasyon altında toplanarak dünya pazarlarına yönlendirilmesi amacıyla; ihracat ve ilgili
konularda (finansman, tedarik, nakliye, sigorta, gümrükleme v.b.) hizmet sağlayarak, dış ticarette
uzmanlaşmalarını ve bu suretle daha etkin faaliyet göstermelerini teminen kurulan şirketlere, Dış
Ticaret Müsteşarlığı’nca “Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) Statüsü” verilir.
1- Normal yörelerde, aynı sektörden oluşan Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin;
1-200 arasında işçi istihdam eden,
Aynı üretim dalında faaliyette bulunan,
Asgari 10 küçük ve orta büyüklükteki şirketin bir araya gelmesi,
Her bir ortağının sermaye payı, toplam şirket sermayesinin %10 ‘undan fazla olmaması,
Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması ve nakit karşılığı (kooperatif, birlik,vakıf ve
mesleki federasyon v.b. kuruluşlar hariç) çıkartılması,
f- En az 10 (on) miyar TL. ödenmiş sermayeli anonim şirket olarak,
kurulması gerekmektedir.
abcde-

2- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde, aynı veya farklı sektörlerden oluşan Sektörel Dış Ticaret
Şirketlerinin;
1-200 arasında işçi istihdam eden,
Aynı ve farklı üretim dalında faaliyette bulunan,
Asgari 5 küçük ve orta büyüklükteki şirketin bir araya gelmesi,
Her bir ortağının sermaye payı, toplam şirket sermayesinin %20’sinden fazla olmaması,
Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması ve nakit karşılığı (kooperatif, birlik,vakıf ve
mesleki federasyon v.b. kuruluşlar hariç) çıkartılması,
f) En az 5 (beş) miyar TL. ödenmiş sermayeli anonim şirket olarak,
kurulması gerekmektedir.
a)
b)
c)
d)
e)

3- Diğer Ortak Hükümler (Şartlar)
a) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, şirketin kurulması ve gelişmesinde yardımcı olmak amacıyla,
aşağıda belirtilen unsurlardan en fazla ikisini bünyelerinde bulundurabilirler.
b) Ortaklık payları toplamı, SDŞ sermayesinin %10’unu aşmamak kaydıyla, kurucu ortak olarak,
200’den fazla işçi istihdam eden şirketler,
c) Ortaklık payları toplamı, SDŞ sermayesinin %10’unu aşmamak ve şirkette profesyonel yönetici
olarak çalışmak kaydıyla gerçek kişiler,
d) Ortaklık payları toplamı, SDŞ sermayesinin %10’unu aşmamak kaydıyla, SDŞ’nin faaliyette
bulunduğu üretim dalına mal, ekipman ve hizmet sağlayan şirketler,
e) Ortaklık payları toplamı, SDŞ sermayesinin %10’unu aşmamak kaydıyla, kooperatif, birlik, vakıf
ve mesleki federasyon v.b. kuruluşlar,
Yukarıdaki şartları haiz bulunan şirketlerin (T.T.K. ’na göre kuruluş işlemlerini tamamlamış, tüzel
kişilik kazanmış) SDŞ olabilmeleri için tebliğ ekindeki (Ek:2) müracaat formunu doldurarak, istenilen
belgeler ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı-İhracat Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri
gerekmektedir. Yapılan inceleme sonunda, gerekli şartları haiz olduğu anlaşılan şirketlere SDŞ statüsü
verilir ve Resmi Gazete’de yayımlanır.
Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinde; ortaklıktan ayrılmak isteyen ortakların payları, Dış Ticaret
Müsteşarlığı’nın onayı alınmak ve %10’luk (Kalkınmada Öncelikli Yörelerde %20’lik) azami oran
aşılmamak kaydıyla, bu tebliğ’de belirtilen tanıma uyan yeni veya mevcut ortaklara devredilebilir.
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ortaklık yapısında ve sermayesinde yapılan değişiklikleri, bir ay
içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirirler.
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, yaptıkları ihracatla ilgili olarak, altı aylık ve yıllık dönemler itibariyle,
Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) faaliyet raporu vermekle yükümlüdürler.
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, kendi nam ve hesabına yurt içinde satın alarak ürettikleri malların
ihracında; ihracat, kambiyo ve ilgili sair mevzuatta öngörülen idari ve cezai yükümlülüklerden
doğrudan ve münhasıran sorumludur.
Sektörel Dış Ticaret Şirketi ile imalatçı arasında bir aracılık sözleşmesine binaen imalatçı şirketin
bizzat imal ve tedarik ederek Sektörel Dış Ticaret Şirketi üzerinden gerçekleştirdiği ihracatta ise,
aracılık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadığı sürece ihracat, kambiyo ve ilgili sair mevzuatta
öngörülen idari ve cezai yükümlülüklerden doğrudan ve münhasıran imalatçı şirketler sorumludur.
Kendi ortaklarının ürettiği malları ihraç eden SDŞ’ler doğrudan üretimde bulunmazlar ve imalatçı

şirketlere iştirak edemezler, ancak ortaklarının faaliyet gösterdiği üretim dalına ait hammadde
tedarikinde imalatçı gibi değerlendirilirler.
Normal yörelerde faaliyet gösteren Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin; kuruldukları yıl hariç, müteakip
yıl içinde, ait oldukları üretim dalında en az 5 (beş) milyon ABD Doları ihracat gerçekleştirmemeleri,
kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteren Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin; kuruldukları yıl
hariç, müteakip her yıl içinde, ait oldukları üretim dalında en az 2.5 (ikibuçuk) milyon ABD Doları
ihracat gerçekleştirmemeleri, yapılacak inceleme ve denetlemeler neticesinde, Tebliğ hükümleri ile
ortakların hak ve menfaatlerine aykırı durumların tespit edilmesi hallerinde Sektörel Dış Ticaret
Şirketi Statüsü, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca geri alınabilir.
II- SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETİ OLARAK ÖRGÜTLENMENİN SAĞLAYACAĞI
FAYDALAR
İhracata yönelik bu örgütlenme modeliyle; KOBİ’lerin bireysel olarak ihracat yaptıklarında
karşılaşacakları zorlukları aşabilmeleri, bireysel pazarlama etkinliklerine göre daha güçlü pazarlama
imkanları edinebilmeleri mümkün olabilmektedir.
KOBİ’lerin SDŞ olarak örgütlenmeleri, kurulacak SDŞ’de görev alacak profesyonel personel
vasıtasıyla, ihracat işlemlerinin, gümrükleme, nakliye, sigorta gibi faaliyetlerin daha etkin olarak
gerçekleştirilmesini ve ihracata yönelik daha güçlü bir pazarlama imkanını sağlamaktadır.
Bugün mevcut olan SDŞ’lerin bir kısmı sadece üyelerinin ihracat işlemlerini gerçekleştirmekte ve
üyelerinin SDŞ’lere yönelik teşviklerinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla faaliyet
göstermektedir. Bir diğer grup SDŞ ise, üyelerinin ihracatlarını gerçekleştirmenin ve üyelerinin
SDŞ’lere yönelik desteklerden faydalanmalarını sağlamanın yanı sıra, üyeleri için yeni pazarlar, yeni
müşteriler bulmak ve üyelerinin mevcut Pazar paylarını artırmak yönünde faaliyetler de
göstermektedirler. Bu amaçla gerçekleştirilen faaliyetlerin başlıcaları; üyelerin yurt dışı fuarlara
katılımını organize etme, üyeleri ve ürünleri tanıtıcı yayınlar hazırlama, üyelerin ürünlerinin yurt
dışında daimi olarak sergileneceği mağazalar, depolanacağı depolar, pazarlanacağı ofisler açma,
üyelerini alım ya da satış heyetleri vasıtasıyla yabancı alıcılarla buluşturma şeklinde faaliyetlerdir.
Sektörel dış ticaret şirketi olarak örgütlenmenin, SDŞ üyelerine olduğu kadar dış pazarlardaki
ithalatçılara da sağladığı bazı avantajlar vardır. SDŞ’lerle ticari ilişkiye girecek ithalatçılar, münferit
küçük işletmeler yerine ihracat işlemlerinde daha profesyonel olan SDŞ’lerle çalışacaklarından, ithalat
yapmaları daha kolaylaşabilecektir. Ayrıca, SDŞ’ler ithalatçı firmalara tüm üyelerinin ürünlerini
pazarladıklarından, ithalatçı firmalara daha geniş bir firma ve ürün sunumu olacaktır.
SDŞ’lerin, üyelerinin ihracatlarını gerçekleştirmeleri yanı sıra üyelerine yeni pazar, yeni müşteri
bulma, pazar paylarını artırma amacıyla da yapılanmış olmaları SDŞ modelinin amacına daha uygun
bir yapılanma olarak görülmektedir. Çünkü, SDŞ modeli kapsamında başlıca beklenti, bu model ile
Türkiye’nin ihracatının artırılmasıdır. Bu amaca yönelik faaliyet gösterecek SDŞ’lerin, hem üyelerinin
ihracatını kolaylaştıracak, hem de yeni ihracat imkanları yaratacak faaliyetlerde bulunacak şekilde
yapılanmaları daha doğru görülmektedir.
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ortaklarının faaliyet gösterdiği üretim dalına ait hammadde tedarikinde
imalatçı olarak değerlendirilirler.
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri; aynı sektörde faaliyette bulunmak kaydıyla, SDŞ ortağının ait olduğu
grubun diğer şirketleri ile bunların kurduğu ortaklıkların ihracatına aracılık edebilirler. Ayrıca, bu
şirketler gerek SDŞ statüsünü aldıkları yılda ve gerekse takip eden yıl içinde, aynı sektörde faaliyette
bulunan ve KOBİ niteliği taşıyan ve fakat ortak olmayan firmaların ihracatına da aracılık edebilirler.

SDŞ’ler İhracatına aracılık ettikleri ortağı olan (imalatçı) şirketler ile ortağı olmayan şirketler (imalatçı
olsun/olmasın) arasında “Aracılık Sözleşmesi” düzenlerler. (İmalatçı olmayan işletmeler de SDŞ ne
ihraç edilmek üzere imalatçılar gibi mal satabilirler.)
III-SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNE YÖNELİK BAŞLICA DESTEKLER
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ihracatta devlet yardımlarının hedef grubunu oluşturmakta olup, bu
yardımlardan öncelikle yararlanırlar.
Sektörel dış ticaret şirketleri KOBİ’lerin ihracata yönelik örgütlenmeleri amacıyla geliştirilmiş bir
model olduğundan, kurulacak SDŞ’lerin ihracata yönelik faaliyetlerini destekleyici uygulamalar
geliştirilmiştir. Bunlar doğrudan SDŞ’lere yönelik ya da kapsamı içinde SDŞ’lerin de yer alabileceği
teşviklerdir.
1.Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Gümrük Muafiyetli İthalat
Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde yerleşik firmalardan, dahilde işleme izin belgeleri kapsamında
ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünlerin üretimi için gerekli olan (kendilerinin ve/veya yan
sanayicilerinin ihtiyacı olan) hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj
malzemelerinin bedelli veya bedelsiz olarak ithali esnasında alınması gereken her türlü vergi tutarı
kadar teminat yatırılmak kaydıyla gümrüksüz olarak ithalatına müsaade edilmektedir.
Dış ticaret sermaye şirketler ile sektörel dış ticaret şirketlerinin müracaat tarihinden önceki takvim yılı
içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapacakları
ithalatlarına; bu ithalattan doğacak her türlü vergi (KDV dahil) ve fon tutarının %10’unun teminat
olarak yatırılması kaydıyla, ilgili gümrüklerce müsaade edilir.
2. Exımbank Kredileri
a) Kısa Vadeli İhracat Kredisi
Amacı; Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri’nin (SDŞ) ihracata
hazırlık dönemi finansman ihtiyacının uygun bir vade ve maliyet ile karşılanması, böylece ihracat
performanslarının artışının teşvik edilmesidir. Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından DTSŞ ve SDŞ
statüsü verilen ve Türk Eximbank tarafından kredibilitesi olumlu bulunan firmalar bu krediden
yararlandırılır. Firmaların kredi limiti, bir önceki yıl ihracat performanslarına bağlı olarak belirlenir.
Kredi tutarı, FOB ihracat tutarının %100’ü oranında belirlenir (döviz kredilerinde taahhüt kapatma
aşamasında kredi tutarına ilave olarak tahakkuk eden faiz tutarı kadar ihracatın gerçekleşmiş olması
ayrıca aranmaktadır). Kredinin azami vadesi 180 gündür. Uygulanan faiz oranı, uluslararası
piyasadaki faiz oranlarına göre değişmektedir. Türk Eximbank’a ihracat kredi sigortası yaptıran
firmalara döviz kredilerinde 0.5 puan, TL kredilerinde ise 4 puanlık faiz indirimi yapılmaktadır.
Kredi, Türk Eximbank Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir şubeleri tarafından doğrudan
kullandırılmaktadır.
b) Yurt Dışı Mağaza Yatırım Kredisi
Bu program ile ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin arttırılmasını teminen, Türk
firmalarının değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan
pazarlaması amacıyla, değişik ürün gruplarının sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış
mağazalarından oluşan mağaza zincirleri ile bir ya da birden fazla firmanın bir araya gelerek
kuracakları büyük alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırımların finansmanı
amaçlanmaktadır. Söz konusu kredi, Türkiye’de yerleşik firmalara kredi konusu yatırımın
tamamlanmasını takip eden dönem içerisinde, kredi vadesi ile sınırlı kalacak şekilde, Türk Eximbank
tarafından tespit edilen tutarda Türk ürünlerinin ihraç ve satışının gerçekleştirilmesi ve söz konusu
faaliyetlerden elde edilecek dövizlerden yatırım için kullandırılacak kredi anapara ve faizi tutarında

dövizlerin yurda getirilerek bir bankaya satılması taahhüdü karşılığında kullandırılır. Kredilendirme
oranı, yerli katkı oranı %50 ve daha yukarı olduğu durumlarda yatırım tutarının azami %75’i, yerli
katkı oranı %50’den az olduğu durumlarda yatırım tutarının azami %60’ıdır. Kredi vadesi azami 7
yıldır. Faiz oranı kredinin kullandırıldığı andaki piyasa şartlarına göre proje bazında belirlenir. Kredi
konusu yatırımın tamamlanmasını müteakip proje kredi vadesi ile sınırlı süre içerisinde yatırım konusu
tesiste satılmak üzere ihraç edilecek Türk mallarına ilişkin finansman ihtiyacı, Türk Eximbank
tarafından uygun görülmesi halinde, bankanın Kısa Vadeli İhracat Kredi programları kapsamında
karşılanabilir.
3. Devlet Yardımları Çerçevesinde Sağlanan Destekler
Para-Kredi Koordinasyon Kurulu tarafından 29,01,2002 tarih, 23948 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan “İstihdam Yardımı Hakkında 200/1 sayılı tebliği ile SDŞ statüsünü haiz şirketlerin
münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli
yönetici ve eleman istihdamının sağlanmasıdır. Bu tebliğ kapsamında ; SDŞ’lerin ilk defa istihdam
edecekleri konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli:
a) Yöneticinin toplam azami 18.000 USD karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt
maaşlarının % 75’i
b) Elemanların toplam azami 9.000 USD karşılığı Türk Lirasını aşamak üzere yıllık brüt maaşlarının
% 75’i
Destekleme ve Fiat İstikrar Fonu’ndan azami bir yıl süreyle bir SDŞ’ye istihdam edeceği en fazla bir
yönetici ile iki elemanın ücretleri için bir defa destek olarak karşılanır.
4. KDV İadesinde Sağlanan Kolaylıklar
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinden;
İade talebinde bulunulan son beş vergilendirme dönemi itibariyle bu iadeleri için olumlu rapor
yazılanlar (tam tasdik sözleşmesi bulunan mükellefler için YMM tarafından düzenlenen
olumlu raporlar da geçerlidir), 4 milyar lirayı aşan iade taleplerinde aşan kısmın %4’ü kadar teminat
vermek suretiyle, iadenin tamamının yapılmasını sağlayabileceklerdir.
Katma Değer Vergisi iade alacağının hak sahibi mükellefin kendisinin, ortaklarının veya mal ya da
hizmet satın aldığı kişilerin vergi borçlarına; ithalat sırasında uygulanan vergilere; Sosyal Sigortalar
Kurumu (SSK) prim borçlarına mahsubu taleplerinin, miktarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve
teminat aranılmadan yerine getirilebilmektedir.
23.11.2001 tarih, 24592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle, dış
ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin ihracat istisnasından doğan Katma Değer
Vergisi iade taleplerinin % 4 teminat karşılığında yerine getirilmesine imkan tanınmıştır. İndirimli
teminattan yararlanabilmek için başlıca şu üç şart aranmaktadır.
a) Son 5 yıl içinde adlarına tahakkuk eden gelir, kurumlar ve katma değer vergilerini ödemiş olmaları
(Vergilerin tecil edilmesi bu şartın ihlali sayılmaz. Faaliyetleri 5 yıldan az olan mükelleflerde,
faaliyette bulunulan süre içinde tahakkuk etmiş söz konusu vergi borçlarının ödenmesi halinde bu
şart yerine getirilmiş sayılır.)
b) İade hakkı doğuran işlemlerin bulunduğu birbirini izleyen son 5 vergilendirme döneminde
haklarında olumlu rapor yazılmış bulunması
c) Haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine/kullandığına dair rapor
bulunmaması

Belirtilen şartları topluca taşıyan dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri, ihracat
istisnasından dolayı nakden talep ettikleri tutarın 4 milyar lirayı aşan kısmının % 4’ü kadar teminat
vereceklerdir.
Görüldüğü üzere normal teminat uygulanmasında bakanlıkça belirtilen sınırı aşan kısım için % 100
teminat gösterilmesi gerekirken; indirimli teminat uygulamasından yararlanan Dış Ticaret Sermaye
Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri için bu oran %4 olarak belirtilmiştir.
IV-FAALİYET İZNİNE SAHİP SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNDE SON DURUM
Bugün itibariyle kurulu bulunan sektörel dış ticaret şirketlerinin sayısı 37 olup toplam sermayeleri
tutarı 1.9 trilyondur. SDŞ üyelerinin faaliyet gösterdiği sektörler tekstil ve konfeksiyon, deri,
ayakkabı, gıda, tarımsal ürünler, kesme çiçek, mobilya, inşaat yan sanayi, yazılım, plastik işleme,
otomotiv ve otomotiv yan sanayi, makina ve makina yan sanayiidir.
SDŞ’lerin Sektörel Dağılımı
SEKTÖR
Tekstil – Konfeksiyon
Deri mamulleri ve yan sanayi ürünleri
Ayakkabı sanayi
Gıda ve tarımsal ürünler
Kesme çiçek
Mobilya
Yazılım
Plastik işleme
İş makinaları, makina ve yedek parçaları
Otomotiv yan sanayi
İnşaat ve yan sanayi
Toplam

SDŞ SAYISI
16
2
2
4
2
2
1
1
3
3
1
37

SDŞ’lerin İllere Göre Dağılımı
İLİ
İSTANBUL
ANKARA
GAZİANTEP
SAMSUN
BURSA
KAHRAMANMARAŞ
ANTALYA
ADANA
DİYARBAKIR
KONYA
ÇORUM
İZMİR
TOPLAM

SDŞ SAYISI
14
4
3
1
4
1
2
2
1
2
2
1
37

SONUÇ
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, aynı üretim dalında küçük ve orta ölçekli firmaların ihracat sektörü
içinde bir organizasyon altında toplanarak dünya pazarlarına açılmalarını, dış ticarette
uzmanlaşmalarını ve bu suretle daha etkin faaliyet göstermelerini temin etmek amacıyla kurulmakta
veya daha sonra bu unvanı almaktadır.
KOBİ’lerin üretim hacminin sınırlı olması aynı zamanda, kalite, fiyat ve marka sorunlarını da
beraberinde getirmektedir. Zira KOBİ’lerin kullandıkları hammadde ve ara mallarını küçük
miktarlarda almaları bu kalemlerde kalite standardı ve fiyat pazarlığı imkanını sınırlamaktadır. Bu da
sonuçta ürünün fiyat ve kalite yönünden dezavantajlı olmasına neden olmaktadır.
KOBİ’ler kendileri ihracat yaptıklarında tüm ihracat giderlerini karşılamak durumundadırlar. Bu
giderlerin bir kısmı değişken ve önemli bir kısmı da sabit maliyetlerden oluşmaktadır. Sektörel Dış
Ticaret Şirketleri, ortakları olan çok sayıda işletmenin ihracat işlemlerini tek elden yürüttükleri için
söz konusu sabit maliyetlerin azalmasında etkili olmaktadırlar.
Sektörel Dış Ticaret Şirketi olarak örgütlenmenin sağladığı bir çok faydanın dışında aşağıdaki
destekler ve kolaylıklar da sağlanmaktadır;





Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Gümrük Muafiyetli İthalat
Exımbank Kredileri
Devlet Yardımları Çerçevesinde Sağlanan Destekler
KDV İadesinde Sağlanan Kolaylıklar olarak sıralanabilir.

SDŞ’lerin, ihracatçıların organize olmaları, güç birliğinin ve uluslararası ticarette rekabet gücünün
sağlanması ve ihracatla ilgili diğer hizmetlerin temini bakımından önemleri inkar edilemez. Nitekim
kuruluş amaçları da budur. Ancak günümüzde bu amaçlarından çok uzaklaştıkları görülmekte veya
birincil amaçları bu olmamaktadır. Neredeyse birincil amaçları her ay düzenli bir şekilde KDV
iadelerini almak ve belirli bir komisyon karşılığında ihracatına aracılık ettikleri firmalara dağıtmak
olmuştur. Adeta bir banka gibi çalışmaktadır.
İhracatçı veya imalatçı-ihracatçıların çeşitli teşvik ve yardım taleplerinde, KDV iade işlemlerinde, yurt
içi ve yurt dışı finansman temininde, çeşitli vergisel avantaj taleplerinde ihracatlarını SDŞ aracılığıyla
yapıp yapmadıkları sorgulanmalı, yapanlar bu avantajlardan olabildiğince kolay ve daha düşük
maliyetli olarak faydalanmalıdır.
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ÖZET
İşletmelerde kullanılan elektronik veri işleme tekniklerinin muhasebe süreçlerine uygulanması gittikçe
yaygınlaşmaktadır. Elektronik veri değişimi(EVD), internet ve diğer modern teknolojik gelişmeler, klasik
denetim anlayışını yetersiz hale getirmiştir. Dolayısıyla, muhasebe denetçilerinin daha etkin bir şekilde kritik
bilgileri bir araya getirmesi gereği ortaya çıkmıştır. Denetçinin kanıt toplama sürecini etkinleştirebilmesi
için, temel olarak, muhasebe delil ve kanıtlarını nerede arayacağını, hangi muhasebe kontrol yordamlarına
dikkat edeceğini ve bunları nasıl yorumlayacağını bilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı gelişen bilişim teknolojilerinin muhasebe denetimine olan etkisinin önemini belirtmek
ve AICPA (The American Institute of Certified Public Accountants) Muhasebe Denetimi Kurulu tarafından
çıkartılan ilgili tebliğler (statements on auditing board) çerçevesinde, bilişim teknolojilerini yoğun olarak
kullanan müşterilerin muhasebe denetimlerini nasıl yapılacağına dair muhasebe denetçisine çözüm üretmeye
çalışmak ve güvenlik kontrollerinin değerlendirilmesinde ortaya çıkabilecek bazı belirsizliklerin aşılmasına
yardımcı olmaya çalışmaktır.
GİRİŞ
Devamlı gelişen bilgi teknolojileri ve artan bilgisayar kullanımı, denetçilerin, denetim sürecinde elde
edecekleri denetim kanıtlarının bir kısmının elektronik ortamda elde etmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu
durum, ortak bir “elektronik delil kavramının” geliştirilmesini ve bu kavramın meslek standartları içerisine
dahil edilmesini gerektirmiştir. “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 80 no’lu
tebliğ hükümlerinin uygulanması konusunda yardımcı olmaya çalışmıştır. 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; 48).
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; 74)
Bu çalışmada temel olarak elektronik kanıt ve iç denetim konularını da içermek üzere yeni bilgi
teknolojilerinin denetime olan temel etkileri, AICPA tarafından çıkartılan SAS No:31, 55,78, 80, 94 gibi
tebliğler yardımı ile, gösterilmeye çalışacaktır.
1.SAS Tebliğleri
AICPA tarafından çıkartılan bu standartlardan ilki, SAS No: 80’dir. Bu standart içerisinde yer alan maddeler,
denetçilerin, elektronik bir formatta denetim işlemlerini gerçekleştirebilmelerinde önemli bir konu olan
“delile dayanma” konusunda ortak bir kavram geliştirilebilmesini sağlamıştır. Denetçiler, alan çalışmalarının
bir kısmını oluşturan “yeterli ve doyurucu denetim kanıtı elde etme” gereğini yerine getirmeye çalışırken,
firmaların düzenledikleri finansal tablolarda yer alan verilerin altında yatan yönetim öngörülerini de
değerlendirmeye çalışmalıdırlar. 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 (AICPA,1997).

Daha sonra delillendirme ile ilgili 31 no’lu denetim standardında değişiklik yürürlğe girmiş, peşinden Kasım
2000’de denetim standartlarında değişiklik yapan 55 no’lu tebliğ ile finansal tabloların denetiminde iç
kontrolün önemi ile ilgili olan 78 no’lu standartta değişiklik yapan tebliğler yürürlüğe sokuldu(Exposure
Draft, AICPA, 2000).
94 no’lu standart, finansal denetçilerin müşterilerin bilgi teknolojilerini tüm iç kontrol sisteminin anlaması
gerektiğini ifade etmektedir. Denetçilerin, finansal bilginin doğruluğunun belirlenmesi ve risk tespiti gibi
konularla ilgili olarak veri işleme sürecini iyi anlamaları gerekmektedir. Haziran 2001’den itibaren geçerli
olmaya başlayan SAS No. 94 ve SAS No. 55 değişiklik öngören standartlar, denetim mesleğindeki bilgi
güvenliği kavramına yeni boyutlar getirmiştir(Grene, 2001).
Denetim süreci içerisinde yer alan veriler gittikçe elektronikleşirken, denetçilerin, bu verilerin geçerliliğini,
güvenilirliğini ve eksiksizliğini test etmeleri gerekmektedir. Özellikle 80’no’lu standart, denetçilerin,
müşterilerinin önemli ölçüdeki elektronik bilgi içeren gönderi, süreç ve girişlerini, elektronik kanıtlarının
sağlıklılığı açısından test edilmesini istemektedir. 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 bilgilerin hepsi de muhasebe verileri içermektedir.
Ayrıca, bu belgelerin bir kısmı, 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; 61).
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.

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





Metin
Veri
Video
Ses
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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 bir kontrole gereksinim duyulur.
Elektronik veri süreci sistemlerindeki elektronik kanıtların, mutlaka her sistemdeki geleneksel kanıtlarla yer
değiştirmesi gerekmemektedir. Bilgi teknolojisi, elektronik kanıtın kaynağı veya basit bir ifadeyle geleneksel
kanıtların deposu olacaktır (AICPA, 1997). AICPA tarafından yaptırılan bir çalışmada elektronik kanıt şöyle
tanımlanmaktadır. Elektronik araçlar yardımıyla bilginin iletimi, kullanılması, devam ettirilmesi, saklanması
ve denetçinin yayımlanan finansal tabloların değerlendirilmesinde denetçi tarafından kullanılmasıdır.
Elektronik kanıt denetçinin yapacağı değerlendirmelere yeni açılar ekler. Örneğin, sistemin ürettiği ve
kontrol ettiği kanıtların güvenilirliği gibi. Elektronik kanıt, genelde, oluşmasını sağlayan bilgi teknolojisine
bağlıdır. Ayrıca raporların basılması gibi konularda da geleneksel kanıtların üretimine yardımcı olacaktır.
Satın alma emirlerinin elektronik ortamda işlenmesi elektronik kanıtların oluşmasını sağlayacaktır. Bu
emirin bilgisayar sistemi içerisinde onaylanması yeni elektronik kanıtların oluşumuna neden olacaktır.
AIPA tarafından yaptırılan bu çalışma, denetçilere, uygulanma zorunluluğu olmayan ve SAS No.80’i içeren
bir uygulama rehberi sunmuştur. Tablo.1 geleneksel kanıt ile elektronik kanıtı, denetim kanıtında bulunması
gereken bazı özellikler açısından karşılaştırmaktadır.
Tablo.1: Geleneksel ve Elektronik Kanıtın Karşılaştırılması
Özellik

Geleneksel Kanıt

Elektronik Kanıt

Kağıda geçirilmiş bir kanıtın başka bir şekle Elektronik kanıtı başka bir şekle dönüştürmek çok
dönüştürülmesi oldukça zordur.
kolay, bunu belirleyebilmek çok zordur. Elektronik
kanıtta yapılabilecek değişikliklerin belirlenmesinde
etkin bir iç kontrol önemli rol oynar.
İlk
bakıştaki Kağıda geçirilmiş bir kanıtın güvenilirliği çok Elektronik kanıtın güvenilirliği, önemli oranda iç
güvenilirlik
yüksektir.
kontrol yapısının etkinliğine bağlıdır.
Belgenin
Kağıt ortamındaki kanıtlar, genellikle, bir işlemin Elektronik süreç, elektronik kanıtı kodlar ve diğer veri
Eksiksizliği
tüm süreçlerini içerir.
alanlarına yapılan çapraz referanslarla gölgeleyebilir.
Onayların
Kağıda geçirilmiş kanıtlarda, orijinal belge Elektronik onaylar tama olarak görülemeyebilir.
Kanıtlanması
üzerindeki bütün onaylar çok net bir şekilde görülür. Klavyede belirli bir tuşa basmayı gerektirebilir.
Kağıt kanıtların değerlendirilmesi ve anlaşılabilmesi Elektronik
kanıtın
değerlendirilmesi
ve
Kullanım Kolaylığı için özel araç kullanmaya gerek yoktur.
anlaşılabilmesi için bazı verilerin açılımı tekniklerini
bilmek gerekebilir.
Kağıt kanıtlar genellikle anlaşılırdır ve farklı Elektronik kanıt açık değildir ve denetçilerin,
Anlaşılırlık
denetçiler tarafından aynı sonuçlara ulaşılır
kullandıkları süreçlere göre, değerlendirmelerinin
farklı olmasına neden olabilir.
Değişim Güçlüğü

Tablo.1 geleneksel, kağıt şeklindeki kanıt ile elektronik kanıt arasında önemli farklılıklar olduğunu net bir
şekilde göstermektedir. Denetçilerin değerlendirmelerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri
gerekmektedir.








Kanıtın eksiksizliği açısından elektronik bilgi: Kanıtın doğruluğunu onaylayabilmek önemlidir.
Denetçilerin kanıtın eksiksizliğini, geçerliliğini ve diğer niteliklerini göz önünde bulundurması
gerekmektedir. Eğer kontrol araç ve yöntemleri yetersiz kalıyorsa geleneksel yaklaşımda kullanılmalıdır.
Elektronik kanıtın sunum biçimi: Bir elektronik bilgi farklı şekillerde sunulabilir. Bu nedenle,
denetçilerin, sunumların en uygun biçimde yapıldığından emin olmaları gerekmektedir. Denetçi
elektronik kanıtı nasıl ortaya çıkarabileceğini ve sunumunun uygunluğunu nasıl test edebileceğini
bilebilmelidir.
Elektronik kanıtın elde edilmesinde kullanılacak araçların eksiksizliği: elektronik kanıtlara ulaşmada
kullanılacak araçlar çok iyi test edilmeli ve mantık hatalarına karşı kontrol edilmelidir.
Hataların tanımlanması: Elektronik kanıt, denetim riskini arttıran bir unsur olan, veri iletim hataları
ve/veya verilerin bilerek manüple edilmesi gibi tespit edilememiş değişikliklerin olabilmesine izin verir.
Hataların tespit edilebilmesi, ancak etkin bir iç kontrol ile olanaklıdır. Firmada uygulanan iç kontrol
faaliyetlerine girmek, denetçinin kontrollerin yeterliliğini tespit etmesine yardımcı olur.
Kontrol Tekniklerinin Yeterliliği ve Kapsamı: İç kontrol teknikleri, verilerde oluşabilecek beklenen
değişiklikleri ortaya koyarken, hataların belirlenmesi, veriler oluşurken ortaya çıkan beklenmedik
değişiklikleri ortaya koyar.
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3. Bilgi Otobanı
Glover ve Romney’e (1997) göre, son on yıl içerisinde denetim teknolojisine etki yapan temel değişiklikler
şunlardır:









Kelime işlemci ve tablo-grafik programlarının yoğun olarak kullanımı,
Teknoloji insan kaynakları gereksiniminde verimlilik arayışlarını arttırması,
Yükselen elektronik iletişim kapasiteleri,
İç denetçinin artan önemi, standardize süreçler, planlı bir büyüme, oto kontrol’ün yeterliliği, risk
değerlemeleri, daha az kullanıcı aracılığı ile daha çok bilgiye erişebilmek, en iyi kararın alınması için
verilerin incelenmesi ve analizi gibi, bazı katma değer niteliğinde olan faaliyetlerin oluşumuna neden
olması,
Devamlı gözlemleme olası hale gelmesi,
Daha yaygın elektronik çalışma dosyaları,
Daha güçlü bir veri işleme süreci nedeniyle örnekleme çalışmalarının daha kolay ve çabuk
yapılabilmesidir.

SAS No.80, elektronik şekilde olan denetim kanıtlarının, denetçilerin, sadece doğrulayıcı testlerle, kabul
edilebilir bir seviyede belirleme riskini azaltılmasına zarar verebilir. Bu nedenle denetçinin, firmada
kullanılan kontrol yöntemlerinin bir veya bir kaçını kullanmak zorunda bırakabilir. Değişen teknolojiler iç
kontrole denetçilerin, yöneticilerin ve muhasebecilerin verdikleri önemi arttırmıştır. Bu nedenle bazı belgeler
iç denetimin güçlenmesine neden olur(Colbert ve Bowen, 1996: Lainhart, 1996).
4. Başlıca Teknoloji alanlarında Denetim Uygulamaları
Denetçilerin, çalışmalarını planlarken, CAS tarafından belirlenen yeni teknolojiyle ilgili 11 temel konuyu
göz önüne alması gerekmektedir. Bunlar; güvenlik, elektronik ticaret, devamlı denetim, internet, elektronik
veri değişimi, imaj süreci, iletişim süreci, Y2K sorunu, oursourcing, ortak müşteri çevresi ve kağıtsız
denetimdir.
Elektronik Veri Değişimi: Elektronik ticaretin önemli bir tamamlayıcısıdır. Bir bilgisayarın diğer bir
bilgisayar ile iletişim kurabilmesini sağlar. Bu özellik ticaret partnerleri arasında gerçekleştirilecek
işlemlerde ortak veri formatının kullanılmasını gerekli kılar. Kağıt belge,hiç oluşmayacak veya çok az
oluşacağı için denetçinin firmadaki bilgisayar sistemi üzerinde yoğunlaşması gerekmektedir. İçerisinde kağıt
barındırmayan EDI sistemi görünüşte çok karmaşık bir sistem olarak görünebilir, fakat genel denetim amacı
değişmez. EDI sistemleri, doğrulayıcı testler yerine, kontrollerin etkinliğinin test edilmesine güvenir. EDI
sistemi, kağıt içermeyen muhasebe sistemlerinin denetiminde, denetçinin birkaç denetim ve kontrol
uygulaması yapabilmesine olanak sağlar. EDI ile müşteri firmanın nasıl işlerini devam ettirdiğini anladıktan
sonra, denetçiler denetim plan ve süreçlerini, bu bilgilere göre yeniden oluşturmalıdırlar. EDI sistemlerine
sahip firmalarda denetim genellikle aşağıdaki adımları izlemektedir (Robertson ve Louwers,1999)
1.
2.
3.
4.

İşin ve bilgi sisteminin tanınması,
risklerin tanınması ve risk tanımlamasına bağlı olarak denetim programının oluşturulması,
Denetim testlerinin gerçekleştirilmesi,
Bulguların raporlanmasıdır.

Denetçilerin EDI sistemlerini tanımaları, öğrenmeleri ve temel bilgi kullanma yeteneklerine sahip olmaları
gerekmektedir.Ayrıca, denetçilerin firmadaki faaliyetlerle çeşitli EDI sistemlerinin nasıl entegre olduğunu ve
gelecekteki büyüme planlarını bilmesi gerekmektedir. Ancak, EDI denetçiye önemli denetim açısından
önemli kolaylıklar ve fırsatlar sağlarken, bazı risklerin üstlenilmesine de neden olmaktadır. Bunlar;





Davetsiz misafirler, kamuya açık ağlar üzerinden iletilen bilginin önünü keseblirler.
EDI diğer taraftan da bilgi edilmesi zorunluluğuna bağlı olarak ticaret yapılan karşı tarafa olan
bağımlılığı arttırır.
İletişimde meydana gelebilecek aksaklıklar nedeniyle, bazı işlemler tamamen veya kısmen kaybolabilir.
Özellikle kağıtsız bir ortamdan söz edildiğinde, kaybolan bir bilginin bulunabilmesi çok zordur.
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Bilgisayara olan güven derecesinin yükselmesi, iç kontrol yöntemlerinin etkinliğini olumsuz yönde
etkileyecektir.
Bireysel işlemlerdeki hızın artışı, meydana gelen hataların derhal düzeltilebilmesini güçleştirecektir.
Kullanılan yazılımlarda meydana gelecek bir hasar veya kayıp, firmanın bütününü olumsuz yönde
etkileyecektir.

-EDI’nin Kontrolü
EDI sisteminin iç kontrol üzerinde etkiye sahip önemli birkaç etkisi bulunmaktadır. Bunlar;




Firmada çevreye, veya çevreden firmaya gerçekleşen tüm işlemlerde tek yetkilidir.
Süreç devam ederken, kopya edilemez, kaybolmaz veya değiştirilemezler.
Sadece yetkili olan personel verilere girebilir.

Kağıtsız EDI sistemleri, denetçilerin müşterinin iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini
belirlemeye uygun denetim süreçlerini uygulamasını gerektirir. Ayrıca firmada alım-satım vs faaliyetler
devamlı meydana geldiği için,EDI sistemlerinin, süreç içerisinde meydana gelen hataları tepit ederek,
doğrusunun oluşmasını sağlayacak şekilde olması gerekmektedir. Dolayısıyla her zaman uygun koruma
yöntemlerinin (firewalls, 128 bit SSL şifreleme gibi) uygulanması gerekmektedir. COSO ve COBİT
raporlarıyla tutarlı EDI kontrol amaç ve faaliyetlerini birleştiren amaçlar aşağıdaki gibi olabilir. Bunlar;





Tam zamanındalık
Doğruluk ve bütünlük
Güvenlik
Verilerini geriye çağrılabilmesi ve kurtarılabilmesi

Tam zamanındalık, denetçinin, denetim sırasında kanıtları ortaya çıkarmasındaki zamanlamayı ifade eder.
Bazı kanıtlar kısa bir süre için ortaya çıkar veya kısa bir süre için ortada kalıp, daha sonra kaybolabilir.
Elektronik kanıtlara ulaşımın sınırlı olması veya kalıcılığının sınırlı olması, sadece yıl sonu verileri yerine,
denetim dönemi içerisinde birkaç kere örneklemeye gitmesini gerektirebilir.
Toplanan denetim kanıtlarının gerçeklere dayanması ve kendilerini yanlış yola saptırmayacak özellikte
olması gerekmektedir. Denetçilerin denetim kanıtlarının doğruluğu ve güvenilirliğini anlayacak yeteneğe de
sahip olmaları lazımdır. Eğer, denetçi elektronik kanıtların toplanması ve değerlendirilmesi konusundaki
yeteneğinin yeterli olduğundan emin olmazsa, dışarıdan uzmanlara güvenmesinden başka bir çaresi
kalmamaktadır (Moreland,1997).
Kontrol yöntemleri ile ilgili yeniliklerin ortaya çıkışı ile bilgisayarın kullanımında meydana gelen artış
eşanlı olarak oluşmaktadır. EDI sahip olduğu pek çok faydaya rağmen, daha önceden de anlatıldığı gibi
bilgiye ulaşma yollarını arttırdığı ve manüplasyonlara izin verdiğinden, aşağıdaki gibi dezavantajlardan
kaynaklanan maliyet artışlarına neden olabilmektedir(Marsch, 1991). Bunlar;







Yetkisiz kişilerin sisteme girmesi,
Verilerin doğruluğu ve güvenilirliğin şüpheli hale gelmesi,
İşlerdeki meydana gelen aksamalar,
Sistemden beklenen sonucun elde edilememesi,
Kaynakların yetersiz kullanımı,
Personelin sistemi kullanabilecek yetenekten uzak olmasıdır.

Oz (1998) Denetçilerin, uygulanan kontrol yöntemlerinin etkinliğini ölçmeye yönelik kanıtların
toplanmasıyla ilgili teknolojik konulardaki yenilikleri yakından takip etmesi gerektiğini söylemektedir.
Tablo.2, elektronik denetim çevresinde denetçinin göz önünde bulundurmak zorunda olduğu ve her biri farklı
seviyede bilgisayar çevresi içerisinde yer alan belirli bazı kontrol yöntemlerini sıralamaktadır.
Tablo.2 EDP Kontrollerinin Bazı Çeşitleri
Dosya Seviyesinde
-Firma yedeklenmiş dosyalarını koruyor mu?
-Firma dosyalarına girebilme sınırlandırılmış mı?, Kime?
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-Sürekli dosyalar sadece okunabiliyor ve kilitli mi?
-Dosyalar hangi sıklıkla güncellenmekte?
Yazılım Seviyesinde -Kullanılan bir arşivci var mı?, Arşiv kilit altında mı?
-Firma yazılımına kimler girebiliyor?
-Firmanın kullandığı yazılım, firma için özel üretim mi?, yoksa seri üretim bir yazılım
mı?
-Yazılımla birlikte teknik destek veriliyor mu?
Donanım Seviyesinde -Hafıza kaybı gibi belirli donanım arıza ve kayıplarına karşı alınmış önlemler var mı?,
-Uygulanan kontroller nelerdir?
-Virüslere karşı önlem alınmış mı?
-Acil durumlar için yedek sistem bulunduruluyor mu?
-Her bilgisayara ait kullanıcılar belirlenerek, ayrı ayrı şifreler verilmiş mi?
-Donanım için destek alınabilecek bir servis hizmeti bulunuyor mu?
Ağ Seviyesinde
-Veri tabanına girebilen eski firma çalışanları var mı?
-Veri tabanına girebilmek için şifre mevcut mu?, Bu şifreler düzenli aralıklarla
değiştiriliyor mu?, Veri tabanına kimler girebiliyor?
-Firma dışından modem aracılığı ile veri tabanına girenler var mı?, kimler?, firewall gibi,
dış müdahaleleri önleyen uygulamalar var mı?
-Yönetimin ağ uygulamalarına verdiği önem derecesi hangi boyutlarda?
-Kullanıcılara yönelik bir el kitabı var mı?, Ağ içerisinde meydana gelebilecek aksaklık
ve problemler nasıl rapor ediliyor?
ID numarası ve firma güvenlik kartı gibi yetkilendirme sağlayan uygulamalar var mı?
Firmada EDP denetçisi ve iç denetim personeli var mı?
Kullanım
İşlemlerin kaydı ve varlıkların gözlemlenmesiyle ilgili görevler uygun bir şekilde
Seviyesinde
birbirinden ayrılmış mı?
Çalışma saatlerinden sonra bilgisayarlar ve bilsayar odalarının güvenliği sağlanıyor mu?
Bu saatlerde giriş yetkisine kimler sahip?
Güvenlik personeli tarafından girişler kontrol ediliyor mu?
Firma binasında alarm var mı? veya en azından güvenli bölgeler mevcut mu?
ID veya anahtarlar gibi site giriş kontrolleri tarafından girişi sınırlandırılmış başka
bölgeler mevcut mu?
Donanım kullanımındaki yetkilendirmelerde, parmak izi, ses tanıma gibi biometrik
araçlar kullanılıyor mu?
Tepe yönetimin kontrol yöntemlerine bakış açısı nasıl?
Verilerin yeniden geri çağrılabilirliğini ve kalıcılığını sağlayan kontrol yöntemlerinin sağlamlığını kontrol
altına alan teknikler, bilgisayar hataları nedeniyle işlerin yarıda kalması durumlarında operasyonların devam
etmesine olanak verirler. Bunun yanında sistemin hata vermesinden önce var olan önemli belge ve kanıtların
da tamamen yok olmasını önlerler. Eğer bir hata düzeltme planı mevcut ise, denetçilerin bu planı öğrenmesi
gerekmektedir. Oz’a göre (1998) bu planın özellikleri şöyle olmalıdır:




Plan iyi tanımlanmalı ve olası tüm seçenekleri kapsamalıdır.
Herhangi bir felakette uygulanacak prosedürün, yanı sıra tüm önleyici tedbirleri de içermeli ve felaket
anında verilecek karar sayısını minimize edecek özellikte olmalıdır.
En kötü durumlara ait senaryolar geliştirilmeli, fakat daha az ciddi durumlarda da geliştirilen planın bir
kısmı uygulanabilir özellikte olmalıdır.

- Müşteri/ Ana Bilgisayar (Server)
Müşteri-ana bilgisayar sisteminden oluşan model günümüde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu
sistem üç tanımlanabilir kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; müşteri, server ve ağ’dır. Müşteri/ana bilgisayar
yapısı, firma dışından her hangi bir yerden merkezi verlere erişebilmesini sağlar. Müşteri, belirli uygulamalar
için ihtiyaç duyduğu verileri böylelikle temin edebilecektir. Müşteri/ana bilgisayar sisteminde merkezi işlem
biriminin avantajları vardır. Süreç, ana bilgisayar ile müşteri arasında gelişir.(Roesh ve Henry, 1997).
Ancak bu sistemlerin de bazı riskleri bulunmaktadır. Sistem çevresinin sorumluluklarını belirlemek kolay
değildir. Bu nedenle bazı verilerin yok edilmesi oldukça kolaydır. Zaman azalıp, kodlama kolaylaşır ve
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otomatize olurken kullanıcının uygulamaları test etmesi ve belgelendirmesi yavaşlayabilecektir. Ağ iletişimi
yoluyla virüs bulaşan bilgisayarlar, yine ağ yoluyla sistemi enfekte edebileceklerdir. Bu durum ağ
iletişimindeki güvenliğe gölge düşürebilecektir.
Bu sistemde çevresi ile ilgili yapılan kontroller sayesinde bu riskler azalacaktır. Bu üç kuyruklu sistemde,
doğal olarak farklı kuyruklar için farklı kontrol yöntemleri geliştirilecektir. Kontrol faaliyetleri müşteri
tarafında meydana gelecektir Genel kontroller, bu sistemin iç kontrol yapısı açısından önemlidir. Örneğin,
veri ve programlara giriş izinleri ve bilgisayar operasyonlarının kontrolü gibi. Bu sistem denetlenmek
istendiğinde, denetçinin, sistemin gelişmesi için izlenen süreçleri (işlem ve kayıtların doğruluğu gibi)
oluşturan kontrol yapısını test etmesi kadar, oluşturulan politikalara yönetimin müdahalesi, firma yapısı,
görevler ayrılığı, personel politikaları gibi konuları da içeren kontrol çevresini de sınaması gerekmektedir.
Sistemin geniş kontrol faaliyetleri, sistemin gelişmesi için yetkilendirme süreçlerini, belgeleme ve test
planlarını, yazılım ve donanım üzerindeki fiziki güvenliği, sistemin bağımsız kontrolünü ve periyodik bakımı
gibi konuları içerir. Müşteri yönlü kontrol faaliyetleri, donanım ve yazılım kilitleri, sisteme giriş çabalarının
sınırlandırılması, programlanmış düzeltmeler, şifrelemeler, hata tespitleri, düzeltmelerve müşteri
uygulamalarının yedeklenmesi gibi konuları içerir.
Ağ faaliyetlerini ve trafiğini gözlemleyen sistemlerde ağ faaliyetleri kritik bir öneme sahiptir. Ana bilgisayar
faaliyetleri, sınırlandırılmış giriş, veri güvenliği, virüs belirleme ve teşhis etme, yetkilendirilmiş girişler
yedekleme gibi konuları içerir.
-Dış Kaynak
Firmalar esas faaliyet dallarına odaklanırken, artan bir şekilde dış satıcılarla (IBM, Andersen consulting gibi)
ilgilenirler. Veya organizasyonel birlikler şeklinde bilgi sistemlerini (information systems-IS) geliştirirler.
Outsourcing, IT lisans ücretlerinin azalmasına, IT uygulama döngüsünün kısalmasına, personel
maliyetlerinin azalmasına, güvenliğin artmasına neden olur. Ancak bu süreç, IS faaliyetlerinde kontrolün
kaybına, IS çalışanlarında deneyim kaybına da neden olabilir. Bu durum firmanın rekabetçi avantajlarının
ortadan kalkması anlamına gelmektedir.
Bu tip dış kaynak çevrelerindeki müşteri iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesinde, denetçilerin aşağıdaki
gibi ilave güvenlik ölçütlerine dikkat etmesi gerekmektedir. Bunlar;





Dış kaynak sağlayan firmanın veri merkezlerinin genel EDP kontrolleri,
Anlaşmalara uygunluk açısından dış kaynak anlaşmalarının tüm detayları,
Müşteri faturaları ve veri merkezinin etkinliğiyle ilgili diğer ölçütler,
Verilen kefalet ve teminatların miktarı veya dış kaynakçının güvenilirliğinin kontrolünü sağlayacak olan
diğer araçlardır.

Eğer dış kaynak sağlayan firma önemli verileri paylaşıyorsa, bunları kontrol etmek amacıyla güvenlik
konularına ve hile ve usulsüzlükleri önelmeke amacıyla konulan yerel kontrol yöntemlerine de dikkat etmesi
gerekmektedir.
SONUÇ
Teknolojik değişimlerin çok hızlı yaşandığı günümüz ortamında, denetçilerin bu değişiklikleri izleyerek,
kendi denetim süreçlerini bu değişiklikleri göre yenilemesi gerektiği kadar müşteri firmaların veri işleme
süreçlerinde meydana getirdiği değişimleri de takip etmesi gerekmektedir. Firma içi (İntranet) ve firma dışı
(internet) ağ bağlantıları giderek daha karmaşık ve komplike bir hal almaktadır. Giderek daha fazla
muhasebe işlemi kağıtsız olarak elektronik formda oluşmaktadır. Elektronik ticaretin kullanımı, firmaların
geleneksel işlem biçimlerini ve süreçlerini tamamen değiştirmiştir. Bu gelişmeler ve değişimler, denetimin
doğasını ve özelliklerini de değiştirmiştir. Gelecek günler, denetçiler için olası pek çok değişime sahne
olacaktır. Bilgi otobanının sınırsız hız limitleri, denetim doğasında ve tekniklerinde meydana gelecek
değişimlerin önemli bir faktörüdür. Bu çalışma, gelişen elektronik sistemlerin müşteri firmanın finansal
işlemleri üzerinde meydana getirdiği değişikliklerin, denetçiye olan etkileri üzerine kurulmuştur.
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DOĞRUDAN DIŞ YATIRIMLAR VE TÜRKİYE
Yrd.Doç.Dr. Cem SAATCİOĞLU
İ.Ü. İktisat Fakültesi
İktisat Bölümü
GİRİŞ
Gelişmekte olan ülkeler, kalkınmalarını sağlayabilmek için ülke içi tasarrufların yetersiz olduğu
zamanlarda Ödemeler Dengesi’nde açık vermemek için dış yatırıma ihtiyaç duyarlar ve bunu da yabancı
sermaye girişi ile karşılarlar. Yani tasarruf açığının neden olduğu dış açıkları (cari işlemler dengesi
açıklarını) kapatmada ülkeye giren yabancı sermaye etken bir faktördür. Makro açıdan baktığımızda bu
çerçeve bizi dış yatırımlara götürmekle birlikte ülkeye giren her uluslararası sermayenin de doğrudan dış
yatırım anlamına gelmediğini belirtmek gerekir.
Burada incelenecek olan konu mali nitelikteki dış yatırımların (Portföy Yatırımlarının) aksine üretime
dönük olarak gerçekleştirilen doğrudan yatırımlardır. Ekonomik alanda çok büyük etkilere yol açan
uluslararası sermaye hareketleri içinde yer alan Doğrudan Dış Yatırımlar özellikle II. Dünya Savaşı
sonrasında önemini arttırmaya başlamıştır.
Çalışmanın birinci bölümünde; Doğrudan Dış Yatırımların tanımı, önemi, nedenleri, avantaj ve
dezavantajları ve çok uluslu şirketler ile olan ilişkisi ele alınırken, ikinci bölümde ise; Türkiye’de
doğrudan dış yatırımlar incelenmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasında çok büyük yeri olan
doğrudan dış yatırımlarla ilgili bu çalışmanın sonuç bölümünde de; konunun bir değerlendirmesi
yapılmıştır.
I. DOĞRUDAN DIŞ YATIRIMLARIN TANIMI,ÖNEMİ, NEDENLERİ,
DEZAVANTAJLARI VE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERLE İLİŞKİSİ
A.

AVANTAJ-

Doğrudan Dış Yatırımın Tanımı ve Önemi

Bir büyük şirketin üretimini kurulu bulunduğu ülkenin sınırlarının ötesinde yapmak üzere ana
merkezinin dışındaki ülkelerde üretim tesisi kurması veya mevcut üretim tesislerini satın alması veya
sermayesini arttırarak kendine bağlı bir şirket durumuna getirmesi bir doğrudan dış yatırımdır(1).
“Yatırılabilir kaynakların kişi ve kuruluşlar tarafından bir başka ülkeye taşınması” (2) şeklinde de
ifade edilen doğrudan dış yatırımlar, üretime dönük olan yabancı ülkelerin fiziki üretim araçları
üzerinde gerçekleştirilen yatırımlardır. Bu yönüyle hisse senedi-tahvil gibi menkul değerlere yani
sermaye piyasası araçlarına veya kısa süreli para piyasası araçlarına yapılan mali nitelikteki dış
yatırımlardan ayrılır.
Doğrudan dış yatırımlar yoluyla yerli şirketlerin mülkiyetine kısmen veya tamamen sahip olması ve
bu şirketlerin yönetiminde söz sahibi olması globalleşen dünyada bir anlamda ülke ekonomisinin
dünya ekonomisiyle rekabet halinde olmasını sağlamaktadır.
Doğrudan dış yatırımlar , bir ülkeye ya döviz transferi yolu ile ya üretimde kullanılarak makine,
teçhizat ve diğer üretim araçları şeklinde ya da lisans, teknik bilgi, know-how gibi gayri maddi
haklar olarak girmektedir(3). İşte bu yöntemle bir firma ya merkezi dışındaki bir ülkede yeni bir
şirket kurar ya da yurtdışındaki mevcut bir firmayı tamamen veya kısmen satın alır.

B.

Doğrudan Dış Yatırımların Nedenleri

Doğrudan dış yatırımların gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasındaki rolü bütçe açıklarının
finansmanındaki payı ve endüstriyel yapılanmasının ilerlemesindeki etkisi bu yatırımların II. Dünya
Savaşı sonrasında hızla artmasına sebep olmuştur. Özellikle 1980 sonrası Dünya Ekonomisindeki
Globalleşmeyle birlikte birçok nedenden dolayı doğrudan dış yatırımlar tercih edilmektedir.
Doğrudan dış yatırımların bu nedenleri arasında hammadde kaynakları sağlama, üretimdeki farklı
faaliyetleri tek yönetim altında birleştirme, üretimle ilgili aktarılamayacak bilgiler, işletmecilik
sırlarının ve ünvanının korunması, ithalatçı ülkenin koyduğu gümrük vergileri ve kotalar ile taşıma

giderlerinden kaçınma, yurtiçi kısıtlamalardan (çevre koruma standardı gibi) kurtulma, üretim
esnekliği sağlaması, ulaştırma ve bilişim teknolojileri ve ucuz yabancı üretim faktörü (emek, doğal
kaynak gibi) kullanımı gibi etkenler vardır (4).
C.

Doğrudan Dış Yatırımların Avantaj ve Dezavantajları

Ülkeler doğrudan dış yatırım yolunu tercih ederlerken tabii ki bu tür yatırımlardan bazı faydalar elde
etmeyi beklerler. Ancak her ilacın yan etkisi olduğu gibi doğrudan dış yatırımların da hem olumlu
(avantajları) hem de olumsuz yönleri (dezavantajları) bulunmaktadır.
Doğrudan Dış Yatırımlar ev sahibi ülkenin üretim kapasitesine katkıda bulunması , yeni teknoloji ve
işletmecilik bilgisi getirmesi, döviz girişi sağlaması, rekabet nedeniyle ekonomiye hareketlilik
kazandırması, işsizliği azaltması ve de hazine için vergi geliri sağlaması gibi olumlu sebeplerden
dolayı tercih edilmektedir (5).
Ancak bu avantajları yanında tabii ki doğrudan dış yatırımların ev sahibi ülke ekonomisinin kilit
sektörlerinin yabancı ülkelerin denetimi altına sokması ve ekonomik bütünlüğünü bozması , gümrük
vergileri ve ithalat yasakları gibi koruyucu dış ticaret kısıtlamalarının aşılması, yerli şirketler
karşısında yabancı şirketlerin yüksek sermayeleri, teknoloji, yöneticilik bilgisi gibi artılarından
dolayı, haksız rekabet üstünlüğü sağlaması, aşırı kar transferleriyle o ülkenin ödemeler dengesinin
sarsılması ve yeni teknolojiyi kendi ülkelerinde üreterek ev sahibi ülkeleri bu teknolojileri ithal
etmek yoluyla teknolojik bağımlılık yaratmaları gibi olumsuz etkileri bulunmaktadır (6).
D. Çok Uluslu Şirketler ve Doğrudan Dış Yatırımlar
Doğrudan Dış Yatırımlar ile Çok Uluslu Şirketler arasında çok yakın bir ilişki vardır. Çünkü
doğrudan yatırımları yapanlar genellikle çok uluslu şirketlerdir. Çok uluslu şirketlerin amaçları
dünya çapında faaliyette bulunarak karlarını maksimuma ulaştırmaktır.
Bir ana merkezin denetimi altında farklı ülkelerde faaliyet gösteren ortak politikalara izin veren,
kaynakları paylaşarak mülkiyet ya da diğer kontrol şekilleri ile birbirine bağlı olan çok uluslu
şirketler (7) ileri üretim teknolojileri ve yönetim bilgileri kullanarak yabancı ülkelerde doğrudan dış
yatırım yaparlar. Çok uluslu şirketler, doğrudan dış yatırım yapacakları ülkelerde yeterli bir alt
yapının oluşmasına , ekonomik ve siyasal iktidarın sağlanmasına ve hukuki düzenlemelere büyük
önem verirler. Bu nedenle gelişmekte olan ülkeler yerine gelişmiş ülkeleri tercih ederler. Doğrudan
dış yatırımların %80’e yakın kısmının gelişmiş ülkeler arasında gerçekleşmesi ve gelişmiş ülkeler
arasındaki doğrudan dış yatırımlara çok büyük kısmının çok uluslu şirketlerin sınır ötesi satınalma ve
birleşme faaliyetleri sonucu gerçekleşmesi (2000 yılında %79’nun) bu şirketlerin önemini
attırmaktadır (8).
II.

TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN DIŞ YATIRIMLAR

Doğrudan Dış Yatırımların Türkiye’deki geçmişi Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki yabancı
sermayeli kuruluşların faaliyetlerine dayansa da Cumhuriyet Dönemiyle birlikte bu kuruluşların
gerek devletleştirilmesi gerekse kapitülasyonlardan elde edilen ayrıcalıklarının sona ermesiyle
karlarının azalması neticesinde 1923-1932 ve 1933-1939 dönemlerinde (devletçilik politikasının da
etkisiyle) yabancı yatırımların gelmesi sınırlı olmuştur. 1940’lı yıllar ise II.Dünya Savaşı’nın
etkisiyle korumacı politikaların izlendiği yıllar olurken , 1947 yılında ilk düzenlemelerin yapıldığı
yabancı sermayeye 1950 yılında kabul edilen yasayla da transfer garantisi verilmiştir (9).
Dış Yatırımları gerçek anlamda teşvik eden düzenleme ise 1954 yılında kabul edilen ve bugün de
geçerli olan 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunudur. Bu çerçevede, 1980 yılına kadar
olan dönemde Türkiye’ye gelen doğrudan dış yatırımlar bu kanun başta olmak üzere, 6326 sayılı
Petrol Kanunu ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ile üç kanun çerçevesinde
düzenlenmiştir (10). 1954 yılında başlayan doğrudan dış yatırımlara yönelik liberalleşme çabalarının
sonucunda çeşitli yasalar ve düzenlemeler getirilmesine karşın genel olarak bu yatırımlara yönelik
düzenlemelerin getirdiği zorluklar nedeniyle 1980 yılına kadar istenen düzeyde yatırımlar ülkeye
getirilememiştir.
24 Ocak 1980 istikrar tedbirleri ve sonrasında ise gerek mevzuata yönelik düzenlemeler gerekse
yabancı sermayeye olan bakış açısının olumlu yönde değişmesi ve dünyadaki doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarına yönelik artan trendin etkisi ile Türkiye’ye gelen doğrudan dış yatırımlarda

büyük artış görülmüştür. Özellikle dışa dönük büyüme stratejisi çerçevesinde yabancı sermaye
yasasında yapılan düzenlemeler, bürokratik engellerin azaltılması, gerçekçi kur uygulaması bu artışta
etkili olmuştur. Ancak bu dönemde doğrudan dış yatırımlar tamamıyla imalat ve hizmetler sektörü
gibi yabancıların karlı gördüğü alanlara yönelmiş, tarım ve madencilik gibi alanlarda ise devletin de
gerekli düzenlemeleri bu alanlarda yapamamasından dolayı hemen hemen hiç doğrudan dış yatırım
görülmemiştir (11).
Doğrudan dış yatırımlar 1980-1989 döneminde 1964-1979 dönemine göre 6 kat artış gösterirken,
1990-2001 arasında da 1980-1989 dönemine göre yine 6 kat artış göstermiştir.
TABLO I –
Yıllar

1990-2001 arası Dönemde Türkiye’ye Gelen
Doğrudan Dış Yatırımlar (Milyon$)
İzin
Verilen Fiili Giriş(¹) Yatırım
Yabancı
Belgelerinin
Sermaye
Toplam
Yatırım
Tutarı (²)
4.561.80
1.805
26.478
1.861,20
684
6.315
1.967,26
907
4.474
1.819,96
911
2.889
2.063,39
746
6.115
1.477,61
636
1.225
2.938,32
934
6.625
3.836,97
914
12.191
1.678,21
852
3.838
1.647,44
953
3.093
1.700,57
813
4.249
3.060,13
1.707
12.582
2..738,58
3.044 (³)
2.851
26.789,64
13.101
66.447

Toplam Firma
Sayısı

1980-1989
5.295
1.856
1990
2.132
1991
2.330
1992
2.554
1993
2.830
1994
3.161
1995
3.582
1996
4.068
1997
4.533
1998
4.950
1999
5.328
2000
5.841
2001
1990-2001
43.165
Toplam
KAYNAK: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2001 Yılı
Raporu, s.34
(¹) Fiili rakamlar, T.C.M.B kayıtları esas alınarak geçmişe dönük olarak revize edilmiştir.
(²) İzin ve Teşvik Belgelerinin verildiği tarihteki döviz kurları esas alınmıştır.
(³) Ekim 2001 itibariyle.
Ayrıca 1980-1989 döneminde Türkiye’de verilen yabancı sermaye izinleri ile fiilen yatırıma dönen
sermaye arasındaki oran %39 olurken, 1990-2001 döneminde yatırım izinlerinin fiili yatırıma
dönüşme oranı %48,9 olmuş ve bu dış yatırıma yönelmedeki artışta mevzuatla ilgili düzenlemeler,
bürokratik engellerin kısmen ortadan kaldırılması kadar dünyadaki doğrudan dış yatırımlardaki
artışın da etkisi büyük olmuştur(12).
Türkiye’nin özellikle 1990 sonrası doğrudan dış yatırımlarındaki durumun nasıl olduğunu
anlayabilmek için Dünyada ve gelişmekte olan ülkelerdeki dış yatırımlarla karşılaştırmak gerekir.
TABLO IIYıllar
1989-1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

1989-2000 Döneminde Dünyaya, Gelişmekte Olan Ülkelere ve
Doğrudan Dış Yatırım Girişleri (Milyon $)
Dünya
200.145
331.068
384.910
477.918
692.544
1.075.049
1.270.764

Gelişmekte Olan Ülkeler
59.578
113.338
152.493
187.352
188.371
222.010
240.167

Türkiye
708
885
722
805
940
783
982

Türkiye’ye

KAYNAK: UNCTAD, World Investment Report 2001, Genova, 2001, s.291,293

TABLO IIIYıllar
1980-1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1990-2001
Toplam

1990-2001 Arası Dönemde İzin Verilen
Doğrudan Dış Yatırımların Sektörel Dağılımı (%)
İmalat
61
65
56
70
76
75
68
17
52
61
66
36
46
53

Hizmetler
37
29
41
27
22
23
29
81
46
37
32
61
48
44

Tarım
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
5
2

Madencilik
1
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

KAYNAK: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2001 Yılı
Raporu, Ankara, 2002, s.38.
Tablo II’den de anlaşılacağı gibi Türkiye’nin elde ettiği doğrudan dış yatırımlar yıllar itibariyle
fazla değişmezken dünya ve gelişmekte olan ülkelere gelen dış yatırımlar hızlı bir şekilde artmıştır.
Türkiye’nin 1990-2000 arası elde ettiği doğrudan dış yatırımlar daha önceki dönemlere oranla
yüksek gözükse de, istenilen seviyede değildir. Bununla birlikte dünya açısından baktığımızda
Türkiye’nin elde ettiği doğrudan dış yatırımların dünyadaki dış yatırımların artışındaki oranının
yıllar itibariyle bir azalma gösterdiğini de görmekteyiz. Diğer taraftan 1989-1994 arası dönemde
Türkiye’nin elde ettiği doğrudan dış yatırımlarının dünya içindeki payı %0,35’ten 2000 yılına kadar
devamlı düşerek %0,07 seviyesine gerilemiştir (13). Kısacası Türkiye 1990-2000 arası dönemde
dünya ve gelişmekte olan ülkeler gelen doğrudan dış yatırımlar içindeki payı istenen düzeye
getirememiştir. Ayrıca, 2000 yılında 982 milyon $ doğrudan dış yatırım girişine sahip olan
Türkiye’nin dünya içindeki payı 0.0008 civarında olup yani dünyadaki doğrudan dış yatırımların
binde biri dahi Türkiye’ye gelmemektedir(14).
Bir ülkenin doğrudan dış yatırım performansının ölçülmesinde bir başka kriter olan yatırımların
GSMH’daki payına baktığımızda ise dünyada 1980-1999 arası döneminde doğrudan dış yatırımların
payı GSMH’daki payı devamlı yükselerek 1980’de %6’dan 1999’da %17,3’e , gelişmekte olan
ülkelerde 1980’de %10,2’den 1999’da %28’e yükselirken Türkiye’de ise 1980’de %0,2’den 1999’da
%4,4’e yükselmiştir (15). Gerçekten de bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin, globalleşen dünyada
doğrudan dış yatırımları ülkeye çekmede yeterince başarılı olamadığını görmekteyiz.
SONUÇ
Günümüzde yaşanan globalleşme süreci nedeniyle hem uluslararası mal akımları hem de uluslararası
sermaye akımları açısından ülkeler daha fazla birbirlerine bağımlı hale gelmişlerdir. Gerek gelişmiş
ülkeler gerekse gelişmekte olan ülkeler mali piyasalar üzerindeki kısıtlamaları kaldırarak dünya
piyasaları ile entegrasyona gitmek istemekte ancak bu durumda uluslararası bir denetime tabi olmadan
ülkeye giren ve çıkan yabancı fonlardan dolayı mali krizlere yenik düşmektedir. Bu yüzden uluslararası
sermaye akımları içinde doğrudan dış yatırımlar ekonomik kalkınma için tercih edilmektedir.
II. Dünya Savaşı sonrasında sermaye hareketleri ödemeler dengesinin bir parçası olarak açıklanmakta ve
dolaysız dış yatırımlarda uzu süreli sermaye hesabının önemli bir kalemini oluşturmaktadır. Özellikle

ülke kalkınması ve borçların finansmanında önemli bir rolü olan doğrudan dış yatırımların en önemli
özelliği girişimcilerin kendi ülkeleri dışında başka ülkelere mal ve hizmet sunmak amacı ile makine,
teçhizat, know-how, lisans, teknoloji ve organizasyon göndermesidir.
Doğrudan dış yatırımları gerçekleştirenler dünya çapında faaliyette bulunan çok uluslu şirketlerdir ve
bunlarda genellikle yeterli altyapının oluştuğu ekonomik ve siyasal istikrarın sağlandığı büyük pazarlara
sahip gelişmiş ülkeleri tercih ederler. Günümüzde de doğrudan dış yatırımların yaklaşık %80’ini
gelişmiş ülkeler arasında gerçekleşmekte olup kalan %20’si için gelişmekte olan ülkeler ciddi bir rekabet
içine girmektedirler.
Türkiye’ye baktığımızda ise sürekli ve hızlı büyüyen dünyada ve gelişmekte olan ülkelerdeki doğrudan
dış yatırımlara ayak uyduramadığını görüyoruz. Her ne kadar 1980 sonrası dönem önceki dönemlerle
karşılaştırıldığında Türkiye’nin doğrudan dış yatırımları daha yüksek gözükse de 1990 sonrası dünya
genelinde ve gelişmekte olan ülkeler içersindeki payı hızla düşmüştür. Bu yüzden Türkiye’nin doğrudan
dış yatırımları, ülkesine çekebilmek için öncelikle yatırımcıların hukuki güvenliğini sağlamada kalıcı
tedbirleri alıp yapısal reformları gerçekleştirmede , vergi ve teşvik sistemini düzenlemede, işgücü niteliği
ve verimliliğini geliştirmede, bürokratik engelleri kaldırmada, uyguladığı ekonomik programlarda ve
verdiği uluslararası taahhütlerde güvence vermelidir. Bu şekilde gerek genç nüfusuyla gerekse pazar
hacmi ve bölgesel pazarlar açısından ideal konumu ile Türkiye doğrudan dış yatırımları ülkeyi çekmede
başarılı olacaktır. Ancak tabii ki bu başarıyı yakalayabilmek için Avrupa Birliği’ne uyum kriterleri
çerçevesinde uygulanması gereken ekonomik ve siyasal kriterle birlikte, ülke ekonomisinin de gerek
para gerekse maliye ve dış ticaret politikalarıyla desteklenmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak, doğrudan dış yatırımların istikrarlı ve iktisadi krizlerden arındırılmış ülkeleri tercih etmesi
göz önüne alındığında Türkiye’nin de ekonomik sorunlarını çözerek istikrarlı bir ekonomiye
kavuşmasıyla birlikte, gelişmekte olan ülkelere ve dünyaya gelen doğrudan dış yatırımlar içindeki payını
da arttıracaktır.
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1.

GİRİŞ

İşletmelerin öncelikli amaçlarından bir tanesi kuşkusuz kar elde etmektir. Elde edilen bu karın bir kısmı
dağıtılmayarak gelecekteki yatırımların finansmanı için kullanılır. Diğer taraftan devletin en önemli gelir
kaynaklarından birisi işletme karlarından vergi adı altında aldığı paylardır. Ortaklar ise şirkete koydukları
sermaye karşılığında şirket karlarından kar payı (temettü, dividant) elde etmeyi beklerler. Bir başka deyişle,
halka açık anonim şirketlerin yaygınlaştığı ve özellikle teşvik edildiği günümüzde İşletmelerin karlarını nasıl
kullanacağı çok geniş çıkar gruplarını ilgilendirmektedir. Dolayısı ile şirketlerde kar dağıtımı politikasını
etkileyen pek çok faktörden söz edilebilir.
Bu çalışmada kar dağıtımını etkileyen yasal faktörlerin üzerinde durulacak daha sonra bu faktörler
doğrultusunda halka açık anonim şirketlerde kar dağıtımına ilişkin bir örnek uygulamaya yer verilecektir.
2.
2.1.

KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Kar Payı Politikası Kavramı

Kar payı dağıtım politikası, işletmede elde edilen net karın ne kadarının ortaklara nakit kar payı olarak
dağıtılacağı, ne kadarının işletmede alıkonulacağı konusundaki kararı içerir. İşletmede sermaye yapısı
belirlendikten sonra ihtiyaç duyulacak fonların özkaynaklarla karşılanacak kısmının başlıca kaynağını
dağıtılmayan karlar oluşturur. Dolayısıyla kar dağıtımı politikası aynı zamanda işletmenin finansman
politikasının ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
İşletme yönetimi bir taraftan ortaklara yeterli ve istikrarlı kar payı dağıtımını amaçlarken öte yandan
işletmenin büyümesi ve gelişmesi açısından gerekli olan kaynağın oto finansmanla karşılanmasını
amaçlayabilir. Birbirleriyle zıt bu iki amacın aynı anda gerçekleştirilmesi optimal bir kar dağıtım politikasını
zorunlu kılmaktadır.
İşletmelerin faaliyetleri sonucu elde edilen ve ortaklara dağıtılmayan karlarla uzun vadede büyümeyi ve
gelecekteki karlılığın yükseltmeyi böylece de işletmenin öz sermaye tabanını genişlemeyi hedeflemektedir.
İşletme dengeli bir sermaye yapısını sürdürdükçe ek fon gereksinmeleri tahvil çıkarma ya da finansman
kurumlarından borçlanma yoluyla kolaylıkla sağlanabilir. Borç fonları verimli bir şekilde yatırıldıkları
sürece işletmenin uzun süreli büyümesine ve karlılığına katkıda bulunacaktır.
Ortakların ellerinde bulunan hisse senetlerinin piyasa değerinin maksimizasyonu açısından kar paylarının
önemi büyüktür. Düzenli ve yüksek kar payı ödemesi yapan şirketlerin hisse senetlerinin piyasa fiyatı da
yüksek olmaktadır. Doğal olarak yatırımcılar hem hisse senetlerinin piyasa fiyatlarının yüksek olması hem
de yüksek kar payı almaları nedeniyle yüksek kar payı dağıtan İşletmelerin hisse senetlerini talep edecekler,
ellerinde bulunan düşük kar payı ödemeli hisse senetlerini ellerinden çıkartacaklardır. Ortaklardan
işletmeden aldıkları kar paylarını şahsi tüketim harcamalarında kullanılabileceği gibi, alternatif yatırım
araçlarına yönelerek kullanabilirler. Diğer taraftan ortaklar açısından işletmede alıkonulan kar payları
gelecek açısından bir riske sahip olduğundan kar paylarını işletmede bırakmayıp almayı tercih edebilirler.
Kar dağıtım politikası bazı hallerde bir yatırım kararı, bazı hallerde de finansman kararı görünümünü alabilir.
İşletmenin sermaye piyasalarından kaynak sağlama olanağı yoksa, kar dağıtımı işletmenin yapacağı yatırım
tutarını azaltır, bazı yatırımlardan da vazgeçme gereğini doğurur. Burada hiç olmazsa kısa vadede, kar
dağıtımı ile işletmenin büyümesi amaçları arasında bir çelişki söz konusudur. İşletmenin sermaye
piyasalarından kaynak sağlama olanağı varsa kar dağıtımı, bir finansman kararıdır (AKGÜÇ,1997,s.640).
İşletme burada, finansman gereksinimini karın işletmede bırakılması veya sermaye artışı yoluyla
karşılanması seçenekleri ile karşı karşıyadır.
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İşletme büyümesine, gelişmesine katkı sağlayacak yatırımların getirisi alternatif yatırım araçlarının
getirisinden yüksek ise karlarını dağıtmayıp yatırımlarının finansmanında oto finansmanı tercih etmelidir.
Çünkü gerçekleştirilecek bu yatırımlar sayesinde ileride daha yüksek oranda kar payları alınması mümkün
olacak ve işletmenin değeri yükselecektir. Tersine yatırımlardan beklenen karlılık oranı alternatif yatırım
araçlarının getirisinden düşük ise ortaklara kar payı dağıtılması hisse senetlerinin değerini yükseltirken,
işletmenin hisse senetlerinin değerini yükseltecek yatırımcılar için cazibesini artıracaktır.
2.2.

Kar Payı Dağıtım Politikasını Etkileyen Başlıca Faktörler

İşletmenin karlarını dağıtmayarak bir kısmını işletmede bırakması işletmenin büyümesi açısından oto
finansman yolu ile önemli katkılar sağlanacaktır. Diğer taraftan hisse senetlerinin pazar değerinin
maksimizasyonu açısından ve pay senedi sahiplerinin beklentileri finansman yöneticisini optimal kar dağıtım
politikası belirleme ihtiyacını doğurmaktadır. Bu politikanın oluşumunda etkili olan pek çok faktörden söz
edilebilir. Bu faktörlerden başlıcaları şunlardır:











Yasal faktörler,
İşletmenin likidite durumu,
İşletme borçlarının ödeme zorunluluğu,
Kredi sözleşmelerinin öngördüğü özel koşullar,
Aktif değerlerdeki artış hızı,
Yeni yatırım planları,
Karlılık oranı ve seyri,
Sermaye piyasasına başvurma olanağı,
Pay sahiplerinin vergi durumları ve
Enflasyondur.

Bununla beraber yukarıda da belirtildiği gibi bu çalışmada adı geçen faktörlerden özellikle yasal faktörler
üzerinde durulacaktır.
3.

ANONİM ŞİRKETLERDE KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASINI ETKİLEYEN YASAL
FAKTÖRLER

İşletmelerin kar payı dağıtım politikası ve yatırım politikası birbirlerini etkileyen ve birbirlerinin
tamamlayıcısı olan bir takım finansal kararların alınmasını zorunlu kılan politikalardır. İşletmenin kar
dağıtım politikasını uygularken özellikle halka açık anonim şirketlerde Türk Ticaret Kanunu (TTK),
Sermaye Piyasası Kanunu (SPK), Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir
Vergisi Kanunu (GVK) ve işletmenin ana sözleşmesinde yer alan bazı emredici hükümler gibi bir dizi yasal
düzenlemelerin gözönünde tutulması gerekmektedir.
TTK 369. maddesinde de belirtildiği üzere işletmenin kar dağıtım kararını almaya yetkili organ şirket genel
kuruludur. Şirket yönetim kurulunun şirketin bilanço ve tablosunun kabulü ve kar dağıtımı teklifleri şirket
genel kurulunca sonuca bağlanır. Ancak şirket genel kurulunun alabileceği kararlar diğer kanunların ve ana
sözleşmenin getireceği kısıtlamalara tabidir. TTK 470. maddesine göre kar payı dağıtımının yapılabilmesi
için işletmenin öncelikle kar elde etmiş olması gerekmektedir.
Yeterince kar edilemeyen veya zararla sonuçlanan faaliyet döneminde kar payı dağıtılabilmesi için geçmiş
yıllarda bu amaçla yedek akçe ayrılmış olması gerekmektedir. Yine aynı kanunun 469. maddesinde kanuni
ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve ana sözleşme hükümleri gereğince ayrılması gerekli diğer paralar safi
kardan ayrılmadıkça kar dağıtımının yapılamayacağı öngörülmüştür. Bu şartlar yerine getirildiğinde TTK
hükümlerine tabi şirketlerin genel kurulu karın dağıtılması veya işletmede bırakılması yönünde dilediği
kararı alabilmektedir.
Bazı halka açık anonim şirketlerin yıllık bilanço karının bir takım mekanizmalarla azaltıldığı ve başka
şirketlere aktarıldığı, böylece halk ortaklarının zarar gördüğü bilinmektedir. Örneğin, halka açık üretici bir
şirket ürettiği malları piyasa rayicine göre çok ucuz fiyatla kurucularının sahip olduğu pazarlama firmalarına
devrederek üretici şirketin karının azalmasına, azalan karın kendi pazarlama şirketine aktarılmasına yol
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açabilir (KARSLI,1994, s.70). Bu gibi örtülü kazançları ve kar aktarma çabalarını önlemek amacıyla
Sermaye Piyasası Kanunu 15 inci maddesinde "hisse senetleri halka satılan bir anonim ortaklık, yönetim,
denetim ve sermaye bakımından dolaylı ve dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla
emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, senet ve bedel uygulamak gibi işlemlerde bulunarak yıllık karını
azaltamaz" denilmiştir.
SPK hükümlerine tabi anonim şirketlerde genel kurulun böyle bir serbestisi yoktur. Kar olduğu sürece
dağıtım mutlaka yapılacaktır. Ancak, bilançoda eski yıllardan gelen zarar varsa, bu zarar kapatılmadıkça
şirket kar dağıtmaya zorunlu değildir (KARSLI, 1994,s.69).
TTK 385. maddesinde kar payı hisse sahibinin müktesep haklarından sayılmıştır. Bu maddeye göre müktesep
haklar şirketin yönetim kurulunun veya genel kurulunun kararlarına tabi olmayan haklardır. Buna göre şirket
genel kurulu kar dağıtımı kararı aldıktan sonra, hissedarlara düşen karlar onlar için şirketten bağımsız bir
alacak niteliği kazanmaktadır.
Buna yönelik olarak SPK' na tabi halka açık anonim şirketlerde bir bilanço dönemine ait karın, müteakip
yılın Mayıs ayı sonuna kadar yapılmasını zorunlu kılmıştır. Şirket kar payını nakden ödeyebileceği gibi,
bedelsiz hisse senedi vermek suretiyle de ödeyebilir.
TTK ve SPK’ na göre şirket karından sadece sermaye koyan ortaklar değil; ana sözleşme hükümleri veya
genel kurul kararıyla yönetim kurulu üyelerine, memurlarına, işçi ve müstahdemlerine de kardan pay alma
hakkı tanınmıştır. Öte yandan, imtiyazlı, kurucu, intifa, oydan yoksun hisse senetleri gibi bazı hisse
senetlerine işletme karından pay verilebilmektedir. Ayrıca yasalarımız yedek akçe hükümleriyle karın
tamamen dağıtılmasını önlerken, işletmelerin gelişmesini, kaynak yapısının güçlenmesini ve üçüncü kişilerin
haklarını korumayı amaçlamıştır. Ayrıca ortakların en temel haklarından birisi olan kar payı hakkın elinden
alacak çoğunluk kararlarına sınırlamalar getirmiştir. Aşağıda ilgili yasal faktörler sırası ile incelenecektir.
Vergi Mevzuatı

3.1.

İşletmenin bilançosunda görülen kar, ticari kardır. Ancak vergi yasalarımız açısından verginin hesaplanıp
ödenebilmesi için esas alınan kar mali kardır. Ticari kar; bilanço ve gelir tablosunda hesaplanan muhasebe
ilkeleri ve TTK hükümlerine göre belirlenen kardır. Mali kar veya vergi karı ise; üzerinde vergi kesintisi
yapılacak olan ve vergi kanunlarının ilgili hükümlerine uyularak saptanmış olan kardır
(GÜCENME,1996,s.468).
Kurumların mali kar tespitinde KVK 13. maddesinde yer alan, kurum kazancının tespit edilmesinde Gelir
Vergisi Kanunundaki safi kazanç tespit edilmesindeki hükümleri dikkate alacaklardır. Buna göre kurum
hasılatından G.V.K. 40. maddesinde belirtilen giderle birlikte, KVK 14. maddesinde belirtilen giderler
hasılattan indirilebilecektir. Öte yandan KVK 15. maddesinde belirtilen giderler ve indirimler kurum
kazancının belirlenmesinde hasılattan indirilmeyecektir. Buna göre ticari kazanca yapılacak indirimler ve
ilave sonucu mali kara ulaşılacak ve bundan ödenmesi gereken vergiler için karşılık ayrılacaktır.
3.1.1.

Kurumlar Vergisinin Hesaplanması

KVK 25. maddesine göre Kurumlar Vergisi Oranı kurum kazancının %30’u olarak belirlenmiştir. Bu oran
kanunun 1. maddesinde yazılı tüm kurumlar vergisi mükellefleri için geçerlidir. Verginin hesaplanmasında
KVK 8. maddesinde yer alan kazançlar, kurumlar vergisinin belirlenmesinde vergi dışı bırakılmıştır.
Kanunda bahsedilen istisnalar ana başlıklar itibarı ile şöyledir.






İştirak kazançları istisnası,
Kooperatiflerin ortakları için hesapladıkları risturnlara ilişkin istisna,
Potföyünün en az % 25'i hisse senedinden oluşan menkul kıymet yatırım fonlarının ve menkul kıymet
yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,
Risk sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıklarının kazançları,
Rüçhan hakkı kuponlarının satışı ve ihraç edilen hisse senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden
çıkarılmasından (emisyon primleri) sağlanan kazançlar,
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Belirtilen yatırım fonları katılma belgeleri ve yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar
payları.

3.1.2.

Vergi Tevkifatının Hesaplanması

Kurumlarda gelir vergisi stopajının iki unsuru vardır. Bunlar,
1- Dağıtılan temettüler,
2- Kurumlar vergisinden indirim ve istisna olarak düşülen bazı kazançlardır.
Bunlardan birincisine göre, kurumlar ortaklarına nakden dağıtmış oldukları temettüler üzerinden stopaj
yapmak zorundadır. Stopaj oranı halka açık anonim şirketlerde % 5 diğerlerinde ise % 15 olacaktır. Daha
önce, kurum kazançları üzerinden yapılmakta olan gelir vergisi stopajı, son yapılan düzenlemeler sonucu,
nakdi kâr dağıtımı üzerinden yapılır hale getirildi. Diğer bir deyişle şirketlerin istisna kapsamında olmayan
kurum kazançlarının nakit dağıtımında; kurum kazançlarından yapılmakta olan gelir vergisi stopajı nakit kâr
dağıtımları üzerinden yapılacağından, elde edilen kurum kazançları ortaklara nakden dağıtılmadığı sürece,
gelir vergisi kesintisinde söz konusu olmayacaktır.
Kurum kazancı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılabilmesi için dağıtılan kurum kazancının;1999 ve
müteakip yıllara ait olması, ve Kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlara ait olmaması gerekmektedir.
Ayrıca karın nakden dağıtılması gerekmektedir. Nakden yapılan kâr dağıtımlarından yapılacak olan gelir
vergisi stopajı (kesintisi) dağıtımın yapıldığı tarihi takip eden ayın 20. günü mesai saati bitimine kadar bağlı
bulunulan vergi dairesine muhtasar beyanname ile bildirilecek ve aynı süre içinde ödenecektir.
Gelir vergisi stopajının ikinci unsuru Kurumlar vergisinden istisna tutulan kazançlardır. Şirketlerin, kurumlar
vergisine tabi tutulmayan istisna kazançlardan kâr dağıtımı yapılıp yapılmadığı ve kârın sermayeye eklenip
eklenmediğine bakılmaksızın gelir vergisi stopajı yapılacaktır. Kurumlar vergisine tabi tutulmayan
kazançlardan yapılacak olan gelir vergisi stopajında, kurumun halka açık olup olmamasının da bir önemi
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisinden istisna edilmiş olan kazançlardan yüzde 18 oranında gelir vergisi,
gelir vergisinin yüzde 10'u oranında da fon payı stopajı olmak üzere toplam yüzde 19,8 oranında kesinti
yapılacaktır (ALPTEKİN:2002). Ancak; Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş olan bazı kazançlar üzerinden
gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır. Bazıları üzerinden de farklı oranda kesinti yapılmaktadır (Bakınız
Tablo 1).
TABLO 1: BAZI İNDİRİM VE İSTİSNA KAZANÇLAR VE BUNLARA İLİŞKİN
GELİR VERGİSİ KESİNTİ ORANLARI
İstisna Kazançlar
Yatırım İndirimi
Rüçhan hakkı kupon satış kazancı
B tipi yat. fon ve ortaklıklarının portföy
işletmeciliğinden doğan kazançlar
İştirak hisseleri ve gayrimenkul satış kazancı

Kesinti Oranları (%)
18
18
10
10

Kaynak: ALPTEKİN, A.E.(2002): ‘Kurumlar Vergisinde İstisna’, Finansal Forum (29.04.2002).
Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlardan yapılacak olan gelir vergisi kesintileri muhtasar
beyanname ile en geç 20 Mayıs 2002 tarihine kadar ilgili vergi dairesine bildirilecek, kâr dağıtımı yapılması
halinde aynı süre içinde ödenecektir. Kâr dağıtımı yapılmaması halinde ise birincisi bu süre içinde diğerleri
de kurumlar vergisinin taksit süreleri olan Temmuz ve Ekim ayları içinde olmak üzere üç eşit taksitte
ödenecektir.
3.1.3

Fon Payı

Kazanç ve ücretlerini yıllık beyanname ile beyan eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri Bakanlar
Kurulu 95/6428 sayılı kararına göre hesaplanan gelir vergisi ve kurumlar vergisinin % 10'u oranında fon payı
ödemeleri gerekmektedir.
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Buna göre kurumlar vergisi mükelleflerinin hesaplanacak Kurumlar Vergisi ve vergi tevkifatlarına ayrıca
%10 da fon payı eklenecektir. Kurumlar Vergisi Beyannamesi KVK 21. maddesine göre hesap dönemini
takip eden dördüncü ayın içinde ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Buna göre işletmelerin
beyannamelerini Nisan ayı sonuna kadar vermeleri gerekmektedir. Kurumlar vergisi Nisan, Temmuz ve
Ekim aylarında olmak üzere üç eşit taksitte ödenebilmektedir.
Kurumlar kazançları üzerinden hesaplanacak vergi tevkifatını GVK 97. ve 98. maddeleri hükümleri gereği
muhtasar beyanname ile 20 Mayıs'a kadar beyan etmek zorundadırlar. GVK 119 maddesine göre Nisan ayı
sonuna kadar şirketin kar dağıtmamaya karar vermesi veya yetkili organların bir karar almaması durumunda
gelir vergisi tevkifatı biri beyanname süresinde diğerlerinin ise kurumlar vergisinin ikinci ve üçüncü
taksitlerinin ödeme süreleri içinde olmak üzere üç eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Öte yandan dönem
karının kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihe kadar dağıtılması durumunda vergi tevkifatı
beyanname verilecek süre içinde vergi dairesine yatırmak zorundadır.
3.2.

Türk Ticaret Kanunu’ndan Kaynaklanan Sınırlamalar

Kar dağıtımı açısından TTK şirket ortaklarının müktesep haklarından bir tanesi olan kar payı alma hakkını
korumaya yönelik bazı tedbirler almıştır. TTK hükümleri şirketlerde kardan dağıtılacak temettü miktarı ve
yasal yedek akçeleri etkilemektedir. Kanunda dağıtılacak temettülere ilişkin olarak I. ve II. temettüden söz
edilmektedir. Buna göre ortaklara birinci temettü olarak ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı
ödenmesi gerekmektedir.
TTK hükümlerine göre şirket genel kurulu kararıyla ortaklara dağıtılmasına karar verilen temettüdür. TTK
466. maddesinde birinci tertip yedek akçelerden başka pay sahipleri için safi kardan % 5 temettü ayrıldıktan
sonra pay sahipleriyle diğer kara iştirak edecek kimselere kar dağıtımının yapılabileceği belirtilmiştir. Yine
TTK 469. maddesinde kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve ana sözleşmedeki ayrılması gereken
paralar ayrıldıktan sonra kar payı ödenebileceği ifade edilmiştir.
TTK 298. maddesine göre kurucular, şirketi kurdukları sırada sarf ettikleri emeğe karşılık olarak hasıl olan
kazançtan TTK 466. maddesinin 1. fıkrasında yazılı yedek akçe ile pay sahipleri için % 5 kar payı ayrıldıktan
sonra kalanının onda birini kendilerine tahsis edebilirler. Kuruculara söz konusu menfaatler için verilecek
senetlerin nama yazılı olması lazımdır. TTK % 5 olarak belirtilen birinci temettü halka açık anonim
ortaklıklarda da, yukarıda belirtilen şekilde olup, kurucu payının tespitinde bunun esas alınacağı doğaldır
(DOĞAN v.d.,1995, s.124).
TTK' na göre yönetim kuruluna verilecek kazanç payları, yalnız safi kardan ve ancak yasal yedek akçe
ayrıldıktan ve pay sahiplerine yüzde dört nispette bir kar payı dağıttıktan sonra verilebilir. Çalışanlara kardan
pay almaları kanunlarımızda ya kar payı ödemesi yapılarak veya yardım vakıfları kurmaları suretiyle iki
şekilde uygulanmaktadır. Birinci tür uygulamada işçiler yapılan toplu sözleşme hükümlerinde, ana sözleşme
veya şirket genel kurulunun kararıyla çalışanlara kar payı verilebilir(TTK md. 143). İkincisinde ise, TTK
468. maddesinde ana sözleşmede şirketin çalışanları için yardım sandıkları vesair yardım teşkilatının kurulup
işletilmesi amacıyla yedek akçe ayrılabileceği belirtilmektedir.
Yedek akçeler işletmenin karlarını dağıtmayıp işletmede alıkonulan kar payları olarak tanımlanabilir. Diğer
bir tanıma göre: " Net karın, öz kaynakların bünyesini sağlam tutmak, işletmenin devamlılığını ve
gelişmesini ve sahipler ile alacaklıların haklarının korunmasını sağlamak ve öz kaynaklarda faaliyet
sonucunda doğabilecek azalışları karşılamak amacıyla dağıtılmayarak işletmede alıkonulan kısmıdır
(ATAMAN,2000).
Sermaye şirketleri TTK 466 maddesine göre her yıl safi karın yirmide birinin, ödenmiş sermayesinin beşte
birini buluncaya kadar I. tertip yedek akçe olarak ayırmak zorundadırlar. Yasal yedek akçe ayrımına esas
alınan safi kar yıllık bilanço karıdır. Geçmiş yıllardan aktarılan kar T.T.K. 466. maddesinde anılan safi kara
dahil değildir. Bunun nedeni geçmiş yıllardan aktarılan karın, zaten bir kere yasal yedek akçe ayrımına konu
teşkil etmiş olması ve geçmiş yıllarda yedek akçenin aktarılmasında hesaba katılmış olmasıdır. Bunun gibi,
yasal yedek akçe ayrımına esas olacak safi karın saptanmasında, geçen yıllardan aktarılan zararlar yıllık
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bilanço karından indirilir (BİLGİN, 1982,s.152). I. Tertip yedek akçe ödenmiş sermayenin beşte birini
bulduktan sonra ayırma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.
Örneğin, X Anonim Şirketinin ödenmiş sermayesinin 500 milyar TL., 2001 yılı net karının 300 milyar TL.
2000 yılına ilişkin zararının 20 milyar TL. ve şu ana kadar ayrılan I.Tertip yedek akçeleri toplamının 90
milyar TL olduğunu kabul edelim. Burada öncelikle I. tertip yedek akçe ödenmiş sermayenin beşte birini
buluncaya kadar ayrılabileceğinden üst sınırına bakılması gerekir.
I. Tertip Yedek Akçe Üst Sınırı 500 Milyar TL x 0.20 = 100 milyar TL.
Milyar TL.
Dönem Net Karı
300
- Geçmiş Yıllar Zararları
Safi Kar
I. Tertip Yasal Yedek Akçe
280 milyar x 0.05

20
280
14 milyar TL.

Burada işletmenin yedek akçe üst sınırı 100 Milyar TL. ve şu ana kadar ayrılan yedek akçeleri toplamı 80
milyar TL. olduğundan işletme safi kardan 20 Milyar TL'ye kadar I. tertip yedek akçe ayrılabilecektir. Ancak
işletmenin safi karı 280 milyar TL. olduğundan 14 milyar TL. I.tertip yedek akçe ayırabilmektedir.
TTK 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 no. lu bendinde safi kardan I.Tertip yedek akçeden başka pay sahipleri
için % 5 kar payı aldıktan sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması
kararlaştırılmış olan kısmının onda biri II. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılacağı belirtilmiştir.
İkinci tertip yedek akçelerin ayrılabilmesi kar dağıtımı kararına bağlıdır. Kar dağıtılmıyorsa ikinci tertip
yedek akçe de ayrılmaz. Doğal olarak cari dönem zararla kapanmış olsa ve fakat geçmiş dönem karlarından
kar dağıtım kararı verilmiş ise ikinci tertip yedek akçe ayrılacaktır. Bu durumda birinci tertip yedek akçe
dönem safi ticari karından ayrılırken, ikinci tertip yedek akçe dönem safi karından ayrılabileceği gibi geçmiş
dönem karlarından da ayrılabilir. İkinci tertip yedek akçe şirket karından pay alacak tüm grupların kar
payları üzerinden hesaplanır. Bilindiği gibi ortaklar dışında kardan pay alabilen kara katılmalı tahvil
sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, işletmede çalışanlar ve bunlar yararına oluşturulan yardım sandıkları, intifa
senedi sahipleri olarak sıralanabilir. Öte yandan sermayeye ilave şeklinde yapılan kar dağıtma kararlarında
ikinci tip yedek akçe ayrılmaması gerekir. Çünkü ikinci tertip yedek akçe kar dağıtımı nedeniyle aktiflerde
meydana gelecek azalmanın bir kısmının önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Karın sermayeye eklenmesi
varlıkların azalmasına neden olmayacağından bu şekildeki kar dağıtımlarından ikinci tertip yedek akçe
ayrılmaması gerekir (AKDOĞAN v.d.,2001, s.147-148).
TTK yedek akçelerin kullanımı konusunda da bazı sınırlamalar getirilmiştir. Özellikle yasal yedeklerin nasıl
kullanılacağı TTK 466 ıncı maddesinde açıklanmıştır. Buna göre yasal yedekler esas sermayenin yarısını
geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına yahut işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye,
işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler için kullanılabilecektir.
Ortaklık ana sözleşmesi gereğince ayrılan yedek akçe, kanuni yedek akçe hesabına katılmışsa, yani yasal
yedek akçe niteliği taşıyorsa, çözüm ve kullanma bakımından kanuni yedek akçelerin tabi oldukları sınırlara
tabi olurlar. Genel kurul kararıyla ayrılan olağanüstü yedek akçeler için ise TTK 469 maddesi genel bir
kullanım amacı öngörmektedir. Olağanüstü yedek akçelerin bu iki amaca uygun olarak kullanılmaları gerekir
(BİLGİN,1982,s.161,162). Bu amaç, ya ortaklığın sürekli gelişmesi veya mümkün mertebe düzenli bir kar
dağıtımını sağlamaktır.
3.3.

Sermaye Piyasası Kanunu

Öte yandan özellikle Sermaye Piyasası Kanunu sermaye piyasasının gelişimi, yatırımcıların daha yüksek
oranda kar payı almaları ve haklarının korunmasını amacı ile bazı önemli hükümler getirmiştir.Halka açık
anonim şirketlerde SPK birinci temettüyü TTK' dan farklı olarak ayrıca düzenlemiştir. SPK 15. maddesinde
hisse senetleri halka arz yolu ile satılan anonim ortaklıkların ana sözleşmelerinde birinci temettü oranının
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gösterilmesi zorunludur. Bu oran, Kurul tarafından tespit olunacak miktardan az olamaz. Birinci temettü
ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile
memur, müstahdem ve işçilere kar payı dağıtılamaz denilmektedir.
Halka açık anonim şirketler açısından hissedarlar dışındaki kişilere kar payı dağıtımını SPK 15. maddesine
göre yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılabilmesi için ana
sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede
pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar
aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile, memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar
verilemez. Yine aynı maddede temettünün hesap dönemi sonu itibariyle mevcut payların tümüne bunların
ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılacağı hüküm altına alınmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu bu maddeye dayanarak 13 Kasım 2001 tarih ve 24582 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan Seri IV ve 27 no. lu tebliği ile halka açık anonim şirketlerin birinci temettü tutarını, hesap dönemi
net karından vergi ve benzerleri düşülmek suretiyle bulunan dağıtılabilir karın %20 sinden az olamaz
şeklinde belirlemiştir. Aynı tebliğe göre halka açık anonim şirketlerden hisse senetleri borsa' da işlem
görenler; birinci temettüyü nakden veya hisse senedi biçiminde dağıtmak veya dağıtmamak konusunda
serbesttirler. Kurul, bu şirketlerden gerekli gördüklerini birinci temettünün nakden dağıtılması zorunluluğu
getirebilir. Hisse senetleri Borsa' da işlem görmeyenler ise, birinci temettüyü nakden dağıtmak zorundadırlar.
Temettü dağıtımı şirketlerce, hesap dönemini izleyen 5. ayın sonuna kadar tamamlanmak zorundadır. Ayrıca
temettü dağıtımına ilişkin bilgiler bu işlemlerin tamamlanmasından itibaren 1 ay içerisinde Kurul'a ulaştırılır.
3.4

DİĞER YASAL FAKTÖRLER

Vergi mevzuatı, TTK ve SPK dışında şirket ana sözleşmesinde yer alan husulsarda kar dağıtım politikasını
etkilemektedir. Bu durum özellikle ayrılacak yedek akça miktarını belirlemektedir. Statüye bağlı yedek
akçeler işletmenin kuruluş statülerinde yer alan, elde ettikleri karların dağıtılmasını düzenleyen hükümlere
göre ayrılması mecburi olan yedek akçelerdir. Bu tür yedek akçelerin ayrılma zorunluluğu şirket
sözleşmesindeki hükümlerden kaynaklanmaktadır. Şirket yöneticileri bu hükümlere uymak zorundadırlar.
Yöneticiler kendi görüş ve düşüncelerine göre statü yedek akçelerinin ayrımına karar vermez
(AKŞİT,1996,s.198). Statü yedek akçelerin ayrılma şeklini tespit eden maddeleri hukuki formaliteleri yerine
getirilerek değiştirilmediği sürece aynen yerine getirmeye zorunludurlar. Statü yedek akçelerinin ayrılma
şekli ve miktarlarını statülerindeki bu konuyu düzenleyen hükümlere göre hesaplaması zorunludur. Statü
yedek akçelerinin durumu TTK da düzenlenmiştir.
TTK 467. maddesinde şirket ana sözleşmesinde kuruluşta veya daha sonradan sözleşme değişikliğiyle yedek
akçeye safi karın yirmide birinden fazla bir meblağın ayrılacağı ve yedek akçenin ödenmiş sermayenin beşte
birini aşabileceğine dair hüküm konulabileceği belirtilmiştir. Adı geçen kanunun 468. maddesinde ise
şirketin müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları kurulması ve idamesi için yedek akçe ayrılmasına dair
ana sözleşmeye hüküm konulabileceği ifade edilmektedir.
Bununla beraber yasal yedekler ve statü yedekleri dışında da genel kurul kararıyla ayrılabilecek yedek
akçeler olağanüstü veya fevkalade yedek akçeler olarak nitelendirilmektedir. Genel Kurul Kararıyla
ayrılabilecek yedek akçeler TTK 469. maddesinde ifade edilmiştir. Söz konusu maddeye göre Şirketin
devamlı inkişafı veya mümkün mertebe istikrarlı kar paylarının dağıtılmasını temin bakımından münasip ve
faydalı olduğu taktirde umumi heyet kar payının tespiti sırasında kanun ve esas mukavelede zikredilenlerden
başka yedek akçeler ayrılmasına ve yedek akçelerin kanun ve esas mukavele ile muayyen haddinin
arttırılmasına karar verilebilir, hükmü ile şirket genel kurulu yasal yedekler ve statüye dayalı yedeklerden
başka olağanüstü yedek akçe ayırabilecek ve yedek akçelerin kanun ve ana sözleşmeye dayalı miktarlarını
artırabileceği ifade edilmiştir. Bunun dışında yine aynı maddede şirket genel kurulunun ana sözleşmede yer
almasa dahi şirket çalışanları için yardım akçeleri hükümlerine tabi olacak safi kardan aidat tefrik
edebileceği açıklanmıştır.
4.

ANONİM ŞİRKETLERDE KAR PAYI DAĞITIMI ÖRNEK UYGULAMASI

ALFA A.Ş. halka açık bir anonim şirkettir. Şirketin kayıtlı sermayesi 800.000.000.000. TL. olup Ödenmiş
Sermayesi 250.000.000.000.-TL. olup 2.500.000.000.- TL değerli 100.000 adet hisse senedinden
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oluşmaktadır. Şirket 2001 yılı faaliyet döneminde vergiden önce 200.000.000.000.-TL.kar elde etmiştir.
Şirket geçmiş yıllardan I tertip Yedek Akçe olarak 22.000.000.000.-TL.sı mevcuttur. Şirketin 2000 yılından
devreden zararı 10.000.000.000.-TL., döneme ilişkin vergi yasalarımız açısından kanunen kabul edilemeyen
giderleri 1.500.000.000.-TL.'dır. Ayrıca toplam hasılat içinde ödenecek vergileri etkileyecek şu kazançlar da
mevcuttur.
- İştirak Satış Kazancı
- İştirak Kazancı

1.000.000.000.2.000.000.000.-

Şirketin yatırımları dolayısıyla yararlanabileceği yatırım indirimi tutarı 2.500.000.000.-TL.' dır.
Şirket Genel Kurulu 5.4.2002 tarihinde toplanmış ve kar dağıtımı ile ilgili olarak aşağıdaki kararları almıştır.
1- Şirket ana sözleşmesine göre I.Temettü oranı % 20 oranında kar payı dağıtılacaktır.
2- Vergiler, I.Tertip Yedek Akçe ve I. Temettü düşüldükten sonra dağıtılabilir karın % 35'i oranında II
temettü dağıtılacaktır.
3- Yönetim Kurulu üyelerine ana sözleşme hükümleri gereğince I. tertip yasal yedek akçe ve I.temettü
ayrıldıktan sonra % 4 oranında kar payı dağıtılacaktır.
4- Şirket çalışanlarına da aynı şekilde %8 oranında ana sözleşme hükümlerine göre kar payı dağıtılacaktır.
5- Dönem net karından vergiler, yasal yedekler ve kar payı ödemeleri düşüldükten sonra kalan tutarın
olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.
6- Kar paylarının nakden ödenmesine karar verilmiştir.
Şirketin öncelikle vergisel yükleri hesaplanacak, daha sonraki aşamalarda ayrılması zorunlu olan yasal yedek
akçeler ve dağıtılacak temettü tutarları hesaplanacak ve sonuçta işletmede dağıtılmayarak alıkonulan
olağanüstü yedek akçe miktarı belirlenerek dönem ticari karından ayrılacak unsurlar ayrıntılı bir şekilde
incelenecektir.
4.1.
Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülüklerin Belirlenmesi
4.1.1. Kurumlar Vergisi
Kurumlar Vergisinin Hesaplanması
Dönem Karı
- Geçmiş Yıllara Ait Zararlar
+ Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
İndirim ve İstisnalar Düşülmeden
Önceki Kurum Kazancı
- İndirim ve İstisnalar Toplamı
İştirak Kazancı
2.000.000.000.Yatırım İndirimi
2.500.000.000.İştirak Satış Kazancı
1.000.000.000.Kurumlar Vergisi Matrahı (Mali Kar)
Kurumlar Vergisi (% 30)
KV Fon Payı (% 10)

200.000.000.000.(10.000.000.000).1.500.000.000.191.500.000.000.(5.500.000.000).-

186.000.000.000.55.800.000.000.5.580.000.000.-

4.1.2. Gelir Vergisi
Daha öncede belirtildiği gibi faaliyet döneminde hesaplanacak olan gelir vergisinin matrahını bazı indirim ve
istisna kazançlar oluşturmaktadır. Söz konusu örnekte indirim ve istisna kazançlardan aşağıdaki şekilde
stopaj yapılacaktır.
- İştirak kazancı (stopaj söz konusu değil)
- İştirak Satış Kazancı 1.000.000.000*0.10
= 100.000.000.- Yatırım indirimi
2.500.000.000*0.18
= 450.000.000.TOPLAM
= 550.000.000.FON PAYLARI = (100.000.0000.-+ 450.000.000.-)* 0.10 = 55.000.000.Ortaklara dağıtılacak temettüler üzerinden yapılacak stopaj kar dağıtımı esnasında belirlenecektir.
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Fon Payı
KV Fon Payı = 5.580.000.000.GV Fon Payı = 55.000.000.4.2.
Karın Dağıtımı
Kar payı dağıtımı TTK hükümlerine göre ticari kar üzerinden yapılmaktadır. Yukarıda belirtildiği
üzere işletmenin kar elde etmediği yıllarda da kar dağıtımı yapılmaktadır. İşletme bilançosunda kar varsa
şirket genel kurulunun alacağı kar dağıtım kararı şu aşamaları izler.
4.1.3.








I.Tertip Yedek Akçenin ayrılması
I.Temettünün ayrılması
Kuruculara, intifa hisse senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, denetçilere ve şirket çalışanlarına
kar payının dağıtımı
II.Temettünün ayrılması
II.Tertip Yedek Akçenin Ayrılması
Kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması

4.2.1. Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe
TTK 466. maddesine göre safi karın % 5'i ödenmiş sermayenin % 20 sini buluncaya kadar I Tertip Yedek
Akçe ayrılması gerekmektedir. Buna göre;
I.Tertip Yedek Akçe Üst Sınırı (Ödenmiş Sermayenin % 20'si)
250.000.000.000 *0.20 =

50.000.000.000.-

Şu ana kadar ayrılan I Tertip Yedek Akçe
(22.000.000.000).Ayrılabilir I Tertip Yedek Akçe
28.000.000.000.Döneme ait I Tertip Yedek Akçe
(Safi kar (Dönem karı – Geçmiş yıllar zararları)*0.05 )
(200.000.000.000 -10.000.000.000)*0.05
= 9.500.000.000.- (Yasal sınır)
Şirketin birinci tertip yedek akçe olarak ayırabileceği üst sınır 50.000.000.000.-TL.'dir. Şu ana kadar ayrılan
I.Tertip Yedek Akçe 22.000.000.000.-TL. olduğundan şirket safi karından 28.000.000.000.-TL. ya kadar I
Tertip Yedek Akçe ayırma zorunluluğu devam edecektir. Döneme ait safi kardan hesaplanan I Tertip Yedek
Akçe 9.500.000.000.TL. dır.
4.2.2. Birinci Temettü
TTK hükümlerine göre I.Temettü ödenmiş sermayenin % 5'i oranında ayrılması gerekir. Ancak örnekteki
şirketimiz halka açık şirket olduğundan SPK hükümlerine tabidir. Halka açık bir AŞ de I. temettünün
hesaplanabilmesi için öncelikle dağıtılabilir karın hesaplanması gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulunca
yayınlanan IV Seri No. lu Tebliğde açıklandığı üzere I.Temettü dağıtılabilir karın % 20'sinden az
olamayacaktır.
DÖNEM KARI
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜK.
DÖNEM NET KARI
I TERTİP YEDEK AKÇE
DAĞITILABİLİR KAR

200.000.000.000.10.000.000.000.61.985.000.000.128.015.000.000.9.500.000.000.118.515.000.000.-

Şirket ana sözleşmesine göre I. temettü ödenmiş sermayenin %20’si kadardır. Bu tutar dağıtılabilir karın
%20 sinden az olamayacaktır. Buna göre I. temettü tutarı şu şekilde belirlenecektir.
DAĞITILABİLİR KAR * 0,20 = 118.515.000.000.-* 0,20
= 23.703.000.000.-TL.
ÖDENMİŞ SERMAYE * 0.20 = 50.000.000.000.-
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Bununla beraber II.tertip yasal yedek akçenin matrahının hesaplanmasında yasal sınırı aşan I. temettü tutarı
dikkate alınmayacaktır. Örneğimizde böyle bir tutar sözkonusu değildir.
4.2.3. İkinci Temettü
Şirket Genel Kurulunun aldığı karara göre, safi kardan vergiler ve yasal yükümlülükler, I.Tertip Yedek Akçe
ve I. Temettü düşüldükten sonra dağıtılabilir kardan % 35 oranında ortaklara II Temettü ödenmesine karar
vermiştir.
Ayrıca ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılabilir kardan % 4 oranında yönetim kurulu üyelerine ve % 8
oranında çalışanlara kar payı ödemesine karar verilmiştir.
Toplam Dağıtılabilir Kar
I Temettü
Dağıtılabilir Kar
Ortaklara II Temettü
Yönetim Kuruluna Kar Payı
Çalışanlara Kar Payı

118.515.000.000.(23.703.000.000).94.812.000.000.94.812.000.000.-* 0.35 = 33.184.200.000.94.812.000.000.-* 0.04 = 3.792.480.000.94.812.000.000.-* 0.10 = 9.481.200.000.-

4.2.4. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
TTK 466. maddesine göre safi kardan birinci tertip yedek akçe ve % 5 oranında kar payı ayrıldıktan sonra
pay sahipleri ve kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılan kısmın onda biri oranında ikinci
tertip yedek akçe ayrılacaktır. Buna göre II Tertip yedek akçeyi hesaplayalım.
II. Tertip Yasal Yedek Akçe
Matrahı
Ortaklara yasal sınır üzerinden ödenen I.
0.temettü tutarı
II Temettü
33.184.200.000.Yönetim Kuruluna Kar Payı
3.792.480.000.Çalışanlara Kar Payı
9.481.200.000.TOPLAM
46.457.880.000.II. Tertip Yasal Yedek Akçe (%10)
4.645.788.000.4.2.5. Olağanüstü Yedek Akçe
Şirket genel kurul kararı ile dönem net karından vergiler, yasal yedekler ve kar payı ödemeleri düşüldükten
sonra kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir. Buna göre kalan kar şu
şekilde belirlenecektir.
DÖNEM KARI
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL
YÜKÜMLÜLÜK.
DÖNEM NET KARI
I.TERTİP YEDEK AKÇE
DAĞITILABİLİR KAR
I. TEMETTÜ
II. TEMETTÜ
II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE
OLAĞANÜSTÜ YEDEK AKÇE

200.000.000.000.10.000.000.000.61.985.000.000.128.015.000.000.9.500.000.000.118.515.000.000.23.703.000.000.46.457.880.000.4.645.788.000.43.708.332.000.-
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4.2.6. Kar Dağıtım Tablosunun Düzenlenmesi
ALFA A.Ş. 2001 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU
A.DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1. DÖNEM KARI
200.000.000.000.2.ÖDENECEK VERGİ VE YASAL
(61.985.000.000).YÜKÜMlLÜ.
Kurumlar Vergisi
55.800.000.000.K.V.Fon Payı
5.580.000.000.Gelir Vergisi Tevkifatı
550.000.000.G.V. Fon Payı
55.000.000.DÖNEM NET KARI
128.015.000.000.3. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
(10.000.000.000).4. I. TERTİP YEDEK AKÇE
(9.500.000.000).DAĞITILABİLİR NET KAR
118.515.000.000.5. I. TEMETTÜ (Brüt)
(23.703.000.000).6. PERSONELE TEMETTÜ(Brüt)
(9.481.200.000).7. YÖNETİM KURULUNA
(3.792.480.000).TEMETTÜ(Brüt)
8. ORTAKLARA II.TEMETTÜ(Brüt)
(33.184.200.000).9. II. TERTİP YEDEK AKÇE
(4.645.788.000).10. OLAĞANÜSTÜ YEDEK AKÇE
43.708.332.000.0
B.YEDEKLERDEN DAĞITIM
C.HİSSE BAŞINA KAR*
1.280.150.D.HİSSE BAŞINA TEMETTÜ**
568.872.*Hisse Başına Kar
= Dönem Net Karı / Hisse Sayısı
=128.015.000.000.- / 100. 000 =1.280.150.**Hisse Başına Temettü = I. Temettü +II. Temettü / Hisse Sayısı
=56.887.200.000.- / 100.000
=568.872.4.2.7

Kar Dağıtımı Stopajı
1. İndirim ve istisnalardan önceki kurum kazancı
191.500.000.000.2. İndirim ve istisna kazançlar toplamı
5.500.000.000.3. İndirim ve istisna kazançların toplam
kazanç içindeki payı
5.500.000.000.- / 191.500.000.000.-= 0.029
4. Dağıtılan toplam temettü tutarı
Toplam temettü içindeki payı
I. Temettü
23.703.000.000.0.340
Personele Temettü
9.481.200.000.0.136
Yönetim Kuruluna Temettü
3.792.480.000.0.054
Ortaklara II.Temettü
33.184.200.000.0.470
70.160.800.000.100
5. İndirim ve istisna kazançların dağıtılan
temettü içindeki payı
70.160.800.000.- * 0.029 = 2.034.665.520.Stopaj matrahı = 70.160.800.000 -2.034.665.520 =
68.126.214.480.Gelir Vergisi = 68.126.214.480.-*0.15=
10.218.932.170.Fon Payı =
1.021.893.217.Temettülerin Gelir Vergisi Stopajından Alacağı Paylar:
I.temettü = 10.218.932.170.-* 0.340
= 3.474.436.937.Personele Temettü =10.218.932.170.-* 0.136
= 1.389.774.772.Yönetim Kuruluna Temettü =10.218.932.170.-* 0.054
= 551.822.336.Ortaklara II.Temettü =10.218.932.170.-* 0.470
= 4.802.898.115.Temettülerin Fon Payından Alacağı Paylar:
I.temettü = 1.021.893.217.- *0.340
= 347.443.694.Personele Temettü =1.021.893.217.- *0.136
= 138.977.477.Yönetim Kuruluna Temettü =1.021.893.217.-*0.054
= 55.182.234.Ortaklara II.Temettü =1.021.893.217.-*0.470
= 480.289.812.11

5.

SONUÇ

Kar payı dağıtım politikası işletme içi ve işletme dışı bir çok faktörün etkisi altında belirlenmektedir. Kar
payı dağıtımı temel olarak nakit olarak yapılabileceği gibi, dağıt - tekrar geri al şeklinde hisse senedi
şeklinde de yapılabilmektedir. Hisse senedi şeklinde yapılan kar dağıtımı gerçek anlamda bir kar dağıtımı
olmayıp işletmenin öz kaynak kompozisyonunda bir değişimden başka bir sonuç sağlamamaktadır. Sadece
ödenmiş sermaye olarak dolanımdaki hisse senedi artmış olacaktır. Özellikle ülkemizdeki halka açık anonim
şirketler göz önünde tutulduğunda hisse senedi şeklinde kar payı dağıtımının yaygın olarak kullanılması
şirketlerin gelişme ve büyüme ihtiyacı ve enflasyonun olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla yatırımların
finansmanı ve likide sorununu aşmanın bir yöntemi olarak kullanılmaktadır.
Ülkemiz uygulaması açısından incelendiğinde; yasalarımız şirketlerin büyüme ve gelişmelerini sağlamak,
üçüncü kişilerin haklarını korumak amacıyla şirketlerin sermaye yapılarını güçlendirmelerini olanak
sağlamak amacıyla şirketlerin sermaye yapılarını güçlendirmelerine olanak sağlamak amacıyla işletme
karlarının bir bölümünün yasal yedek akçe olarak tutulmasını zorunlu kılmıştır. Aynı zamanda sermayenin
azalmasına yol açacak uygulamayı önlemek amacıyla kar payı dağıtımının mutlaka elde edilen kardan ve bu
amaçla ayrılmış olan yedek akçelerden yapılması gerektiğini hüküm altına almıştır.
Sermaye sahiplerinin kardan mahrum bırakılmasını önlemek amacıyla da dönem karının belli bir kısmının
ödenmesi hüküm altına alınmıştır. Halka açık şirketlerin gelişmesi ve küçük yatırımcıların kar payı elde
edebilmelerini teminen Sermaye Piyasası Kanunumuzda yapılan düzenlemelerle birinci temettü oranının
dağıtılabilir karın en az %20’si olarak belirlenmesi sermaye piyasasındaki şirketleri kar dağıtımı konusunda
zorunlu tutmaktadır. Ancak yasamız kar dağıtımının hisse senedi şeklinde yapılmasına da izin vermesi esas
amaçtan uzaklaşıldığı izlenimini vermektedir.
Şirket Genel Kurulu yasalardan, şirket ana sözleşmesinden kaynaklanan sınırlamalar dışında kar dağıtım
kararı üzerinde politikalar üretebilme imkanına sahiptir. İşletmelerin nakit kar payı şeklinde yapacağı
dağıtımlar sermaye piyasamızın hızlı bir şekilde gelişimine katkıda bulunurken girişimcilerin alternatif
yatırımların gerçekleşmesine de olanak sağlayacaktır.
Özellikle vergi yasalarımızda yatırımcıların elde ettikleri kar paylarından özellikle yüksek gelir sahibi
gruplar açısından çok yüksek oranda vergilendirilmesi sermaye piyasamızın gelişmesini olumsuz yönde
etkilemektedir. Özellikle hisse senedi şeklinde alınan kar paylarının aslında yatırımcının servetinde bir
değişme yaratmadığı göz önünde tutulursa tekrardan yüksek oranda vergilendirilmesi kazanç yerine
sermayenin vergilendirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bir taraftan sermaye piyasamızın gelişmesi
amaçlanırken diğer taraftan haksız yere vergiler alınması enflasyonun sermaye üzerindeki olumsuz etkiler
göz önünde tutulduğunda hisse senedi yatırımcılarını olumsuz yönde etkileyecek onları ülkemiz gerçeği olan
kayıt dışı olanlara yöneltecektir.
Sermaye piyasamızda küçük yatırımcıların önemi göz önünde tutulduğunda, sermayenin tabana yayılması
ancak sermaye piyasamızın derinlik kazanması ve spekülatörlerin küçük tasarruf sahiplerini zarara
uğratmamaları ve şirketlerin de yüksek ve istikrarlı bir kar payı dağıtmalarıyla mümkün olacaktır.
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GİRİŞ

Gelir Vergisi konusuna giren gelir unsurları; sermaye, emek veya sermaye emek karışımı bir
kaynağa bağlı olarak doğarlar. Emeğe dayanan gelir unsuru, ücret ve serbest meslek kazancından
ibarettir. Serbest meslek faaliyetinde işin organizasyonu bakımından müstakil bir çalışma söz
konusudur. Ücrette ise, emek bir işyerine bağlı olarak bir başkasına ait organizasyon içinde
değerlendirilir.
Ekonominin gelişmişlik derecesine göre, emeğin işveren-hizmetli ilişkisi içinde değerlendirilmesi
ve bunun sonucu olarak ücret gelirlerinin milli gelirdeki payı yükselmektedir. Bu durum, gelir
vergisi uygulaması açısından da ücret şeklindeki gelir unsuruna gittikçe artan bir önem
kazandırmaktadır1.
Ücretlerin vergilendirilmesinde birtakım indirimler uygulanır. Gelir Vergisi kanununun 31. maddesi
değiştirilmeden önce “en az geçim indirimi” adı altındayken 2361 sayılı kanunda bu başlık değiştirilmiş
“indirimler” halini almıştır. Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler, özel indirim, sakatlık indirimi ve özel
gider indiriminden yararlanırlar2.
Gelir Vergisi Kanununun 63. maddesi ücretlerin gerçek usulde vergilendirilmesinde yapılacak indirimlerle
sabit ücretin belirlenebileceğini hükme bağlamaktadır3.
Bu çalışmada ücretlilere uygulanacak özel gider indirimi ayrıntılı bir şekilde anlatılacak ve bu müesseseye
yöneltilen eleştiriler değerlendirilerek yeni birtakım çözüm önerileri getirilerek özel gider indirimi
müessesesi bu şekilde daha etkin bir uygulama alanı bulabilecektir.
1. Özel Gider İndirimi
2978 sayılı kanun ile 01.01.1984 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Vergi İadesi Hakkında
Kanun kapsamı, 05.04.1994 tarih ve 21896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve 01.05.1994 tarihinde
yürürlüğe giren 9515372 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla daraltılmış ve4;


Tam mükellefiyete tabi olup ücret geliri elde edenler, ticari, zirai veya mesleki kazançlar nedeniyle Gelir
Vergisine tabi olan mükellefler ile,



Bir işyeri açmaksızın gezici olarak milli piyango bileti satanlar vergi iadesi kapsamından çıkartılmıştır.
Yine aynı kararla, vergi iadesinden yararlanacak olanlar ise şöyle belirlenmiştir5;



Emekli, maluliyet, dul ve yetim maaşı alanlar,



Emekli maaşı almaya hak kazanmış olanlardan emekli olmadan veya emekli aylığı almakta iken vefat
edenlerin aylık bağlanan ana ve babaları,

Özbalcı Yılmaz, Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Ankara, 1988, s.561.
Aksoy Şerafettin, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 4. Baskı, İstanbul, 1996, ss. 216-217.
3
Öncel Mualla, Kumrulu Ahmet, Çağan Nami, Vergi Hukuku, 4. Baskı, Ankara, 1997, ss.294-295.
4
Yılmaz N., “Vergi İade Uygulamaları”, Vergi Raporu, Vergi Denetmeleri Derneği Yayını, Sayı:56, Aralık-Ocak 2002,
s.65.
5
Demirdağ Levent, Sevimkan Dilek, “Vergi İadesinde Yapılan Son Değişiklikler İle Ücretlilere Harcama İndirimi
Yoluyla Sağlanan Faydalar”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:25, Mart-Nisan 1994,
http://www.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/ (22.11.2002).
1
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Vatani hizmet tertibinden aylık alanlar,



2913 sayılı “Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” hükümlerine göre aylık alanlar,



2022 sayılı kanun hükümleri uyarınca aylık alan 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz, kimsesiz ve sakat
Türk vatandaşları,



1005 sayılı kanuna göre İstiklal Madalyası aylığı alanlar, olarak belirlenmiştir.

2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun kapsamından çıkartılan ücretliler ise benzeri bir uygulama olan
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63/5. Maddesine eklenen özel gider indirimi kapsamına alınmış ve
GVK’nın 61. Maddesinde tanımlanan ücret gelirini elde eden ve ücretleri gerçek usulde tespit edilerek
vergilendirilen ücretlilerin özel gider indiriminden yararlanılması esası getirilmiştir6.
Kısaca belirtmek gerekirse, özel gider indirimi Gelir Vergisi Kanunun 63. Maddesinin 5 numaralı bendine
göre, ücretlinin eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamalarının belli bir kısmının vergi matrahından
indirilmesine olanak sağlanmasıdır7.
2. Özel Gider İndiriminden Faydalananlar
Özel gider indiriminden, sadece gerçek usulde vergilendirilen ücretliler yararlanabilir. Gelir Vergisi
Kanunun 61. Maddesinde ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı
verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsile edilebilen menfaatlerdir.
Bunun yanında, aşağıdaki ödemelerde Kanunun uygulanmasında ücret olarak nitelendirilmektedir8.
1. 23. maddenin 11 numaralı bendine göre istisna dışında kalan emeklilik, maluliyet, dul ve yetim aylıkları;
2. Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer
menfaatler;
3. Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya idari
kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara
benzeyen diğer kimselere bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;
4. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen
veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;
5. Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine
ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;
6. Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler.
Bu hükümlere göre, ücret geliri elde edenler ücretli sayılmaktadır. Bununla birlikte, ücretleri gerçek usulde
tespit edilmekle birlikte, ücretin vergilendirilmesinde tevkif usulü cari olmayan ve bu gelirlerini yıllık
beyanname ile beyan eden ücretlilere, özel gider indirimi yıllık beyannameler üzerinden uygulanacaktır9.

Aysan Murat, “2978 Sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun” ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63/5. Maddesine
Eklenen “Özel Gider İndirimi” Esasında Cezai Müeyyide Farklılıkları, Vergi Raporu, Vergi Denetmenleri Derneği
Yayını, Sayı:26, Aralık-Ocak 1997, ss.57-58.
7
Değer Nuri, “Ücretlilerde Özel Gider İndiriminin Vergi ve İş Hukuku Karşısındaki Durumu”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:7,
Sayı:84, Aralık 1999, s.200.
8
Doğan Cemil, “Özel Gider İndirimi”, Vergi Raporu, Vergi Denetmenleri Derneği Yayını, Sayı:49, Ekim-Kasım 2000,
ss.61-62.
6

9

176 Seri Nolu GVK Genel Tebliği, www.gelirler.gov.tr (12.11.2002).

3. Özel Gider İndirimine Konu Olan Harcamalar
Gelir Vergisi Kanunu'nun 63. maddesine eklenen 5 no’lu bendine göre;
Ücretlilerin kendisi, eşi ve çocuğu için yaptığı eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamaları özel gider
indiriminin kapsama girer. Maliye Bakanlığının yayınladığı 176. seri no’lu tebliğe göre, bu harcamaların
neler olduğu ve harcamaların nitelikleri belirlenmiş durumdadır. Buna göre10;
a) Eğitim Giderleri:
Eğitim ve öğretim kurumları ile anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile kurs
ücretleri kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar, özel gider indirimine esas alınacaktır. Ayrıca
ehliyet almak için sürücü kurslarına yapılan ödemeler eğitim giderleri kapsamında değerlendirilecektir.
b)Sağlık Giderleri:
Ücretlilerin yaptığı ilaç masrafı, sağlık malzemesi ve hastane giderleri ile muayene, tahlil, fizik tedavi ve diş
protez ücretleri, gözlük ve lens alımları gibi sağlık harcamaları özel gider indirimine konu teşkil edecektir.
Ücretlilerin yaptığı bu harcamaların bir kısmının işverence karşılanması halinde, ücretlinin kendisinin
karşıladığı harcama tutarı özel gider indirimine konu olacaktır.
c)Gıda Giderleri:
Gıda giderlerinden, her türlü yiyecek ve içecek için yapılan harcamaların anlaşılması gerekir. Ancak, içecek
giderlerinden; sigara, alkollü içkiler ve bira bu kapsamda değerlendirilemeyecektir.
Ayrıca, evlerde beslenen kuş, kedi, köpek gibi hayvanlar ile diğer hayvanların tüketimi için alınan yem,
mama ve sair gıda maddelerine dahil harcamalar gıda giderleri kapsamına girmeyecek ve özel gider
indirimine konu teşkil etmeyecektir.
d)Giyim Giderleri:
Giyim giderlerinden kumaş, hazır elbise, ayakkabı, şapka, iç çamaşırı, çorap, kemer gibi giyime müteallik
her türlü malların satın alınması için yapılan harcamalar ile bunlara ilişkin dikim, tamir, onarım gibi
harcamaların anlaşılması gerekmektedir.
e)Kira Giderleri:
İkamet edilen konut için yapılan kira ödemesinin tamamının anlaşılması gerekir. Bu uygulamada, kiranın
defaten veya bir kaç aylık veya aylık dönemler itibariyle ödenmesinin önemi bulunmamaktadır. Ancak, kira
ödemesinin kapsadığı dönem belgede belirtilecektir11.
Aynı harcama belgesinde indirime konu olan birden fazla harcama çeşidinin olması halinde ise, bu belge,
özel gider indirimine ait zarfın ön yüzündeki harcama cinsinden, miktarı yüksek olan gruba ait harcama
belgesi olarak gösterilecektir.
Bir harcama belgesinde birden fazla harcama çeşidinin olması halinde, özel gider indirimine konu olmayan
harcamalar belge toplamından düşülerek, indirime konu olacak harcama tutarı tespit edilecektir.

Arıkan Yahya, “Özel Gider İndirimi Sistemi ve Vergi İadesi (Ücretliler)”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:49, EkimKasım-Aralık 1999, www.ismmmo.org.tr (25.10.2002).
11
Gül Turhan, Özel Gider İndirimi Uygulaması, www.insankaynaklari.com/bireyler/trands/yasal/vergi_iade.asp
(28.11.2002).
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4. Özel Gider İndirimine Konu Olmayan Harcamalar ve Bazı Özel Durumlar
Vekalet ücretleri, yolcu ve yük taşıma giderleri, otel, motel ve pansiyonlara ödenen konaklama ücretleri,
tiyatro, sinema, konser salonu, plaj, yüzme havuzu gibi yerlere yapılan giriş ücreti ödemeleri, ziynet ve süs
eşyası alımları, temizlik madde ve malzemesi alımları, her türlü kadın-erkek tuvalet, ıtriyat maddesi ve
malzemesi alımları, kuru temizleme ücretleri, çiçek alımları, kuaför ve berberlere ödenen ücretler, fotoğraf
filmi ve tab ücreti, gazete, dergi alımları, ampul, floresan ampul ve pil alımları, plak, teyp, video kaset
alımları ile bunların kiralanması karşılığında ödenen ücretler, konutların boya ve badana giderleri ile duvar
kağıdı giderleri, elektrik ve su tesisatı için yapılan ödemeler, billuriye, züccaciye alımları, çocuk oyuncakları,
havlu, çarşaf, nevresim alımları, plastik eşya alımları, çanta ve valiz alımları, noter giderleri, şehir şebekesi
su giderleri, sigara, alkollü içkiler ve bira için yapılan giderler, sıhhi tesisat malzemeleri, askeri ve okul
kantinlerine yapılan harcamalar, yurt dışı eğitim ve öğretim giderleri, üniversite harçları, kol ve duvar
saatleri, her türlü hırdavat malzemesi, tüpgaz giderleri ve genel bütçeye giren dairelere ait lojman giderleri
özel gider indirimine konu olmayan harcamalardan bazılarıdır12.
Bazı özel durumlar ise şöyle belirtilmektedir13;
1. Kamu kurumlarına ait lojmanlara ilişkin kira giderleri özel gider indirimi kapsamına girmez,
2. Sağlık Bakanlığına veya üniversitelere bağlı hastanelerin döner sermayelerine yapılan sağlık
harcamalarına ilişkin ödemeler özel gider indirimine konu teşkil etmez,
3. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların okul aile birliğine veya okul koruma derneğine yapılan bağışlar
özel gider indiriminden yararlanamazlar. Yine, yurtdışındaki eğitim kurumlarına ödenen okul, üniversite,
kurs ücretleri özel gider indiriminden yararlanamazlar,
4. “Kurumlar Vergisinden Muaftır” ibaresini taşıyan belgeler özel gider indirimine konu olamaz. Ordu
pazarları ve kantinlerinden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin ödemeler özel gider indirimine konu
teşkil etmez,
5. Itriyat malzemeleri, kolonya ve kozmetik maddelerin sağlık malzemesi olarak nitelendirilmesi ve
dolayısıyla özel gider indirimine konu edilmesi mümkün değildir. Ancak ilaç masrafları, hastane
giderleri, diş protez ücretleri, gözlük, lens, diş macunu, diş fırçası, steril pamuk ve sabun giderleri sağlık
harcamaları olarak özel gider indirimine konu edilebilecektir,
6. Genel olarak gazete ve dergi bedelleri özel gider indirimine konu edilemezken üniversiteye hazırlanma
dergileri için yapılan harcamalar özel gider indirimine konu edilebilecektir.
5. Özel Gider İndirimine Konu Olan Harcamalarda Aranan Şartlar
Harcamaların özel gider indirimine konu olabilmesi için, harcamaların Türkiye'de yapılması ve harcamaların
Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi olan mükelleflerden alınan belgelerle tevsik edilmesi şarttır. Ayrıca,
yapılan harcamaların ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları tarafından yapılması ve satın alınan mal ve
hizmetlerin bunlar tarafından tüketilmesi gerekmektedir. Ücretlinin ücreti ile mütenasip olmayan veya bunlar
tarafından tüketilmeyen mal ve hizmetler özel gider indirimine konu teşkil etmeyecektir14.
5.1. Harcamaların Türkiye’de Yapılmış Olması
Özel gider indirimine konu harcamalar eğer yurt dışında, Türkiye gümrüklerindeki free-shoplarda ve
Türkiye’den yurt dışına sipariş vermek suretiyle posta ve benzeri şekilde yapılmışsa bu durumda bu
harcamalar özel gider indirimine konu edilemez15. Örneğin yurt dışında yapılan sağlık harcamaları, yurt
dışında yapılan alışverişler ve benzeri yurt dışı harcamalar özel gider indirimi kapsamına girmez.
Kızılot Şükrü, “Vergi İadesi”, 11.12.2001 tarihli Sabah Gazetesi, www.sabah.com.tr (5.11.2002).
Ürel Gürol, Şeker Kenan, “Özel Gider İndirimi”, Mükellefin Dergisi, Sayı: 109, Ocak 2002, s.86.
14
176 Seri Nolu GVK Genel Tebliği, www.gelirler.gov.tr (12.11.2002).
15
Sarılı Mustafa Ali, “Gerçek Usulde Vergilendirilen Ücretlilerde Özel Gider İndirimi Uygulanması”, Mükellefin
Dergisi, Sayı: 96, Aralık 2000, s. 95.
12
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5.2. Harcamaların Ücretlinin Kendisi, Eşi veya Çocukları Tarafından Yapılmış Olması
Yapılan harcamaların ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları tarafından yapılması ve satın alınan mal ve
hizmetlerin bunlar tarafından tüketilmesi gerekmektedir. Yani harcamalara ilişkin belgelerin ücretleri gerçek
usulde vergilendirilen ücretliler ile bunların eş ve çocukları adına düzenlenmiş olması gereklidir. Eş, medeni
kanun hükümlerine göre aralarında evlilik bağı kurulmuş olan kadın ve erkekten her biridir. Özel gider
indirimi uygulamasında çocuk tabiri ise 218 seri no’lu GVKGT ile tanımlanmış olup, buna göre yaş sınırına
bakılmaksızın ücretli ile birlikte oturan veya ücretli tarafından bakılan evlatları ile evlatlık edinilenleri ve ana
babasını kaybetmiş torunları ifade etmektedir16.
Özel gider indirimine konu harcamalarla ilgili bir diğer özellikte, harcamaların ücretli olarak çalışıldığı
dönemde yapılmış olması gereğidir. Yani ücret gelirinin elde edildiği dönemler yapılan harcamalar karşılığı
alınan belgeler özel gider indirimine konu harcama belgesi olarak kabul edilecek, ücret gelirinin elde
edilmediği dönemlerde yapılan harcamalar karşılığı alınan belgelerin ise özel gider indirimi uygulamasında
dikkate alınması mümkün olmayacaktır. Örneğin 2002 yılı içinde çalışmış olup işten çıkarılan ücretlilere de
vergi iadesi ödenecek, bu kişiler ne kadar çalışmışlarsa, örneğin 2002’de 9 ay çalışmışlarsa bu kadar süreye
ait fişi toplayıp belgeledikten sonra en son çalıştıkları işyerine başvuracaklardır17.
5.3. Harcamaların Ücret Geliri ile Mütenasip Olması
Ücretlinin ücreti ile mütenasip olmayan veya bunlar tarafından tüketilmeyen mal ve hizmetler özel gider
indirimine konu edilemeyecektir. Harcama belgelerinin makul, olağan ölçü ve tutarlarda olması gerekir.
Örneğin tek fatura ile yapılmış olup, günün koşullarına göre yüksek miktar ve tutardaki bir harcamanın özel
gider indirimine konu edilmesi mümkün değildir. Bu çerçevede örneğin toptancı hal komisyonlarından
alınan faturaların özel gider indiriminde kullanılması mümkün değildir. Ücretliler tarafından ibraz edilen
harcama tutarlarının günün koşullarına uygun olup olmadığının ve yapılan harcamanın gerçeği yansıtıp
yansıtmadığının sorumluluğu işverene aittir18.
6. Özel Gider İndirimine Konu Olan Harcamaların Belgelendirilmesi
Ücretliler özel gider indirimine konu olan harcamalarını, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden
alacakları şu belgeler ile tevsik edeceklerdir19.


Fatura,



Serbest meslek makbuzu,



Perakende satış fışi,



Ödeme kaydedici cihazlara ait satış (yazar kasa) fişi.

Fatura, serbest meslek makbuzu ve perakende satış fişlerinde yer alması gereken asgari bilgiler ve bu
belgelerle ilgili esaslar, 02.02.1985 tarihli ve 18654 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu
Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basımı ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik” ve
bu konudaki Vergi Usul Genel Tebliğlerinde açıklanmıştır. Ödeme kaydedici cihazlara ait satış (yazar kasa)
fişlerinde bulunması gereken asgari bilgiler ile bu belgenin esasları da Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin
Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğlerde
belirtilmiştir.
Öte yandan, 17.11.1990 gün ve 20698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 206 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliğinde, kurumlar vergisinden muaf olan kurumların, düzenleyecekleri belgelerde ve ödeme

16
17

18
19

Ürel Gürol, Şeker Kenan, a.g.m., s.89.
“İşsize de Vergi İadesi”, 11.12.2001 Tarihli Milliyet Gazetesi, www.milliyet.com.tr, (11.11.2002).
Ürel Gürol, Şeker Kenan, a.g.m., s.89.
Doğan Cemil, a.g.m., ss.64-65,

kaydedici cihazlara ait satış (yazar kasa) fişlerinde, “Kurumlar Vergisinden Muaftır” ibaresine yer verilmesi
gerektiği belirtilmiştir. Bu ibare konulan belgeler, özel gider indirimine konu edilmeyecektir20.
Gerçek kişilerden yapılan kiralamalarda ise, bu kişilerin kira gelirleri (istisna tutarını aşanlarda) için yıllık
beyanname vermek mecburiyeti bulunmaktadır. İstisna tutarını aşmayan kira geliri sahipleri de yine gelir
vergisi mükellefi olmakla birlikte, bu mükellefler Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesi uyarınca yıllık
beyanname vermemektedirler. Gerçek kişilerden yapılan kiralamalarda21;


Kira ödemesinin nakden yapılması halinde, kira geliri elde edenden alınacak kiranın ödendiğine ilişkin
herhangi bir belge,



Banka vasıtası ile ödenmiş ise banka dekontu,



Bankamatik vasıtasıyla ödenmiş ise bankamatik makbuzu (bu makbuzda kira bedeli olarak kime ve ne
kadar ödendiğinin belirtilmesi şartıyla)
tevsik edici belge olarak kabul edilmektedir.

7. Özel Gider İndirimi Uygulaması
7.1. Ücretlilerin Yapacakları İşlemler
Ücretliler, kendileri, eş ve çocukları adına düzenlenen harcama belgelerini 1 Ocak’tan başlayarak 31 Aralık
tarihine kadar biriktireceklerdir. Bir yıl boyunca biriktirilen özel gider indirimine konu harcama belgeleri,
ertesi takvim yılının 20 Ocak tarihinin mesai saati sonuna kadar, örneği 178 seri no’lu GVKGT de bulunan
“Özel Gider İndirimine Ait Bildirim” ile işverenlerine beyan edeceklerdir.
Bu bildirimin arka yüzü doldurulurken, harcama belgeleri 50’den fazla ise, bildirimin arka yüzünün
fotokopisi çekilerek belgelerin tamamının yazılacağı kadar yaprak kullanılacaktır. Özel gider indirimi
bildiriminin doldurulması sırasında, bir harcama belgesinde özel gider indirimi kapsamında olmayan
harcamaların da bulunması halinde, bu harcamalar belge toplamından düşülerek indirime konu harcama
tutarı saptanacaktır. Bildirim doldurulurken eğitim, sağlık, giyim, gıda ve kira giderleri ayrı ayrı
gruplandırılacaktır.
Aynı harcama belgesinde indirime konu olan birden fazla harcama çeşidinin olması halinde bu belge,
belgenin içerdiği en yüksek harcama grubuna dahil edilecektir. Bu bildirimde ücretliler, harcamalarının
toplam tutarını ve bu tutarın 1/3’ünü hesaplayarak, bildirimde göstereceklerdir22.
7.2.. İşverenlerin Yapacakları İşlemler
İşverenler, ücretliler tarafından kendilerine verilen bildirimi ve harcama belgelerini alacaklardır. İşverenler
kendilerine ibraz edilen harcama belgelerinin geçerli belge olup olmadığını kontrol edeceklerdir. Özel gider
indirimi, indirime konu olan harcamanın 1/3’ü ile sınırlandırılmış ve ayrıca bu tutarın toplam vergi
matrahının %35’ini geçmemesi esası getirilmiştir.
İşverenler, kendilerine ibraz edilen özel gider indirimine ait bildirimlerde yer alan harcama tutarlarını da
dikkate alarak, örneği 178 no’lu GVKGT de yer alan “Özel Gider İndirimine Ait Bordro” yu Ocak ayı
sonuna kadar düzenlemek zorundadırlar. İşverenler bu bordroyu her bir ücretli için ücretlinin yararlanacağı
gelir vergisi farkını ayrı ayrı hesaplamak ve bordroda göstermek zorundadırlar. Diğer taraftan, işverenler
kendilerine ibraz edilen bildirim ve harcama belgelerini tarh zaman aşımı süresi içinde saklamak ve
istenildiğinde, vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz etmek zorundadırlar23.
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7.3. Özel Gider İndiriminden Doğan Gelir Vergisi Farkının Ücretlilere Ödenmesi
İşverenler, Ocak ayı sonuna kadar düzenleyecekleri özel gider indirimine ait bordroda yer alan gelir vergisi
farkını, 1 Şubat tarihinden itibaren ücretlilerine ödeyecekleri ücretlerin gelir vergisinden mahsup
edeceklerdir. Bu mahsup işlemleri, her bir ücretli için ayrı ayrı yapılacaktır. Bir ücretliye ait mahsup edilecek
vergi, diğer ücretlilerin vergileriyle ilgilendirilmeyecektir.
Bu mahsup, işlemi için işverenler, ücretliler için düzenledikleri ücret bordrosunda, “Özel Gider İndiriminden
doğan mahsup edilecek gelir vergisi” başlığı altında bir sütun daha açacak ve mahsup ettikleri vergi tutarını
bu sütunda göstereceklerdir. Bu sütunda gösterilen tutar, ücretler üzerinden tevkif suretiyle kesilen gelir
vergisinden mahsup edilecek ve kalan kısmı muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenecektir. Bu
mahsuba rağmen arta kalan bir tutarın bulunması halinde, bu tutar ücretlilerin müteakip aylara ait hesaplanan
gelir vergisinden mahsup edilecektir24.
7.4. Özel Gider İndirimin Uygulanmasına İlişkin Bir Örnek
GVK mad.63/5 gereğince ücretli tarafından bir yıl boyunca yapılan yukarıda nitelikleri belirtilen
harcamaların 1/3’ü ve harcamanın yapıldığı yıla ait vergi matrahının %35’i geçmeyecek şekilde indirime tabi
tutabilir. Yani;
Harcamalar x 1/3 = Vergi Matrahı x %35
Harcamalar= Matrah x 0.35 x 3
Harcamalar = Matrah x 1.05
Böylece bir ücretli özel gider indiriminde eksiksiz yararlanmak istiyorsa, harcamanın yapıldığı yıla ait vergi
matrahının %105’i kadar yukarıda yazılı özelikleri taşıyan harcama belgelerinden toplaması gerekmektedir.
Örnek: Ücretli (A)’nin 01.01.2002-31.12.2002 dönemine ait vergi matrahı 8 milyar lira olduğunu
varsayalım. Mükellef (A) bu döneme ilişkin işverene teslim ettiği harcama belgelerin tutarı 8.8 milyar liradır.
İşveren tarafından yapılan incelemede bu belgelerin 750 milyon liralık kısmı özel gider indirimi kapsamında
olmayan harcamalardan oluştuğu görülmüştür. Bu durumda, ücretli (A)’nın özel gider indiriminden doğan
vergi farkı ne olur?


Ücretli (A)’nin; Vergi Matrahı : 8 milyar lira,



Tevkif suretiyle kesilen toplam G V: 1.410 milyon lira, (3.8 milyar lira x %15 = 570 milyon lira, 4.2
milyar lira x %20 = 840 milyon lira, Toplam = 1.410 milyon lira),



Özel gider indiriminin üst sınırı (8 milyar x % 35=) : 2.8 milyar lira,



Ücretlinin ikinci hesaplamaya konu edilecek harcama belgelerinin miktarı (8 milyar x %105=): 8.4
milyar lira,



Mükellefin ibraz ettiği belgelerden özel gider indirimine esas alınacak harcama tutarı (8.8- 0.750= 8.05 x
1/3=) : 2.68 milyar,



İkinci hesaplamada dikkate alınacak vergi matrahı ( 8 – 2.68 = ) : 5.35 milyar lira,



Yeni matraha göre hesaplanan vergi (3.8 milyar x %15= 570 milyon, 1.55 milyon x %20= 310 milyon ) :
880 milyon lira,



Vergi farkı (1.410-880 =) 530 milyon lira.

24
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Bu durumda Şubat ayından başlamak üzere sona erinceye kadar ortaya çıkan 530 milyon liralık vergi farkı
ücretlinin hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Böylece ücretlinin net ücretinde dolaylı olarak bir
artış meydana gelecektir25.
8. Özel Gider İndirimi Uygulamasında Özellikli Durumlar
a) Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılan veya Ölen Ücretlilere Uygulanacak Özel Gider İndirimi:
Emeklilik nedeniyle işinden ayrılan ücretliler, 1 Ocak tarihinden başlayarak işlerinden ayrıldıkları tarihe
kadar biriktirdikleri özel gider indirimine konu olan harcama belgelerini, yukarıda açıklanan esaslar ve
süreler dahilinde işverene bildireceklerdir. Ölüm nedeniyle işten ayrılan ücretlilerin varislerinden bir tanesi
(kendisi ve diğer varisler adına) yine yukarıda açıklanan şekilde 1 Ocak’tan ölüm tarihine kadar olan
harcama belgelerini murisin işverenine ibraz edebilecektir.
İşverenlerden genel bütçeye dahil olan daireler, özel gider indirimi bordrosuna dahil ettikleri bu ücretliler
için ayrıca hazırlayacakları tahakkuk müzekkeresi ve verile emrine dayanılarak, Şubat ayı içinde
emeklilerine veya ölenlerin kanuni varislerine nakden ödeyeceklerdir.
Muhtasar beyanname veren işverenler ise, emekli olanlar ile ölenlerin gelir vergisi farklarını, özel gider
indirimine ait bordroda göstermek, Şubat ayı içinde nakden ödemek ve ödemeye ait belgeyi saklı tutmak
kaydıyla Şubat ayı veya takip eden ayların muhtasar beyannamesi ile ücretlerle ilgili tevkif edilerek beyan
edilen gelir vergisinden mahsup edebileceklerdir. Şu kadar ki, bu işlemin yapılabilmesi için bu işverenlerin
yıl içinde tevkif ettikleri vergileri vergi dairelerine ödemeleri şarttır.
b) Bir İşyerinde çalışmakta İken İşten Ayrılan ve Başka Bir İşte Ücretli Olarak Çalışmayanlar
Hakkında Özel Gider İndirimi Uygulaması:
Bir işveren nezdinde çalışmakta iken bu işyerinden ayrılıp, bir daha ücretli olarak çalışmayan ücretliler için
de yukarıda emeklilik nedeniyle işten ayrılan veya ölen ücretlilere uygulanacak işlemler yapılacaktır.
c) İşveren Değiştiren Ücretlilerde Özel Gider İndirimi Uygulaması:
Bir işveren nezdinde ücretli olarak çalışmakta, iken, bu işverenden ayrılarak başka bir işveren nezdinde
çalışan ücretliler, işveren değiştirdiği takvim yılına ait özel gider indirimine ait bildirimi, en son çalıştığı
işverene verecektir.
Ancak, bu ücretliler, daha önce çalıştığı işyerinde kendilerine ödenen ücretlerin vergi matrahını, bu
matrahtan kesilen gelir vergisini ve bu vergilerin ilgili vergi dairesine yatırılmış olduğunu gösterir bir belgeyi
alarak, bu belgeyi de en son çalıştığı işverene ibraz etmek zorundadır.
d) Aynı Zamanda Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Özel Gider İndirimi Uygulanması:
Ücretlilerin aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverene özel gider indirimine
ait bildirimi vermesi mümkün bulunmaktadır.
Her bir işveren kendi ödediği ücretlerin vergi matrahlarına, yukarıda açıklanan esaslara göre özel gider
indirimi uygulayacaktır.
e) Üç Ayda Bir Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yanında Çalışan Ücretlilerde Özel Gider
İndirimi Uygulaması:
Üç ayda bir muhtasar beyanname veren işverenler, yanlarında çalışan ücretliler için özel gider indirimi
uygulamasını diğer işverenlerde olduğu gibi, l Şubat tarihinden itibaren ödeyecekleri ücretler üzerinden
yapacaklardır.
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Diğer bir ifade ile bu işverenler, özel gider indiriminden doğan fark vergiyi Kasım, Aralık ve Ocak aylarına
ilişkin ücretlere ait Şubat ayında verecekleri muhtasar beyanname ile ilgilendirmeyeceklerdir.
Bu işverenler, önceki yılın özel gider indirimine ait vergi farkını Mayıs ayında verecekleri muhtasar
beyanname ile ilgilendireceklerdir.
f) Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Özel Gider İndirimi Uygulaması:
Gelir Vergisi Kanununun 95 inci maddesinde aynen aşağıdaki hükme yer verilmiştir.
“Aşağıda yazılı hizmet erbabının ücretleri hakkında vergi tevkif usulü cari olmaz:
1. Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı;
2. 16’ncı maddede yazılı istisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri
3. Maliye Bakanlığı'nca yıllık beyanname ile bildirilmesinde zaruret görülen ödemeler.
Bunlar gelirlerini, bu kısmın 2’nci bölümündeki hükümlere göre, yıllık beyanname ile bildirirler.”
Ücretlerinden vergi tevkif usulü cari olmayan ve bu nedenle ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek
zorunda olan ücretlilerde özel gider indirimi, bunların yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda oldukları
ücretlerinin vergi matrahlarına göre hesaplanarak uygulanacaktır.
Ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerin verdikleri yıllık gelir vergisi
beyannamesine tevkif suretiyle vergilendirilen ücretleri ile diğer kazanç ve iratlarını da dahil etmeleri
halinde, özel gider indirimi sadece vergi tevkifatı cari olmayan ücretlerin vergi matrahına uygulanacaktır. Bu
nedenle, toplam matrah içindeki bu ücretlere ait matrah kısmı ayrılacaktır26.
9. Özel Gider İndirimi ile İlgili Cezai Müeyyideler
9.1. Muhtasar Beyanname Vermeyen Genel Bütçeye Dahil Dairelerde Çalışan Ücretlilerde
Genel bütçeye dahil dairelerde çalışan ücretlilerin özel gider indirimine konu olan harcamalarını, sahte veya
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler kullanmak veya belgelerde tahrifat yapmak suretiyle veya diğer
suretlerle yüksek göstermeleri nedeniyle, doğan fark verginin fazla hesaplanılmasına neden olunması
halinde, bu vergi ilgililerinden cezalı olarak geri alınacaktır.
Bu şekilde doğan vergi farkı, ilgili saymanlıklarca saymanlığın bağlı bulunduğu vergi dairelerine intikal
ettirilecek ve vergi daireleri de ücretlilerden ihbarname kuralına göre cezalı olarak tahsil edeceklerdir. Bu
vergi cezasından işverenlerin tahakkuk memurları da müteselsilen sorumlu olacaklardır27.
9.2. Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yanında Çalışan Ücretlilerde
İşverenler, yanlarında çalıştırdıkları ücretlilerin ücretlerinden tevkif ettikleri vergilerin doğru olarak beyan
edilip ödenmesinden sorumludurlar. İşverenler, tevkif suretiyle kesilen vergilerin eksik beyanı dolayısıyla
yapılan ikmalen veya re’sen tarhiyatlarda vergi aslı ile buna ilişkin cezalardan da sorumlu olacaklardır. Bu
çerçevede işverenler, özel gider indirimi dolayısıyla, tevkif suretiyle kesilen vergilerin eksik beyanından
sorumludurlar.
Ancak, ücretlilerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandıklarının sabit olması halinde,
işverenlerin ücretlilerin bu belgelerine dayanarak eksik ödedikleri gelir vergisi için adlarına ikmalen veya
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re’sen tarh edilen vergi aslı, ceza ve gecikme faizi, genel hükümler çerçevesinde ücretlilere
yansıtılabilecektir28.
Bu hükme göre, ücretlilerin ücretlerinden kesilerek beyanı gereken gelir vergisinden mahsup edilen vergi
farkının, mahsup işleminin yapıldığı ayda ücretliye nakden ödenmesi gerekir. Aksi takdirde, ücretliye nakden
ödenmeyen vergi farkı, işverenler tarafından haksız yere yapılan bir mahsup işlemi niteliği taşıyacak ve
tevkif suretiyle kesilen verginin bu tutar kadar olan kısmı, muhtasar beyanname ile eksik beyan edilmiş
olacaktır.
Bu nedenle, mahsup işleminin yapıldığı ayda ücretliye nakden ödenmeyen vergi farkları da o ayda eksik
beyan edilmiş vergi tevkifatı olarak kabul edilerek, bu vergiler içinde işverenler hakkında cezalı tarhiyat
işlemi yapılacaktır29.
ÖRNEK - İşveren (E)'nin yanında çalışan, ücretli (F)'nin 2001 yılına ait ücretlerinin vergi matrahına özel
gider indirimi uygulanmasından doğan vergi farkı 25 milyon liradır. Bu ücretlinin 15.2.2002 tarihinde
ödenecek olan ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisi ise 35 milyon liradır. Bu vergiden 25 milyon liralık
fark vergi mahsup edilmiştir. Kalan (35 - 25=) 10 milyon lira işverence, tevkif edilen gelir vergisi olarak
muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenmiştir. Ancak mahsup edilen 25 milyon lira işverence, mahsup
işleminin yapıldığı Şubat ayı içinde nakden ücretliye ödenmemiştir. Mahsup edilen tutar, ücretliye
ödenmediği için, muhtasar beyanname ile beyan edilen gelir vergisi bu tutar kadar eksik beyan edilmiş kabul
edilecek ve işveren hakkında gerekli cezalı vergi tarhiyatı yapılacaktır.
İşveren, mahsup işlemini Mart ayında yapmış ve bu tutar mahsup işleminin yapıldığı ayda ücretliye nakden
ödenmiş ise, mahsup edilen tutar kadar gelir vergisi muhtasar beyannameye eksik yansıtılabilecektir.
10. Özel Gider İndirimi Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Özel gider indirimi uygulamasında zamanla ortaya çıkan sorunlar çeşitli alt başlıklar halinde şöyle
belirlenebilir30;
A) Yıllık Olmasından Kaynaklanan Sorunlar;
Vergi iadesinin yıllık olmasının getirdiği olumsuzlukların başında, ücretlilerin yıl içerisinde yaptıkları
harcamaların karşılığında, “nasıl olsa belgesini alırım” düşüncesiyle belge almada ihmalkar davranmaları,
hatta bazen özellikle belge almamaları gelmektedir. Bu durum ise belge düzenini son derece olumsuz
etkilemekte, büyük oranlarda katma değer vergisi kaybına sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla bir amacı da
belge düzeninin yerleşmesi olan vergi iadesi uygulamasından beklenen sonuç alınamamaktadır.
İkinci ve en büyük olumsuzluk ise, yıl içerisinde düzenli olarak belge almayan ücretlilerin yıl sonunda aşırı
belge talep etmeleri ve bunun neticesi olarak bir taraftan gerçek mükelleflerin afaki miktar ve tutarlarda
fatura düzenlemek zorunda kalmaları; diğer taraftan daha kötüsü sahte belge ticaretinin artmasıdır. Bu
durum, yapılan incelemelerle tespit edilmektedir. Basit bir örnek vermek gerekirse, 1996 ve 1997 yıllarına
ilişkin olarak Malatya’daki kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin özel gider indirimine konu ettikleri
harcama belgelerinin vergi denetmenlerince incelenmesi neticesinde %70-80 arasında sahte belge (daha çok
yazar kasa fişi) tespit edilmiştir. Bilindiği üzere bütün personelin belgelerinin incelenmesi fiilen mümkün
olmamaktadır. Bu durumda haksız yere alınan vergi iadesi tutarının hangi boyutlarda olduğunu
göstermektedir.
Yıl sonunda aşırı miktarlarda toplu fatura düzenlenmesi, ( örneğin birkaç milyar TL’lik gıda harcaması gibi )
gerek işverenlerin kontrolü sırasında gerekse incelemeler esnasında bazı sorunlara yol açmaktadır. Gerçekte
ücretlinin bir aylık tüketiminin çok çok üzerinde olan bu tür faturaları işleme koyup koymamakta
işverenlerin önlerinde bir makul ölçü bulunmadığından genellikle kabul edilmektedir. Aynı durum inceleme
elemanları içinde söz konusudur. Her ne kadar 176 seri no’lu genel tebliğinde
(ücretlinin ücreti ile
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mütenasip olmayan veya bunlar tarafından tüketilmeyen mal ve hizmetler özel gider indirimine konu teşkil
etmeyecektir.) denilmekte ise de burada da örneğin toptan alınarak taksitle ödeme yapıldığı iddia
edilebilmektedir.
Bu nedenle, bu tür sorunların yaşanmaması için 4 seri no’lu Vergi İadesi Genel Tebliği ile getirilen
düzenleme biraz daha genişletilerek ve daha somut ölçüler benimsenerek iade uygulamasında da aylık veya
üç aylık usule dönülmesi bu sorunun giderilmesinde bir çözüm yolu olabilir.
B) Harcama Limiti İle İlgili Sorunlar;
Özel gider indirimine konu olan harcama miktarının tesbitinde gelir vergisi matrahının %35’inin esas
alınmasından doğan birtakım sıkıntılar söz konusudur. Örneğin ücretinin neredeyse tamamı üzerinden gelir
vergisi kesintisi yapılan işçi statüsündeki personelle, maaşının büyük çoğunluğu vergi kesintisi yapılmayan
muhtelif tazminatlardan ibaret bulunan memur statüsündeki personel arasında büyük farklılıklar
doğmaktadır. Çünkü birinin gelir vergisi matrahı çok yüksek diğeri oldukça düşüktür. Birinci gruptakiler
neredeyse ellerine geçmeyen ücret içinde harcama belgesi toplarken, ikinci gruptakiler ellerine geçen ücretin
sadece belli bir kısmı için belge toplamaktadırlar.
Burada amaç vergi iadesi olduğundan ücretinden fazla vergi kesilen bir kimsenin daha az vergi kesilen
kimseye göre farklı iade almasının mantıklı ve daha adil olduğu ileri sürülebilir. Ancak diğer yandan belge
düzeninin sağlanması ve ücretliye katkı amaçları da göz önünde bulundurulacaksa, olayı sadece vergi
matrahı ile sınırlı tutmak yanıltıcı olup amaca uygun olmayan sonuçların doğmasına neden olmaktadır.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/5. Maddesinde yer alan ve özel gider indirimi tutarının hesaplanmasında esas
alınan oranların kamuda çalışan ve gelirlerinin büyük bir kısmı özel gider indirimi matrahının
hesaplanmasında dikkate alınmayan memurlar lehine iyileştirilmesi bir yandan ücretlilerin belge almasını
diğer yandan da memur-işçi ücretlerindeki dengesizliğin giderilmesine katkıda bulunabilecektir.
C) Harcama Türlerinin Sınırlı Tutulmasından Doğan sorunlar;
Kayıtlı ekonomi içinde yer almakla birlikte belge düzeninin tam olarak yerleşmediği ve bu yüzden yarı
kayıtlı ekonomi olarak nitelendirilen bazı sektörlerde (kereste ve mobilya ticareti yapanlar, oto galerileri,
emlakçılar, odun-kömür işiyle uğraşanlar, kuyumcular, tekstil sektörü ve kuaförler gibi ) yapılan harcamalar
ile ücretlilerin yıl içinde gerçekleştirmiş oldukları ısınma, yakıt, ulaşım, temizlik maddeleri gibi zaruri
ihtiyaçları kapsam dışında bırakılarak, özel gider indirimine konu harcama türlerinin eğitim, sağlık, gıda,
giyim ve kira ile sınırlı tutulması, uygulamada karşılaşılan en önemli sorunlardan biridir. Özel gider indirimi
dışında bırakılan bu harcamalarda belgesiz alışverişler yaygınlaşmaktadır31.
Bundan kaynaklanan sorunların asgariye indirilmesi bakımından harcama türlerinin genişletilmesi ve
gerekirse bunların belli oranlarının indirim konusu edilmesi sağlanabilir.
D) Olayın Ahlaki Boyutu
Vergi iadesi uygulamasının doğurduğu en önemli olumsuzluklardan birisi de insanlarda sahte belge
kullanımının olağan bir iş olduğu düşüncesinin yerleşmesidir. Çünkü bazı kesimler, vergi iadesinin devlet
tarafından kendilerine tanınan bir hak ve bu hakkın herhangi bir şekilde kullanılmasının normal olduğu
fikrine sahiptirler. Bu nedenle yapılan sahtecilik işlemleri gayet normal karşılanmaktadır. Ancak bu durumun
doğuracağı ahlaki boyut göz ardı edilmektedir32.
E. Alternatif Bir Öneri
Özel gider indirimi uygulamasında ortaya çıkan sorunlara yukarıda sunulan önerilerin yanında bir alternatif
uygulama şu şekilde önerilebilir:
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Türkiye’de bankalar müşterilerine çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerden biri kredi kartı
uygulamasıdır. Kredi kartlarının müşteriye sunmuş olduğu çeşitli avantajlar söz konusudur. Bu avantajların
en büyüğü kişilerin yanlarında nakit taşımalarına gerek kalmaması ve satın aldıkları bir mal veya hizmetin
bedelini, nakit yerine kredi kartı ile ödemeleridir. Bankalardan alınan kredi kartları para biriktirme ve puan
toplama aracı olarak da kullanılabilmektedir. Puanlı kredi kartları dünyanın her yerinde para biriktirir. Kendi
üye mağazalarında ise daha çok para biriktirmektedir. Ayrıca üye mağazalarda daha çok taksitlendirme
imkanı sunar ve hem taksitli hem de tek ödemede para biriktirir. Bu para harcadıkça çoğalır ve karttaki
chip’te birikir. Biriken para üye mağazalardan öğrenilebilir ve bu mağazalarda anında harcanılarak ücretsiz
alışveriş yapılabilir. Bu kredi kartlarıyla sanal alemde de işlem yapılabilmekte ve puan toplanabilmektedir.
Bazı kredi kartlarının üzerindeki minik chip sayesinde yapılan tüm alışverişleri aklında tutarak anında “chippara” veya sürpriz hediyeler kazanılmaktadır.
İşte bankaların kredi kartlarıyla yapmış olduğu bu uygulamaya benzer bir uygulama Maliye Bakanlığı
tarafından da uygulanabilir. Öncelikle ücret geliri elde edenlere verilecek bir kart üretilebilir. Bu kartla
yapılacak alışverişlerde; örneğin kredi kartlarındaki “chip para” uygulaması şekliyle mükelleflerde anında
artı bir para kazanabilir. Böylelikle tüketiciler yapacakları alış verişleri kendilerine anında para kazandıracak
bir uygulamaya gidecek, yani aldıkları kartla alış verişlerini yapacaklardır. Bu şekilde yapılan alış verişler
sayesinde ekonominin kayıtdışılığına da bir çözüm getirilebilecektir.
Diğer yanda, özel gider indirimi uygulamasına esas teşkil edecek gelirlerinin belirlenmesi ve bu gelirler
üzerinden harcama yapılabilmesi için, ücretlilerden bir toplayıcı karakterde referans hesap numarası
bildirmeleri istenebilir.
Bu referans hesap numarası aynı zamanda ücretlilerin iadeye konu gelirlerinin ve bu gelirler üzerinden
yapılan bütün harcamaların tesbit edildiği bir baz olabilir. Değişik kaynaklardan toplanan gelirlerin
dağınıklığı ve bu dağınık gelirler üzerinden yapılan harcamaların saptanmasındaki güçlük böylelikle ortadan
kaldırılabilir.
11. Değerlendirme ve Sonuç
Özel gider indiriminin uygulamaya konulma amacı, ücret gelirleri üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve
ücretlilerin belge almasını teşvik ederek belge düzeninin yerleştirilmesidir.
Uluslar arası Para Fonu (IMF), bütçe harcamalarının daraltılması çerçevesinde vergi iadesi sistemi
uygulamasına son verilmesini istemektedir. Son yıllarda ücretlilerin vergi iade oranının giderek düşmesi de
Gelir İdaresi’nin bu uygulamayı zaman içinde kaldırmaya yöneldiği ihtimalini güçlendirmektedir. Temmuz
1998’den bu yana, ücret gelirleri için daha düşük oranda bir gelir vergisi tarifesinin uygulamaya konulması
ve ücretliler üzerindeki vergi yükünün son yıllarda oransal olarak azalması bu düşünceyi güçlendirmektedir.
Bu noktada, özel gider indirimi uygulaması mevcut düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda gerçek bir
indirim niteliği taşımamakta, belge düzeninin yerleştirilmesi ve kayıt dışı ekonomik hareketlerin
kavranmasında beklenen faydayı sağlayamamaktadır.
Özel gider indirimi uygulaması çeşitli nedenler yüzünden amacına ulaşamamaktadır. Bazı harcamaların özel
gider indirimi uygulaması dışında tutulması bu nedenlerden biridir. Örneğin, tüketicileri günlük
yaşamlarında çok tükettikleri temizlik maddelerinin bu uygulamanın dışında kalması önemli bir eksikliktir.
Özel gider indiriminin yıllık bazda yapılması, enflasyonist ortamda ücretli aleyhine olmakta ve alınan vergi
iadesi tutarı reel olarak aşınmaktadır. Ayrıca kamu sektöründe çalışanların net ücretlerinin önemli bir
kısmının başlangıçta vergi dışında tutulmuş olması ve vergi dışında tutulan ücret gelirlerinin özel gider
indirimi hesabında dikkate alınmaması, kamuda çalışanların özel gider indiriminden daha düşük tutarlarda
yararlanmalarına yol açmaktadır.
Bunun yanında toplayıcı bir referans hesap numarası hem gelirlerinin tesbitinde hem de harcamaların
yapılmasında yararlı olacaktır. Eğer özel gider indirimi uygulaması kaldırılacaksa da, ücretlilerin vergi
yükünde meydana gelecek artış; asgari geçim indirimi uygulaması, ücretliler de uygulanan gelir vergisi
oranlarının aşağıya çekilmesi veya özel indirim tutarlarının yükseltilmesi ile telafi edilebilir.

Ancak özel gider indirimi uygulamasının özellikle mali yönden sisteme sağlayacağı faydalar dikkate alınarak
sistemin aşağıdaki öneriler ışığında yeniden revize edilmesi daha yararlı olacaktır33.
1. Özel gider indirimine konu harcama türlerinin belge düzeninin yerleşmediği sektörler ile ücretlilerin
zaruri ihtiyaçlarını kapsayacak bir düzenlemenin getirilmesi;
2. Özel gider indiriminin aylık veya azami üçer aylık dönemler halinde uygulanması;
3. Özel gider indirimi tutarının hesaplanmasında esas alınan oranların kamuda çalışan ve gelirlerinin büyük
bir kısmı özel gider indirimi matrahının hesaplanmasında dikkate alınmayan memurlar lehine
iyileştirilmesi;
4. Özel gider indirimine konu harcama belgeleri üzerinde vergi incelemesine yetkili kişiler tarafından
yapılan incelemelere yoğunluk kazandırılması;
5. Belge düzeninin yerleşmediği ve yarı kayıtlı ekonomi olarak nitelendirilen sektörler ile, eğitim, sağlık ve
gıda harcamalarında uygulanan KDV oranlarında indirime gidilmesi;
6. Özel gider indirimine konu harcama belgelerinin titizlikle kontrol edilmesi hususunda beyan
döneminden önce kamu ve özel sektör kuruluşlarının Gelir İdaresi tarafından uyarılması, ücretlilerin
özellikle sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmamaları konusunda uyarılmaları, bu tür
belgeleri komisyon karşılığında satan kişilerin defterdarlık ve mali şube ekiplerine bildirilmesi;
7. Özel gider indiriminde kapsam dışı belge, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanılması
durumunda ücretlilerin vergi ve ceza hukuku yönünden karşılaşacakları müeyyideler konusunda
bilgilendirilmeleri;
8. Vergi ödeme bilincinin yerleştirilmesi, vergi ödemenin her şeyden önce bir vatandaşlık görevi
olduğunun vurgulanması ve ödenen vergilerin ülkenin toplumsal ve ekonomik yapısında doğuracağı
olumlu etkilerin açıklanması suretiyle ücretlilerin ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve;
9. Belge düzeninin yerleşmesi ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin azaltılabilmesi için ABD ve AB’ne üye
ülkelerde uygulandığı gibi mükelleflerin özel harcama belgelerinin belirli bir tutarının gider olarak kabul
edilmesi, KDV’deki geliştirilmiş oto kontrol mekanizmasına işlerlik kazandırılması, gerekecektir.
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VERGİ CEZALARININ (GELİR-KURUMLAR-VERGİ USUL) KANUNU KARŞISINDAKİ
DURUMU VE MUHASEBE KAYITLARI
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1.GİRİŞ
Suç ve cezalar genel olarak Ceza Hukukunun konusudur. Ancak vergi suçları Vergi VERGİ Usul
Kanununda düzenlenmiştir. Vergi suçları vergi kaybına sebep olan suçlar olabileceği gibi, vergi
kaybına neden olmayan bazı biçimsel görevlerinde yerine getirilmemesinden olur. Bu nedenle Vergi
Cezalarının ülkemizde geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır.
Biz bu çalışmamızda Vergi Cezalarının Gelir, Kurumlar, ve Vergi Usul Kanunu karşısındaki
durumunu inceledikten sonra muhasebe işlemleri üzerinde durulmuştur.
2. VERGİ CEZALARININ (GELİR – KURUMLAR - VERGİ USUL) KANUNU KARŞISINDAKİ
DURUMU

Pozitif hukuka göre suç, kanunun cezalandırdığı fiildir. Buna göre suçu, cezai yaptırım ile korunan
ilkelere “normlara” uymama biçiminde tanımlanabilir. (KIRBAŞ,1994;140)
Suç kavramı, cezai yaptırım ile korunan kurallara uymamak yada bu kurallara aykırı davranmak
biçiminde tanımlanabilir. Vergi suçu ise, Vergi kanunlarına aykırı davranmak biçiminde tanımlamak
mümkündür. Başka bir ifade ile vergi suçu, vergi hukukunun, vergi ödevine ilişkin kişilere;
yapmalarını emrettiği hususları yapmamaları veya yapmamalarını emrettiği hususları yapmalarıdır.
(PEHLİVAN,1989;101)
2.1. Gelir Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu
Gelir Vergisi Kanunun 41. maddesine göre ticari kazancın belirlenmesinde gider kabul edilmeyen
giderler belirlenmiştir. (TOSUNER ve diğerleri,1998;49)
Bunlar;


Teşebbüs sahibinin kendisine,eşine ve küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler,
ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar.



Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler,



Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer şekillerdeki
alacakları üzerinden yürütülecek faizler,



Her türlü para cezaları, vergi cezaları ve teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar,



Her çeşit alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin
%60’ı,



Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu
deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili
olmayanların giderleri ile amortismanları,



Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, dönem sonu stoklarını son giren ilk çıkar(LİFO) yöntemine
göre değerleyen veya amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden tabi tutanların, işletmede
kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı, ve benzeri
adlar altında yaptıkları giderler.

2.2. Kurumlar Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu
Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 15. maddesine göre Kanunun Kabul Edilmeyen giderler
aşağıdaki gibi belirtilmiştir.(TOSUNER ve diğerleri,1998;256)


Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler,



Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler,



Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan ihtiyat akçeleri,



Dar mükellefiyete tabi kurumlardan ayrıca;

Bu kurumlar hesabına yaptıkları alım satımlar için ana merkeze ve Türkiye dışındaki şubelere verilen
faizler, komisyonlar ve benzerleri,


Ana merkezinin veya Türkiye dışındaki şubelerin giderlerine veya zararlarına iştirak etmek üzere
ayrılan hisseler,



Bu kanuna göre hesaplanan Kurumlar Vergisi ile türlü para cezaları, vergi cezaları ve Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları
ve faizler,



Kanunların veya Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tesbit edilen hadler saklı kalmak üzere,
menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında satışından doğan zararlar ile ödenen komisyonlar
ve benzeri her türlü giderler,



Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri,



Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin
%50’si,



Kiralama yoluyla edinilen veya işletmelerde kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi
motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili
olmayanların giderleri ile amortismanları,



Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre dönem sonu stoklarını son giren ilk çıkar yöntemine göre
değerleyen veya amortismana tabi sabit kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutan kurumların
hesapladıkları giderler.

2.3. Vergi Usul Kanunu Karşısındaki Durumu
Vergi cezaları Vergi Usul Kanununda yer almıştır. (CANOĞLU,2002;74) Bunlar;


V.U.K. mad:352’de Usulsüzlük dereceleri ve cezaları,



V.U.K. mad:353’de Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul
hükümlerine uyulmaması ile ilgili cezalar,



V.U.K. mükerrer madde:355’de bilgi vermekten çekinenler ile ilgili cezalardan bahsedilmiştir.

3. MUHASEBE KAYITLARI
Vergi Usul Kanununa göre işletme faaliyetleriyle ile ilgili olmayan, veya VUK’nda belirtilen ölçülerin
üzerindeki harcamalar “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” hesabında gösterilebilinir. Bu hesap
firma sahibinin veya ortakların cari hesabına devredilebilinir. (KIZIL,1991;186)
Kanunen Kabul Edilmeyen ve vergiye tabi olmayan gelirlerin muhasebe işlemlerin Nazım Hesaplarda
izlenebilir. (EROL,1997;183)
Örnek:1

“A” işletmesi Gelir Vergisi 2. taksidini
150.000.000 lira gecikme cezası ödemiştir.
./.

770.GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.1)
770.10. Gecikme faizi

kanuni

süresinde

150.000.000

100. KASA HESABI

150.000.000

Ödenen gecikme faizi
./.
511.KİŞİSEL HESAP.(2)

150.000.000

771. GENEL YÖN.GİD.YAN.HS.

150.000.000

İlgili hesaba devir
./.
771. GENEL YÖN.GİD.YAN.HS.

150.000.000

770. GENEL YÖN.GİD.HS.

150.000.000

Hesapların kapatılması
./.
Yukarıdaki işlemi ortaklık işletmesi olarak muhasebeleştirirsek;
./.
131.ORTAKLARDAN ALACAKLAR HS.(3)
131.01. Ortak A

150.000.000

771. GENEL YÖN.GİD.YAN.HS.
İlgili hesaba devir
./.
Diğer kayıtlar aynen yapılır.
Aynı işlemi aşağıdaki gibide gösterebiliriz.

1)

İşletmenin kayıtlarını 7/A yöntemine göre yaptığı kabul edilmiştir.
Ferdi işletmelerde işletme sahibinin hesabına devredilmiştir.
(3)
İşletmenin ortaklık işletmesi olduğu düşünülerek yapılmıştır.
(2)

150.000.000

ödemediğinden

./.
950. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN
GİDERLER HESABI
950.90.Gecikme faizi

150.000.000

951. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN
GİDER KARŞILIĞI HESABI
951.90. Gecikme faizi
İlgili hesaba devir
./.

150.000.000

Örnek:2 “B”işletmesi KDV Beyannamesini kanuni süresinde vermediğinden 35.000.000 lira
usulsüzlük cezası ödemiştir.
./.
794. ÇEŞİTLİ GİDERLER HS.(4)
794.07. Usulsüzlük cezası

35.000.000

100. KASA HESABI

35.000.000

Ödenen usulsüzlük cezası
./.
511. KİŞİSEL HESAP(5)

35.000.000

798.GİDER ÇEŞ.YAN.HS.

35.000.000

İlgili hesaba devredilen gider
./.
798.GİDER ÇEŞ.YAN.HS.

35.000.000

794. ÇEŞİTLİ GİDERLER HS.

35.000.000

Yansıtma hesaplarının kapatılması
./. .
Yukarıdaki işlemi ortaklık işletmesinde yaparsak;
./. .
131. ORTAKLARDAN ALACAKLAR HS.(6)
131.01. Ortak A

35.000.000

798.GİDER ÇEŞ.YAN.HS.
İlgili hesaba devir
./.

İşletmenin kayıtları 7/B yöntemine göre yaptığı kabul edilmiştir.
Ferdi işletmelerde işletme sahibinin hesabına kaydedilmiştir.
(6)
İşletmenin ortaklık işletmesi olduğu düşünülerek yapılmıştır.
(4)
(5)

35.000.000

Diğer hesaplar aynen yapılır.
Aynı işlemi Nazım Hesaplarda da gösterebiliriz.
./. .
950. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN
GİDERLER HS.
950.90. Gecikme cezası

35.000.000

951. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN
GİDERLER KARŞILIĞI HS.
951.90. Gecikme cezası
./. .

35.000.000

4. SONUÇ
Alacağın tahsilindeki gecikmeler,mükelleflerin sorumluluklarını yerine getirmelerine bağlı olarak
alınan cezalar ve gecikme faizleri enflasyonist ekonomilerde vazgeçilmez bir gerçektir. Bu durum
vergi alacakları içinde geçerlidir. Vergisini ödemeyen ve bu şekilde fon temin eden mükellefle
vergisini zamanında ödeyen mükellefler açısından haksız rekabet yaratmaktadır. Bunu önlemek ve
vergiyi zamanında ödemeye teşvik için belli oranlarda alınması kamu vicdanı açısından da doğru
bulunmaktadır.
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0.

GENEL AÇIKLAMA

İşletmeler faaliyetleri esnasında gerekli olan telefon, su, elektrik, doğalgaz gibi ihtiyaçlarını
satın alma yoluyla gidermektedirler. Bir sözleşme ile yapılan bu alışverişte, satın alınan mal
veya hizmet bir fatura ile belgelenmekte ve faturada görülen kullanım bedeli de işletmenin
karının tespitinde gider olarak indirilmektedir. Ancak işletmeler bazen içinde bulundukları
finansal sorunlar nedeniyle bu fatura bedellerini belirlenen süre içinde ödeyemeyip, satıcı
durumundaki idarelere borçlanmaktadırlar. İdareler de faturaların geç ödenmesi nedeniyle
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna veya düzenlenen
sözleşmeye göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme zammı veya gecikme faizi
adıyla bir zam almaktadırlar. Uygulamada kullanım bedellerinin gecikme zamlı ödenmesi
durumunda, ticari kazancın tespitinde, bu zamların gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı ve
muhasebeleştirilmeleri ile ilgili tereddütler duyulmaktadır.
Bu makale çalışmamızda bahsi geçen zamlarla ilgili yasal durumu inceleyip, görüşlerimiz doğrultusunda konuya
bir açıklık getirmeyi amaçlamaktayız.
1. GİDER VE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER KAVRAMLARI
Günlük hayatta birbirleri yerine kullanılabilen maliyet, gider ve harcama kavramları farklı anlamlar ifade
etmektedirler. Bu kavramların her birinin ayrı olarak tanımlanması ile gider kavramı daha iyi ortaya konmuş
olacaktır.
Harcama: Bir varlık elde etmek veya bir hizmeti sağlamak veya bir zararın giderilmesi
amacıyla borçlanma, para ödeme veya bir varlığın aktarılmasıdır. 1
Maliyet: Bir mal veya hizmetin edinilmesi için, o dönem içinde yapılan harcamalarla, daha önceki dönemde
yapılan harcamalardan o mal ve hizmetin edinilmesinde katlanılan fedakarlıkların parasal tutarıdır. 2
Gider: İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve bir gelir elde edebilmesi için belirli bir zaman dilimi içinde
kullanılan ve tüketilen mal ve hizmetlerin parasal tutarıdır. 3
Gider kavramının temel unsurlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
1- Gider işletme faaliyetlerinin ve varlığının sürdürülebilmesiyle doğrudan ilgili olmalıdır. İşletmeyle
birinci dereceden ilgisi kurulamayan unsurlar işletmeler yönünden gider değil, harcama sayılabilirler.
2- İşletmeler yönünden giderlerin temel fonksiyonu gelir elde etme amacını gerçekleştirme kabiliyetleridir.
İşletme faaliyetlerinin sürdürülmesi anlamında gelirin sonraki yıllarda elde edilmesi veya gider kavramı
içerisinde değerlendirilebilecek harcamaların gelirin elde edilmesine olan etkisinin az olması bunların
gider sayılmalarına engel değildir.
3- Gider belirli bir döneme ilişkin olmalıdır. Bu açıdan peşin ödenen kiralarda olduğu gibi, yapılan
ödemenin gelecek yılları ilgilendirmesi durumunda yapılan ödemeler ancak ilgili oldukları yılların gideri
sayılabilirler.

Osman ALTUĞ;”Maliyet Muhasebesi”, Türkmen Kitapevi, İstanbul-1999, s.19
Nalan AKDOĞAN;”Maliyet Muhasebesi Uygulamaları”, Gazi Kitapevi, Ankara-2000, s.11
3
Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU;”Maliyet Muhasebesi”, İstanbul-1995, s.11
1
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Gider kavramını maliyet ve harcama kavramlarından ayırt etmede bu unsurlara, bilanço teorisinin özsermayede
meydana gelen azalışlardır yaklaşımını da ekleyebiliriz. 4
Yapılan bu terimsel tanımlamalar gerek ticari mevzuat gerekse vergi mevzuatı yönünden pek farklılık göstermez.
Aralarındaki en önemli fark, vergi mevzuatının bazı giderleri, kazancın tespitinde indirim konusu yapmamasıdır.
İndirim imkanı tanınmayan bu tür giderler, uygulamada ve kaynaklarda kanunen kabul edilmeyen gider olarak
adlandırılır.
Vergi mevzuatı yönünden bir giderin, kazancın tespitinde indirim unsuru olarak dikkate alınabilmesi için bu
giderlerin;
- Kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi çerçevesinde yapılması,
- Karşılığında gayrimaddi bir kıymet edinilmemiş olması,
- Etki ettiği gelirin vergiye tabi bulunması,
- Bir iktisadi kıymetin maliyetine girecek giderlerden olmaması,
- Dönemsellik ilkesine aykırı bulunmaması,
- Miktar ve mahiyet olarak kesinleşmiş olması gerekmektedir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddelerinde, kazancın tespitinde
indirimi kabul edilmeyen giderler konu ile ilgili önemli yasal düzenlemelerdir. 5
3. TELEFON, SU VE ELEKTRİK İDARELERİNE ÖDENEN GECİKME ZAMLARININ NİTELİGİ
Bahsi geçen gecikme zamlarının vergi mevzuatında gider olarak kabul edilip, edilmemesi ile ilgili olarak
doğrudan cevap olacak bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak GVK.’nun 41/5 maddesinde “Her türlü para cezaları
ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar” indirimi kabul edilmeyen gider olarak
belirtilmiştir. Aynı maddede parantez içinde “Akitlerde ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar, cezai mahiyette
tazminat sayılmaz” açıklaması bulunmaktadır. Diğer yandan aynı kanunun 40/1. maddesinde “Ticari kazancın
elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler” indirimi kabul edilen giderler olarak hükme
bağlanmıştır.
Bu zamların indirimi kabul edilen mi, yoksa kabul edilmeyen bir gider mi olacağı sorusuna cevap bulmak için, iki
açıdan yaklaşmalıyız.
Birincisi bu zamlar ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi amacıyla mı ortaya çıkmıştır? İkincisi bu
zamlar bir para cezası mıdır?
Bu zamların keyfiyetten kaynaklandığını düşünmek pek sağlıklı olmayacaktır. Çünkü bir işletmenin mevcut
ekonomik koşullarda isteyerek zamlı ödemeyi göze alacağını düşünmek gerçekçi değildir. Bu zamların mevcut
nakit imkanlar içerisinde, faaliyetlerin devam ettirilebilmesi zorunluluğundan göze alındığını düşünmekteyiz.
Bu zamlar ilgili idareler tarafından geç ödemeler konusunda caydırıcı olmaları için alınıyorsa, bir ceza oldukları
düşünülebilir. Eğer zamlar, idareler üzerinde geç ödemeden kaynaklanan olumsuz etkileri gidermeyi amaçlıyor
veya sağlıyorsa, bunları bir ceza olarak değil de, vade farkı veya parayı elde tutma maliyeti olarak kabul etmek
daha doğru olacaktır. Bu kuruluşlar da sattığı mal veya hizmetin bedelini zamanında almak, gecikme olduğunda
da bunun maliyetini yansıtmak zorundadırlar. Aksi durumda yani zamanında tahsil edemediği alacağı için
gecikme zammı adı ile fark tahakkuk ettirmediği taktirde, zarar etme olasılığı ve faaliyetlerini sürdürememe riski
ile karşı karşıya kalacaktır. İşletmelerin diğer satıcılara olan ödemelerini geciktirdiklerinde de vade farkı
uygulaması ile karşılaştıklarını ve yasaların bunları kabul ettiğini dikkate aldığımızda, bu zamları işletmelerin
kusurlarından kaynaklanan para cezaları olarak görmek hatalı olacaktır.
Eğer işletme yararlandığı hizmetin bedelini zamanında ödemek için kredi kullansaydı, kredinin faizini kazancın
tespitinde gider olarak düşebilecekti. Bununla ilgili mevcut finansman gideri kısıtlamasına dahil olsa bile giderin
niteliği değişmeyecekti.
Hizmet yararlanan işletmeler ile idare arasında yapılan sözleşmelere bakıldığında, gününde ödenmeyen faturalara
için gecikme zammı uygulaması ile ilgili maddeler bulunmaktadır. Gecikme zamlarının GVK.’nun 41/5 maddesi
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parantez içi açıklamasında yer alan akitten doğan alacaklar olduğu kabul edilirse, bu zamların kazancın tespitinde
indirilecek giderler olduğu sonucuna ulaşılır.
Konu ile ilgili olarak Ankara Defterdarlığı tarafından verilen 07.12.1998 Tarih ve 11402 Sayılı ve İstanbul
Defterdarlığı tarafından verilen 25.02.1991 Tarih ve 11015/6-938-393 Sayılı özelgelerde bahsi geçen zamların
gider olarak indirilemeyeceği görüşü, İstanbul Defterdarlığı tarafından verilen 16.09.1996 Tarih ve 4842-8493
Sayılı özelgede indirileceği görüşü bildirilmiştir. Vergi idaresinin her iki yönde görüş bildirmesi, konunun
açıklığa kavuşmasına katkı sağlamamıştır.
Zamların gider olarak dikkate alınması yönünde görüş bildiren ve bizim de katıldığımız 16.09.1996 Tarihli
İstanbul Defterdarlığı tarafından verilen özelgede “....... elektrik faturalarının zamanında ödenmemesi sebebiyle
tahakkuk ettirilen gecikme zammı vade farkı mahiyetinde bir ödeme olduğundan işletme ile ilgili bulunmak ve
başka bir fiili nedenle tahakkuk ettirilmemiş (kaçak kullanım v.s.) olmak şartıyla ticari kazancın tespitinde gider
olarak dikkate alınabilecektir.” açıklaması yer almaktadır.
Bu farkların ne ad ile olursa olsun talep edilmesinin, mevcut ekonomik koşullarda kaçınılmaz olduğu bir
gerçektir.
4. GECİKME ZAMLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Tekdüzen Muhasebe Sistemi açısından gecikme zamlarının gider olarak kabul edilmesi durumunda yapılacak
kayıtlar ile kabul edilmemesi durumunda yapılacak kayıtlar arasında fark yoktur. Çünkü muhasebe sistemi
giderleri vergi mevzuatı gibi indirilecek ve indirilmeyecek şeklinde bir ayrıma tutmadan, kayda alınmasını
öngörmektedir. Ancak konu ile ilgili olarak vergi mevzuatının da beklentilerinin karşılanması gerekmektedir. 1
Sıra No ile yayınlanmış Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin “Muhasebe Usul ve Esasları” başlıklı
bölümünün III No’lu alt başlığında, işletmelerin mevzuat hükümleri uyarınca istenilen bilgileri sağlayacak şekilde
gerekli düzenlemeleri yapabilecekleri açıklaması yer almaktadır. Konu ile ilgili olarak gerekli düzenlemenin nasıl
yapılacağı açık olmadığından, işletmeler ihtiyaçlarına ve düşüncelerine göre kanunen kabul edilmeyen giderleri
kayda almaktadırlar. Bu sebepten uygulamada farklı kayıt şekilleri görülmektedir.
Zamların gider olarak kabul edilmesi durumunda, ya kullanım bedelleri gibi ilgili gider hesaplarında ya da
finansman giderleriyle ilgili hesaplarda izlenmeleri gerekmektedir. Ancak uygulamada bu zamların daha çok
kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alındığı görülmektedir. Bu durumun, zamların çok yüksek
tutarlarda olmaması, her zaman karşılaşılmaması ve işletmelerin vergi idaresi ile ihtilaftan kaçınmalarından
kaynaklandığı düşüncesindeyiz. Bu da zamların indirilmeyen giderlerden sayılması halinde, kayda alınmasında
farklı uygulamaları gündeme getirmektedir. Yaygın olarak ilgili gider hesaplarının alt hesaplarında kanunen kabul
edilmeyen giderler başlığıyla izleme ya da nazım hesaplarda izleme yoluna gidildiğini görmekteyiz.
Eğer bu zamlar indirilmeyen gider olarak kabul edilip kayda alınacaksa, hem Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve
ticari mevzuat hem de vergi mevzuatı yönünden en uygun kayıt şeklinin nazım hesapları kullanmak olduğunu
düşünmekteyiz.
Bunu basit olarak aşağıdaki kayıtlardaki gibi gösterebiliriz.
______________
___________________
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
........ Ödenen Gecikme Zam ve Faizleri
100 KASA
....... Merkez Kasası
....... nolu makbuzla ödenen ........ kullanım bedeli gecikme zammı
______________
___________________
950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN
GİDERLER
....... Ödenen Gecikme Zam ve Faizleri
951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN
GİDER KARŞILIĞI
....... Ödenen Gecikme Zam ve Faizleri
______________
___________________

Yukarıda yapılan birinci kayıt ile Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve ticari mevzuatın beklentisi olan bilgi ihtiyacı,
ikinci kayıt ile de vergi mevzuatının beklentisi olan bilgi ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
5. SONUÇ
Kazancın tespitinde kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için katlanılan tüm giderleri kabul eden ticari
mevzuatı esas alan Tekdüzen Muhasebe Sistemi, vergi mevzuatının da ihtiyaç duyduğu kabul edilmeyen giderler
ile ilgili bilgileri sağlamak durumundadır. Bahsi geçen zamlara olan farklı bakış açıları sorunlar yaratmaktadır. Bu
sorunlar kazancın tespitinde odaklanmakta ve beraberinde muhasebe kayıt düzenine yansımaktadır. Bu zamlarla
ilgili olarak ticari mevzuat ve vergi mevzuatını aynı amaç ve çıkar birliğinde buluşturacak yasal düzenlemeler
duyulan tereddütleri giderecektir. Çünkü sorun gecikme zamlarının gider niteliğinden değil, amaç ve çıkar
farklılığından kaynaklanmaktadır.
Gecikme zamlarının vade farkı olarak kabul edilip, indirilecek gider niteliğine kavuşturulması ile hem Tekdüzen
Muhasebe Sistemi ve ticari mevzuat ile vergi mevzuatı arasında uyum sağlanacağı hem de bu hizmetlerden
yararlanan ancak nakit sorunları nedeniyle sıkıntıya düşen işletmelerin mağduriyetlerinin giderileceği
kanaatindeyiz.
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Kurumlar Vergisi Kanunu

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İNTERNET ERİŞİM (WEB) SAYFASINDA
SUNULAN HİZMETLER
Hüseyin VURAL
Sigorta Müfettişi
I. GİRİŞ
Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler neticesinde her geçen gün yeni ürün ve icatlar ortaya çıkmakta, bu ürün
ve yenilikler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaktadır. Bunlardan en önemlisi de şüphesiz bilgisayar ve internet
teknolojisidir. Dünyada gerek kamu gerekse özel kuruluşlarda bu gelişmelerden nasibini almış kurum ve kuruluşlar
gelişmelere paralel yapılarını değiştirmiş veya yeni kurumlar oluşturulmuştur. Ürünler sanal ortamda pazarlanmaya
hizmetler elektronik ortamda verilmeye başlanmıştır.Bilgi ve iletişim teknolojisini kullanmak aynı zamanda bir
gelişmişlik ölçüsüdür. Ülkemizde bu konuda öncülüğü özel sektör kuruluşları yapmıştır. İnsanlar evlerinde otururken
alışveriş yapabilmekte faturalarını ödeyebilmekte, para transferleri vb. daha bir çok şey yapabilmektedir. Kamu kurum
ve kuruluşları bu konudu çeşitli sebeplerle tutucu olmuştur. Son yıllarda bu konuda önemli çalışmalar ve yatırımlar
yapılmıştır. Özellikle e-devlet çerçevesinde birçok kamu kurum ve kuruluşu elektronik ortamda vatandaşlara hizmet
sunmaktadır. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar
Kurumu Başkanlığı tarafından internet erişim (WEB) sayfalarının bir çok hizmeti verecek şekilde hazırlanması ile
kamu hizmetlerinde yeni bir dönem başlamıştır.
İnternet erişim (WEB) sayfalarının Kamu kurumları ve özellikle SSK tarafından kullanılmasının hizmet kalitesine
etkisi yazımızın konusunu oluşturmakta olup bu bağlamda SSK Erişim (WEB) sayfası (www.ssk gov.tr.) irdelenecek
ve sanal sigorta müdürlüğü tarafından sunulan hizmetler açıklanmaya çalışılacaktır.
II. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELER
Dünyada çağımızda bilim ve teknoloji alanında baş döndürücü gelişmeler yaşanmakta gün geçtikçe insan hayatını
kolaylaştıran ve değiştiren buluşlara imza atmaktadır.Şüphesiz iletişim alanında yaşanan gelişmeler ve ortaya konan
buluşlar, insan hayatını olumlu yönde değiştirmesi ve geliştirmesi insanlar ve ülkeler üzerine etkileri bakımından çok
önemli bir konuma sahiptir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, ekonomide, toplum yaşamında değişiklikler yarattığı bir
dönemi yaşıyoruz.
Bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler insan hayatını kökten değiştirmiş ve yeni icatlar ve kavramlar hayatımızın bir
parçası haline gelmiştir.
Türkiye’de Bilgi Toplumu oluşturmak amacıyla e-devlet girişimini başlatmış bu çerçevede hemen hemen bütün
kamu kurum ve kuruluşları kendi erişim sayfalarını oluşturup vatandaşlara müşterilerine mensuplarına ve ilgililere bu
yolla ulaşılmaktadır. e-devlet Avrasyanın en büyük bilgi ve iletişim fuarı diye nitelenen CeBİT Eurasıa Bilişim
Fuarında vatandaşın huzuruna çıktı. 3-8 Eylül, 2002 tarihlerinde gerçekleşen CeBIT Bilişim eurasia ve Bilişim
Zirvesi’02 kapsamında vatandaşlarımız son dönemlerde sık sık duydukları e-devlet kavramını ilk defa görerek ve
kullanarak tanıma fırsatı buldular. CeBIT Bilişim eurasia platformunda 24 kamu kuruluşu e-devlet uygulamalarını
sergilemişlerdir.
E-devlet kamu hizmetlerine elektronik erişim ile vatandaşların devlet bilgilerine, servislerine ve karar alma
prosedürlerine erişimini sağlamak olarak tarif edilebilir.Bu sayede sunulan hizmet kalitesini yükseltmek,bürokrasinin
azaltılması,emek ve zamandan tasarruf, katılımcılık, standardizasyonun sağlanması amaçlanmaktadır.
E-devlet çalışmaları kapsamında, vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu hizmetlerden önemli bir
kısmını sanal ortamda alabilmekte bu sebeple kurumların yükü azalmakta e-devlet çerçevesinde sanal ortama
kaymaktadır.
III. SSK’NDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANMA İHTİYACI
SSK ülkemizde bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanların(işçilerin) Emekli
Sağlığı devlet memurlarının ve Bağ-Kur ise işverenlerin sosyal güvenliğini sağlayan kuruluşlardır.
Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yarısının (%45.60) sosyal güvenliği SSK tarafından sağlanmaktadır. (sigortalı,gelir ve
aylık alan ve bunların aile fertleri)

Tablo :1 2001 yılı itibarıyla nüfus Gruplarının Sosyal Güvenlik kuruluşlarına göre dağılımı
Sosyal
Güv.Kuruluşları

Sigortalı sayısı

SSK
6.136.107.Emekli Sandığı
2.236.050.Bağ-Kur
3.336.665.SSK Geçici 20.Md
73.090.Kapsamındaki
Sandıklar
TOPLAM
11.781.902.Kaynak SSK 2001 İstatistik yıllığı

Aylık ve Gelir
Alanlar

Aile Ferdi

Toplam

Genel Nüfusa
oranı%

3.560.628.2.375.893.1.340.840.63.455.-

21.592.466.9.602.328.10.584.115.186.143.-

31.289.211.14.214.271.15.264.610.322.688.-

45.60
20.72
22.25
0.47

7.343.826.-

41.965.052.-

61.090.780.-

89.04

Bu kadar geniş bir nüfusu ilgilendiren bir kurumun sunduğu hizmetlerin hak sahiplerine ulaşmasında çeşitli güçlükler
yaşanacağı kuşkusuzdur. İlgililerin kurum uygulamalarından haberdar olmaları ve bilgilendirilmeleri,
haklarını,sorumluluklarını ve yükümlülüklerini doğru ve eksiksiz olarak öğrenmeleri de yeterince mümkün
olmamaktadır. Kuruma kişilerin ne zaman emekli olacakları, ne kadar aylık yada ödenek alacakları, işverenler
tarafından ise primlerinin yada borçlarının ne kadar olacağı yönünde yazılı veya sözlü olarak yılda yaklaşık
1.000.000.-(bir milyon) civarında soru gelmektedir.
SSK’nın sunduğu hizmetler merkezde SSK Başkanlık ve 2 Genel Müdürlük (1-Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü, 2Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü) taşrada ise kurumun yerel üniteleri (Sigorta İl Müdürlükleri, Sigorta Müdürlükleri ve
diğer üniteler) tarafından yerine getirilmektedir. Yukarıda da değinildiği üzere geniş bir kesimi ilgilendirmesi
açısından özellikle büyük kentlerde olmak üzere kurumun birçok ünitesinde istenen hizmet kalitesine ulaşılamamakta,
hizmetler istenen hız ve kalitede sunulamamakta buda kurumdan hizmet alanların ve hak sahiplerinin mağduriyetine
sebep olmaktadır.
Hizmet dökümü,emeklilikle ve SSK hizmetleri ile ilgili olarak bilgi almak için kurumun yerel üniteleri önünde uzun
kuyruklar oluşmakta buda sosyal güvenliğe olan güveni sarsmaktadır.
IV. SSK WEB SİTESİ ve SANAL SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda değinildiği üzere CeBIT Bilişim eurasia platformunda 24 kamu kuruluşu e-devlet uygulamalarını
gerçekleştirmiştir. Bu 24 kamu kuruluşundan bir taneside T.C.Çalışma Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu
Başkanlığıdır.
SSK Başkanlığının Web Sitesi www.ssk.gov.tr e-devlet kapsamında SSK Sanal Sigorta Müdürlüğü projesi ile Türk
Sanayici ve İşadamları Derneğinin(TÜSİAD) verdiği e-Türkiye için e-Devlet ödülleri çerçevesinde Devletten Bireye
Kategorisinde 532 Web sitesi içerinde 2.olarak başarı ödülü kazanmıştır.
A. SANAL SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNDE SUNULAN HİZMETLERİN EN ÖNEMLİLERİ
1. Bilgilendirme
Sigortalı, işveren, hak sahibi, emekli, yurtdışında çalışan işçilerimiz ve kurum mensupları SSK ile ilgili her türlü
bilgiye birinci elden ulaşabilmekte her türlü ilan ve yeni uygulamadan anında haberdar olabilmektedir. SSK tarafından
açılan ihalelerden de ilgililer haberdar olabilmektedir.
2. Sigortalı Hizmet Dökümü
Sigortalı sicil numarası girilerek sigortalının hizmet dökümü alınabilmektedir.Bu sayede kurum ünitesi olmayan
ilçelerde ve birimlerde sigortalının en temel hakkı olan hizmetlerini istedikleri anda alabilmeleri sağlanmış bunanda
öte kurum ünitesi bulunsa bile hizmet dökümü almak için kurum ünitelerinin kapısında oluşan kuyrukların ortadan
kaldırılmasını sağlamıştır.
Sigorta sicil numarası girilerek
a) kimlik bilgilerini
b) İlk işe giriş tarihlerini,
c) Çalıştıkları işyerleri
d) Bildirilen gün sayılarını,
e) Kazanç tutarlarını,
f) işe giriş,çıkış tarihleri öğrenilebilmektedir.

Bu sayede sigortalı işveren tarafından kuruma bildirilip bildirilmediğini öğrenecek eğer bildirilmedi ise bu konuda
işvereni ile temasa geçmek veya kuruma şikayet etmek suretiyle kayıtdışı istihdamın önlenmesine de katkıda
bulunacaktır.
3. Mevzuat Ve Formlar
Sitede 9000 sayfaya yakın mevzuat bulunmaktadır. İşveren Sigortalı hak sahipleri ve diğer ilgilileri ilgilendiren bu
mevzuat sitede ilgililerin istifadesine sunulmuştur.
Kurum hizmetlerinden sigortalı,emekli,işveren, hak sahibi sıfatlarıyla faydalanabilmek ve işlemleri
gerçekleştirebilmek için matbu formlar kullanılmaktadır. Bu formların her yerden temin edilmesi mümkün olmamakta
ancak ilgili kurum ünitesinden temin edilebilmektedir. Kurum ünitesi olmayan yerlerde bu durum çeşitli
mağduriyetlere sebebiyet vermektedir.sitede SSK tarafından kullanılmakta olan bütün formlar mevcut olup ilgililerin
kullanımına açıktır.
4-Sanal Dilekçe
Sigortalı,emekli,işveren, hak sahibi sıfatlarıyla kurumdan dilekçe ile bilgi istemek dilekçenin ilgili kurum ünitesi
tarafından değerlendirilmesi ve cevap verilmesi uzun bir süreyi kapsamakta idi. Bu durum sızlanmalara yol
açmaktadır. Sitede Online başvuru formu mevcut olup bu form internet ortamında doldurulup gönderilmesi durumunda
24 saat içinde cevap alınması mümkün olmaktadır.
5. Emeklilik ve Ödenek Hesabı
Sanal sigorta Müdürlüğünde gerekli bilgileri girerek ne zaman emekli olacaklarını ve ne kadar ödenek alacaklarını
öğrenme imkanı bulunmaktadır.
6. Kıdem Tazminatı Hesaplama
Otomatik kıdem tazminatı hesaplayıcısı ile Sanal Sigorta Müdürlüğünde gerekli bilgileri girerek kıdem tazminatı
öğrenme imkanı bulunmaktadır.
7. Diğer Hizmetler:
Sanal Sigorta Müdürlüğünde dört aylık dönem bordrolarının e-posta aracılığı ile alınabilmekte,buda zaman ve işgücü
tasarrufu sağlamaktadır.Yurtdışındaki Türk işçileri için ve görme engellilere özel erişim sayfaları da e-sigortanın diğer
hizmetleridir.
B. SANAL SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ İLE NELER DEĞİŞTİ
Sanal Sigorta Müdürlüğünün en önemli işlevi özellikle gün dökümünün sanal ortamda alınması,sigortalıların ve hak
sahiplerinin ne zaman emekli olacağı, ne kadar emekli aylığı alacağı vb. sorularına cevap bulması sebebiyle kurum
ünitelerinde yığılmayı ve kuyrukları önlemesi dolayısıyla sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesi,emek ve zaman
tasarrufu sağlanmasıdır.
Kurum Ünitesi olmayan yerlerden internet aracılığıyla sunulan hizmetlerden faydalanılması sağlanmıştır.
SSK Temmuz-Eylül 2002 Bülteninde yer alan haberde Kurum sigorta müdürlüklerindeki iş yükünün elektronik
ortamda bordro alınmasının başlatılması ile birlikte %50 azaltılmaya çalışıldığı belirtilmiştir.
Sigortalılar işveren tarafından gerçek gün ve kazançlar üzerinden kuruma bildirilip bildirilmediğini bizzat görme ve
denetleme imkanına kavuşacak bu durum kayıtdışı istihdamın önlenmesine de katkıda bulunacaktır. 506 sayılı yasanın
79.maddesinde “… İşveren, sigortalıların adını, soyadını, sigorta sicil numarasını ve çalıştığı süreyi gösteren ve örneği
yönetmelikle belirlenen bir belgeyi işyerinde, birden ziyade işyeri olması halinde her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere,
işçiler tarafından da görülebilecek bir yere asmaya mecburdur…”denilmektedir. Maddede sözü edilen belge 4 aylık
Sigorta Primleri Dönem Bordrosudur. Burada amaç Sigortalıların
işveren tarafından kuruma bildirilip
bildirilmediğinin bizzat sigortalılar tarafından kontrolünü sağlamaktır. Ancak kanunun amaçladığı sonuç her zaman
gerçekleşmemektedir.
Bazı iyi niyetli olmayan işverenler dönem bordrosunu asmamakta, bazı durumlarda ise işçinin/sigortalının her zaman
girip çıkmasının mümkün olmadığı büro vb. yerlere asılmakta bu durumda sigortalı kuruma bildirilip bildirilmediğini
kolaylıkla öğrenememektedir. Sanal Sigorta Müdürlüğünde Sigortalılar işveren tarafından gerçek gün ve kazançlar

üzerinden kuruma bildirilip bildirilmediğini bizzat görme ve denetleme imkanı bulmaktadır.Bu durum kayıtdışı
istihdamın önlenmesine de katkıda bulunmaktadır.
C. SİGORTA İLE İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER
www.ssk.gov.tr Sitesi Uluslar arası istatistiklere göre Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kamu sitesi olma özelliğini de
taşımaktadır.(3) siteyi ziyaret edenlerden tanıtım formunu dolduranların meslek gruplarına göre dağılımında ilk iki
sırayı işçi ve serbest muhasebeci mali müşavirler almakta sonra sırasıyla kamu kurumları, sağlık, bilgisayar, tekstil,
emekli, Mimarlık-Mühendislik ile devam etmektedir. Bütün meslek gruplarında memnuniyet oranı oldukça yüksektir.
Site günde ortalama 50.000 kişi ayda ise ortalama 1.000.000 kişi tarafından ziyaret edilmektedir.
Tablo:2 Ziyaretçilerin Meslek gruplarına göre Listesi (siteyi en çok ziyaret eden meslekler)
Formu dolduran 17.345 kişiden
Meslek
ÇOKİYİ
İYİ
ORTA
Meslekler
Dağılımı
%
%
%
yüzdesi
İşçi
%14
65
24
7
Muh.Mali müşavir
%10
50
38
9
Kamu kurumları
%6
52
38
7
Sağlık
%4
48
38
10
Bilgisayar
%4
47
36
11
TEKSTİL
%3
57
29
8
Emekli
%3
53
28
11
Mimarlık-Müh.
%3
49
37
11
Diğer
%53
Kaynak:SSK Web Sitesi

KÖTÜ
%
2
1
1
2
5
3
6
1

Siteyi en çok Sigortalıların,sonra kurum personelinin ve işverenlerin ziyaret ettiği, emeklilerin ve hak sahiplerinin
onları izlediği tablo 2 dan anlaşılmıştır.
Tablo 3 Ziyaretçilerin SSK karşısındaki durumları
Sigortalı
Kurum Personeli
İşveren
Emekli
Hak sahibi
Hiçbiri
TOPLAM
Kaynak:SSK Web Sitesi

%75.79
%7.24
1.81
8.37
1.81
4.98
100

SSK Erişim Sitesini ziyaret edenlerin % 35 inin lise % 31 inin fakülte ve yüksekokul mezunu olduğu tablo 3’te
gösterilmiştir.
Tablo 4 Ziyaretçilerin Eğitim durumları
Lise
Fakülte
Yüksekokul
İlkokul
Ortaokul
seçmeyenler
Yükseklisans/Doktora
Okuryazar
Kaynak:SSK Web Sitesi

%35
%16
%15
%12
%8
%7
%2
%0

SONUÇ
Bu yazımızda devlette bilgi ve iletişim teknolojisinden azami ölçüde faydalanmak gerektiği sonucuna ulaşmaktayız.
Ortaya çıkan yapılanma şüphesiz sunulan hizmet kalitesinin ve etkinliğinin artmasına sebep olmakta emek ve zaman
tasarrufu sağlamakta hizmetlerin çok hızlı ve gerektiği şekilde hak sahiplerine ulaşması sonucunu doğurmaktadır.
Ayrıca inceleme konumuz Sanal Sigorta Müdürlüğü sayesinde de;

1.

2.
3.
4.

Özellikle hizmet dökümü,emeklilikle ilgili olarak sigortalının hangi tarihte emekli olacağı, emekli olduğunda
(işgöremez duruma düştüğünde) ne kadar maaş veya ödenek alacağı gibi sorularına Sanal Sigorta Müdürlüğünde
24 saatte istediği anda cevap bulması sigortalı açısından emek ve zaman,işveren açısından işgücü tasarrufu
sağlamaktadır.
Sanal Sigorta Müdürlüğü kurum ünitelerinin yükünü önemli ölçüde hafifletmiş bu durum ünitelere daha iyi hizmet
sunma imkanı yaratmıştır.
Sigortalılar işveren tarafından gerçek gün ve kazançlar üzerinden kuruma bildirilip bildirilmediğini bizzat görme
ve denetleme imkanına kavuşmuş bu durum kayıtdışı istihdamın önlenmesine de katkı sağlayacaktır.
On-line başvuru ile kişiler sorularına 24 saat içerisinde cevap bulmakta buda sosyal güvenliğe ve kuruma olan
inancı güçlendirmektedir.

E-sigorta ve e-devlet kavramları yeni yeni hayatımıza girmekte bu konuda çok fazla yol aldığımızda söylenemez
ancak henüz 2 yıllık bir geçmişi bile olmayan bir uygulamanın (Sanal Sigorta Müdürlüğü) SSK gibi devasa
boyutlardaki bir kurumun işyükünü %50 oranlarında azaltabildiği telafuz edilebiliyorsa bu bize bilgi ve iletişim
teknolojisinden yeterince faydalanmamız durumunda hayatımızın ne kadar kolaylaşabileceği konusunda önemli
ipuçları vermektedir.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
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ÖZET
İçinde bulunduğumuz “Bilgi Çağı” Internet ve gelişen Internet teknolojileri gibi yeni kavramlar ve
teknolojiler sunmuştur. Her geçen gün artan bilgi yumağı; bilgi çağında insanın kendini sürekli yenileme ve
geliştirme ihtiyacını daha fazla hissettirmekte ve zorunlu kılmaktadır. Sadece mesleki açıdan değil, kişisel
gelişim içinde yaşam boyu öğrenme kavramı giderek yaygınlaşmakta ve dolayısıyla sürekli eğitim talebini
arttırmaktadır. Eğitim almak isteyen öğrenci sayısının her geçen gün artması, eğitim alanının daha çok
genişlemesi sonucunu doğurmakta ve uzaktan öğretim yaygınlaşmaktadır.
1- GİRİŞ
Günümüz dünyasının en temel özelliklerinden biri bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin, insanlık
tarihinde görülmedik bir hıza ulaşmasıdır. Bu, varolan bilginin hızla eskimesi demektir ki, bilgiyi
güncelleştirmenin önemini ve eğitimin sürekli kılınmasını vazgeçilmez kılar.
Bu kapsamda; dünyada her yıl binlerce insan okul dışında meslek odaları, sertifika programları, endüstri,
tarım ve hizmet alanlarında kişileri bir mesleğe hazırlamak, meslekte ilerlemelerini sağlamak ve yenilikleri
öğretmek amacıyla yapılan öğretim etkinlikleri sürecinden geçerek yeni bilgi, beceri, tutum ve değerler
kazanmaktadırlar. Mali müşavirlik, muhasebecilik gibi mevzuatların değiştirildiği, yenilendiği ve sürekli
bilgiyi güncelleştirmenin önemli olduğu mesleklerde, uzaktan öğretim günümüzde düşünülebilecek sayılı
alternatiflerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemle;
 Büyük kitlelere ulaşma ve daha düşük maliyetle eğitim imkanı,
 En bilgili eğiticinin, farklı coğrafya ve mekanlarda bulunan tüm öğrenenlere ulaştırma imkanı,
 Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama,
 Farklı anlama kapasitesindeki öğrencilere istediği kadar tekrar yaparak öğrenme imkanı,
 Gündüz çalışan öğrencilere akşam veya hafta sonları zamandan bağımsız olarak istedikleri zaman,
istedikleri kadar öğrenme imkanı sağlama,
 Yoğun eğitim isteğine imkan verme
 Eğitim alan insanlar arasında sosyal ve mesleki bilgi alışverişinin sağlama,
 Yaşam boyu eğitimi gerçekleştirme,
 Teknoloji ve eğitimi birleştirme,
 Bireysel ve toplumsal öğrenmeyi gerçekleştirme gibi ihtiyaçlar,
 Mali durum gibi seçenekler,
 Toplumu oluşturan bireylerin eğitimde eşit faydalanmasını sağlamak,
 Mevcut eğitim kurumları dışında da bulunan bireylere istekleri doğrultusunda eğitim vermek,
bireysel öğrenmeyi gerçekleştirmek,
 Öğretmen merkezli değil, öğrenci merkezli bir sisteme geçmek
gibi avantajları sağlar.
İnsanları yaşam boyu eğitmek gibi işlevleri yerine getiren okul dışı eğitim sürecinin okullardakinden farkı,
kısa süreli olması, öğrencilerin yaşlara göre gruplandırılmaması, ihtiyaç duyuldukça yapılması ve belli
konularla sınırlandırılmasıdır.
Günümüzde bilgi teknolojisi toplumların kültürel ve ekonomik gelişmesinin dinamosu durumundadır. Çünkü
bilginin hızlı akışı, gereksinim duyulan bilgilerin, gereksinim duyanlara anında ulaştırılması yeni fikirlerin,
yeni buluşların daha hızlı yapılmasına ve yayılmasına olanak tanır. Buda “bilim-teknoloji-üretim” çevrimini
hızlandırmaktadır. Günümüzde bilgi teknolojisi alanında başdöndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. Örneğin
30 ciltlik bir ansiklopedinin tamamı saniyenin altında denecek bir sürede uzaklara bağlı kalmaksızın, bir
yerden diğer bir yere aktarılabilmektedir.1
Kamil Çömlekçi, “Bilgi Teknolojisi ve Bilgiye Erişim”, BTIE 2001 Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim, Bildiriler
Kitabı, s.88
1

1

Mevcut çalışmalar, doğru ve yerinde kullanıldığı takdirde, teknolojinin öğrenme ortamını
zenginleştirebileceğine ve öğrencilerin motivasyonu ile akılda tutma, problem çözme ve eleştirel düşünme
becerilerini geliştirmede etkin bir araç olduğuna işaret etmektedir. 2
Gerçek hayatta başarılı olabilmek için okullarda öğrendiğimiz mesleki bilgi, bilmemiz gereken toplam
bilginin sadece %20’sini oluşturmaktadır. Artık bireyler mesleklerinin kendi başlarına değil büyük
kurumların içinde oluşturulmuş takımlarda icra etmektedirler. Yer zaman kavramları tamamen değiştiği için
zamanın ve yerin verimli kullanımı önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle olunca da takım
çalışması, liderlik, mesleki ahlak, sunum ve iletişim gibi konular teknik bilgilerin önüne çıkmaktadır. Bu
konular ise klasik eğitimde yeteri kadar öğretilememektedir.
Özellikle genç nüfusu hızla artan bizim gibi toplumlarda yeni kuşaklara yetecek kadar okul ve öğretmen
sağlamak önemli bir kaynak sorunudur. Bu kaynakların en iyi kullanımı için öğrenci başarı oranlarını
artırmamız gerekmektedir. Oysa, mevcut eğitim sistemimizde öğrenci başarı oranları çoğu zaman %50’ler
civarında seyretmektedir. Bu ise büyük bir kaynak israfına yol açmaktadır. 3
Günümüzde bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, bilgiyi organize etme, bilgiyi kullanma ve bilgiyi
diğerleriyle paylaşma her alanda olduğu gibi, özellikle meslek gruplarında çok önem kazanmıştır. Bütün
bunların sonucu olarak da, öğretim ortamında bizi bilgiye ulaştıracak, bilgiyi kullanabilmemizi ve
yayabilmemizi sağlayacak her türlü aracı kullanmak zorunda olacağımızı söyleyebiliriz. Günümüzde geçerli
olan beceriler için kullandığımız yöntemlerin ve öğretim programlarının yeniden gözden geçirilmesi ve
değişmesi gerekmektedir. Artık, bilgi teknolojileri, kültürü ve ekonomiyi zorlayan bir güç olmuştur.
Bu nedenle, teknoloji ile öğretim programının değişmesi gerekmektedir. Öğretim yöntemleri ve kapsamı,
çağın ve toplumun gereksinimlerine göre yeniden ele alınması gerekmektedir. Bütün bunların yanı sıra,
bireylerin yaşama hazırlanması gereken eğitim kurumlarının gereken becerileri kazandırmada bilişim
teknolojilerinden yararlanması zorunlu hale gelmiştir.
2. UZAKTAN ÖĞRETİM
Teknoloji Destekli Eğitim : Bilgisayar ve ağı (LAN, Intranet, Internet) üzerinden erişilebilen, çok ortamlılık
(multimedia) özelliklerine sahip, etkileşimli olarak hazırlanmış, pedagojik özellikleri olan, bilgi aktarmanın
yanı sıra beceri kazandırmaya yönelik, eğitim alanların performanslarının bilgisayar tarafından otomatik
değerlendirilebildiği ve kaydedilebildiği, herkesin kendi bilgi algılama ve kavrama hızına göre ilerleyebildiği
ve kendilerine uygun zaman ve yerde eğitim alabilmelerine olanak sağlayan kurs malzemelerinin
kullanılarak yapıldığı kişisel veya kitlesel bir uygulama olarak tanımlayabiliriz. 4
Büyük bir kitlenin, uzman eğitmen tarafından fiziksel sınıf ortamında eğitilmesi büyük bir organizasyonun
yapılmasını ve çoğu zaman aynı eğitimin bir çok kez değişik yerlerde tekrarlanmasını gerektirmektedir ki bu
da hem eğitim zamanını hem de eğitimin maliyetini yükseltmektedir. Uzaktan Eğitim yöntemi bu koşullarda
en hızlı ve en etkin eğitim yöntemi olarak kabul edilmekte ve tüm dünyada yoğun bir şekilde
uygulanmaktadır. Çok kısa sürede tüm çalışanlarına aynı eğitimi ulaştırabilme olanağı nedeniyle, Uzaktan
Eğitim yöntemi öncelikle çok yoğun eğitim programları olan ve değişik yerleşim alanlarına dağılmış
organizasyonlara sahip kurumlarca benimsenip kullanılmaya başlanmıştır. Eğitim maliyetlerinde önemli
oranda tasarruf sağlayan Uzaktan Eğitim yönteminin kullanım oranının hızla artmakta olduğu ve bu artış
hızının da yükselerek devam edeceği, bağımsız araştırma kuruluşlarının raporlarında açıklanmaktadır. 5
Uzaktan eğitim ya da değişen anlamıyla uzaktan öğrenme, yeni bir öğretim anlayış ve uygulaması değildir.
Uzaktan eğitim, yüzyılı aşkın bir süreden beri mektupla öğretim, açık öğretim fakülteleri, tele-konferans ve
son olarak web tabanlı teknolojilerle birlikte gelişimini sürdürmektedir. Uzaktan eğitim kavramının yerini
Soner Yıldırım, “Kaçınılmaz Bir Eğitim Aracı”, InformationWeek Türkiye, Sayı:111, 25 Eylül 2000, s.45-46.
Fatoş T.Yarman Vural, “Internet Ortamında Eğitimin Yararları ve Sorunları”, Bilişim Kültürü Dergisi, Sayı:76, Ocak
2001, s.8.
4
Nüvid Özden, “Eğitim de değişiyor mu?”, Bilişim Kültürü Dergisi, sayı:75, Eylül 2000, s.80.
5
“Uzaktan Eğitim Hizmetleri Projesi”, (Çevrimiçi) http://www.ibm.com/tr/services/learning/uzaktanegitim.html, 28
Mayıs 2001
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uzaktan öğrenme kavramına bırakması, en çok web-tabanlı teknolojiler aracılığıyla gerçekleşmesidir. Bu
gelişim, farklı ortam ve araçlarla desteklenen öğretim materyalleri ve yeni öğretim yaklaşımlarıyla
karakterize edilmektedir. Internetle birlikte, artık uzaktan eğitimde yeni anlayış ve uygulamaların ortaya
çıktığı söylenebilir. Internet tabanlı öğretim senkron ve asenkron etkileşimlerin gerçekleşmesini sağladığı
için, yeni öğrenme olanaklarına da yol açmaktadır. Internet gibi yeni ortam ve araçlar, “dördüncü nesil
uzaktan öğretim” olarak adlandırılan yeni anlayışları da beraberinde getirmiş bulunmaktadır. 6

Şekil-1 Geleneksel Ders Eğitiminin Maliyet Analizi 7
1993 yılında Gartner Group tarafından yapılan bir çalışmada eğitim almamanın kuruma maliyeti
hesaplanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada 3 ayrı grup oluşturulmuş ve kurum içinde 1 yıl boyunca eğitim
seviyelerinden dolayı neden oldukları ekstra yatırım miktarı gözlenmiştir. Ekstra yatırımın hesaplanmasında
kişilerin bilmedikleri konuda çalışma arkadaşlarına soru sorarak onların çalışma sürelerinden aldıkları
zamanın kuruma maliyeti ile teknik destek veya yardım masası gibi genel destek veren yere soru sorarak
orada neden oldukları ek yatırım (ikinci bir kişi, ikinci bir makine v.b. gibi) iki ana kaynak gözlenmiştir.
Bu gruplardan birincisi herhangi bir eğitimden geçirilmeden, ikincisi sınıf ortamında klasik
yöntemler ile eğitilerek, üçüncüsü de teknoloji destekli bireysel öğrenim yöntemi ile eğitilerek kurum içinde
benzer koşullarda çalışmaya başlamışlardır. Her üç gruptaki her bir elemana $2,500'lik donanım ve bunun
üzerinde çalışan $1,000'lik yazılım verilmiştir. Bir yıl sonunda şu tablo ortaya çıkmıştır:
Eğitim Almadan
Sınıf Eğitimi
$2.500
$2.500
Donanım
$1.000
$1.000
Yazılım
$8.400
$1.400
Profesyonelliğin Maliyeti
Şekil-2 Bir Kişinin Eğitim Almamasının Kuruma Yıllık Maliyeti 8

TDE Alarak
$2.500
$1.000
$400

3. UZAKTAN ÖĞRETİM DERS SUNUM YÖNTEMLERİ
Uzaktan eğitim teknolojileri ses veya görüntüye dayalı manyetik ve optik ve basılı malzemesinin öğrencilere
ulaştırılması ya da etkileşimsiz olarak sunulmasını sağlayacak şekilde seçilebilir. Ancak günümüz uzaktan
yüksek öğretiminde etkileşimi sağlamanın giderek önem kazandığı düşünüldüğünde, sınırlı ya da tam
etkileşimli uzaktan ders sunum teknikleri kullanılmasına ağırlık verilmesi önerilir. Belli başlı ders sunum
kategorileri şunlardır:
 Etkileşimli sunum
 Senkron
 Asenkron
 Etkileşimsiz sunum

B.Atıcı, M.Gürol, “Nesnelci Öğretim Yaklaşımlarından Oluşturmacı Öğrenme Yaklaşımlarına Doğru Internet Tabanlı
Uzaktan Eğitime Yönelik Bilimsel Bir Model Önerisi”, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi
Bildiriler Kitabı, 2001, s.177.
7
Digital Equipment Limited, 1988
8
Digital Equipment Limited, 1988
6
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3.1. Etkileşimli Sunum
3.1.1.Senkron Sunum
Senkron sunumlu uzaktan eğitim, sunucu taraftaki öğretim üyesi ile istemci taraftaki öğrencilerin eşzamanlı
olarak (canlı bağlantı yoluyla) ders etkileşimi içinde oldukları uygulamalar bütünü olarak tanımlanır. Bunun
da en yaygın uygulaması videokonferans yöntemidir.
İki ya da daha fazla noktanın, aynı anda, çift yönlü olarak sesli ve görüntülü haberleşme yöntemine VideoKonferans adı verilir.
Gerçek zamanlı iletişim, aynı zamanda olmak üzere, aynı yerde bulunma koşulu olmaksızın karşılıklı yüz
yüze, iki veya daha fazla insanın birbirleri ile iletişimidir. Bunun için telefon ve video konferansından
yararlanılır. Bu iletişim türü uzaktan eğitim alanında, iki veya daha fazla bilgisayarın birbirleri ile
bağlantılarını bilgisayar ağı üzerinde gerçekleştirerek veri ve bilgilerin paylaşılması esasına dayanır. Örnek
olarak yazılı metinler, işitsel araçlar, video ve diğer tekniklerle aynı zamanda iletişim sağlanır. Gerçek
zamanlı iletişim bağlantıları her ilgilenen bireye ve onun kullanımına açıktır.9
Gerçek zamanlı iletişim konferansı, bir uzaktan eğitim teknolojisi olarak, öğrencilerden öğretmenlerden ve
diğer uzman ve yardımcılarından oluşan bilgisayar ağlarındaki öğrenme gruplarını destekleyebilir. Bu
işlemler öğretim düzeyini ve öğrenmeyi artırır, geliştirir. Bugün web uygulamalarında Internet ağı, yolları ile
yapılan ‘Chat’ etkinliği buna bir örnektir. Burada yüzlerce hizmet sağlayıcı servisler ile binlerce kullanıcıya
anında hizmet sunulur. 10
3.1.2.Asenkron Sunum
En güncel asenkron sunum yöntemi web tabanlı olanıdır. Web tabanlı asenkron derslerde ders malzemesi
büyük ölçüde web üzerinden sunulur. Ders, öğrenci destek hizmetleri, iletişim , etkileşim, ve ölçmedeğerlendirme aktivitelerini de genellikle web üzerinden gerçekleştirir. Video kaset gibi yardımcı malzeme
de kullanılabilir. Öğrenci ile öğreticinin fiziksel olarak yüz yüze gelmemesi nedeniyle ders malzemesi,
iletişim ve diğer destek sayfalarının eğitsel açıdan öğrencinin ilgisini ekranda tutacak şekilde tasarlanması
gerekir.
Web –Tabanlı Öğretim, uzaktaki bir kitleye öğretim vermek için World Wide Web’in (WWW) kullanıldığı
yenilikçi bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre WWW, öğretim aktarım sistemi (instructional
delivery system) işlevini görür. Web-Tabanlı Öğrenme ortamlarında, WWW’in özellikleri ve kaynakları
öğrenmenin desteklendiği anlamlı bir öğrenme ortamı yaratmak için kullanılır. 11
Web tabanlı eğitim (Web Based Education), eğitimin zaman ve mekandan bağımsız olarak yürütüldüğü;
bilgisayarın öğrenim, sunum ve iletişim aracı olarak kullanıldığı; öğretmen ve öğrencinin aynı zamanda
etkileşimli olup olmamalarına göre eş zamanlı (senkron) ve eş zamanlı olmayan (asenkron) diye iki farklı
şekilde gerçekleştirildiği bir eğitim modeli olarak tanımlanabilir.
Uzaktan öğretimde en ekonomik, etkili ve uygun ortamlardan biri olan Internet, gün geçtikçe Internet’ten
yayımlanan web sayfaları aracılığıyla öğrenmenin gerçekleşeceği varsayımına dayanan “teknolojiden
öğrenme” yaklaşımının etkinliği eğitimcilerin daha çok dikkatini çekmektedir.
Bill Gates 1995 yılında yazdığı “The Road Ahead” adlı kitabının 9.bölümünde “Eğitim : en iyi yatırım” bu
konuyla ilgili olarak gelecekte bilgisayarların ve Internet’in okulları ve öğretimi ne şekilde etkileyeceği
konusunda bir çok senaryo üretmiştir. Kitabın yayım tarihinden bugüne kadar henüz yedi yıl geçmesine
karşın bu senaryoların bir çoğunun gerçekleştiğini görmek mümkündür.
9

D.H.Jonassen, T.C.Reeves, Learning with Technology: Using Computers and Cognitive Tools. Handbook of Research
for Educational Communications anc Tech., NewYork, Macmillan, s.58.
10
R.Bartle, “Interactive Multi-user Computer Games.”, Colchester, Essex, UK: MUSE Ltd., 1990
11
B.H.Khan, Web-based instruction (WBI) : What is it and why is it?, Englewood Cliffs : Educational Technology
Publications, 1997, s.87
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Herhangi bir Web tabanlı eğitim materyali için Internet, bilgi aktarma, arama ve geliştirme aracı olarak
kullanılabilir. Web sayfaları ses ve görüntü araçlarına, etkileşimli araçlara (sohbet, video-konferans vb.),
haberleşme araçlarına (elektronik mektup, liste ve haber grupları) ve diğer Web sayfalarına bağ
içerebildiğinden, eğitim materyali hazırlanırken herhangi bir kısıtlama olmadan tüm bu servisler
kullanılabilir. Diğer pek çok kaynağa bağlar içeren Web sayfaları kolayca hazırlanabilir. 12
Internet’e Dayalı Asenkron Eğitimde; kendi hızı ve kapasitesi ile istediği bilgiyi istediği zaman öğrenen
öğrencinin öğretmeni ile iletişiminde öğrenci aktif rol oynar. Kendi eğitim stratejisini kendi belirler. Hoca
yönlendiricidir, bilgi ve tecrübeleriyle yardımcı olur. Sınavlar yaparak öğrencisinin bilgi ve becerilerini
ölçer. Web eğitimde öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşim sanal tartışma gruplarında ve sohbetlerle
sağlanır. İsteyen istediği zaman istediği soruları tartışma gruplarında sorabilir. Soruların cevabı öğretmen
veya diğer öğrencilerden gelebilir. Bilgisayarın başında belirlenen saatlerde IRC ve ICQ gibi ortamlar
aracılığı ile sohbetler yapılabilir.
3.2. Etkileşimsiz Sunum
Burada ders içeriği tek yönlü olarak öğrenciye sunulmaktadır ve etkileşim son derece sınırlıdır. CD-ROM,
video kaset gibi malzemeler ya da TV yayını gibi sistemler bu kategoriye girer.” 13
4.DÜNYADAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM
Dünyada neler yapılıyor? Bu konu aslında oldukça yeni. Birkaç yıllık bir geçmişi var. Özellikle Amerika
Birleşik Devletleri’nde var. Bazı çok önemli ve büyük üniversiteler bu işe girmiş durumda ve çok fazla
öğrencileri var. Bunlardan bir fenomen halini almış olan University of Phoenix var. Kampus dışında 40.000
öğrencileri var. University of Illinois birkaç senedir bu işe önemli yatırımlar yapmış durumda. Şu anda
online dediğimiz asenkron öğrenme yöntemiyle verilen sekiz değişik yüksek lisans programı var. Maryland
Üniversitesi’nin yine kampus dışında 12.000 öğrencisi var. Bu sayıları artırmak mümkün. Çok sayıda
üniversite bu işe girmiş durumda ya da girmeye hazırlanıyor. A.B.D. dışında bakıyorsunuz daha zayıf, daha
yavaş yavaş giriliyor. Avustralya’da var. Mexico Üniversitesi en çok öğrencisi olan üniversitelerden biri.14
Birçok ülkede yüzyıllardır uygulanmakta olan uzaktan öğretim, Inetrnet’in son yıllarda hızla
yaygınlaşmasıyla daha fazla ilgi çekmeye başlamıştır. Özellikle A.B.D.’de Internet üzerinden verilen
(online) diploma ve sertifika programlarının sayısında bir patlama yaşanmıştır. Bu konuda şu çarpıcı
rakamlar örnek olarak verilebilir.
Market Retrieval Service adlı bir firmanın raporuna göre A.B.D.’de iki ya da dört yıllık yükseköğretim
hizmeti veren 4 binden fazla kurumdan yüzde 70’i on-line dersler açmış olup, bu oran 1998’e göre yüzde
22’lik bir artışı ifade etmektedir. (First of Buffalo Online, 26 Şubat 2001)
International Data firmasına göre yine A.B.D.’de 2002 yılında 2.2 milyon üniversite öğrencisi online ders
alacağı tahmin edilmektedir. Bu rakam 1998 yılında 710.000 idi. (Information Week Online, 26 Şubat 2001)
Bu kadar hızlı olmasa bile diğer ülkelerde de benzer gelişmelerin yaşandığı kolayca tahmin edilebilir. Bu
hızlı artış, eğitim teknolojilerinde ve Internet uygulamalarındaki gelişmelerin sonucunda Internet aracılığı ile
sunulan derslerin geleneksel uzaktan öğretim biçim ve uygulamalarından daha tatmin edici olduğunu
göstermektedir. Teknolojik gelişmelerin etkisiyle online eğitimin popülerliğinin daha da artacağı
söylenebilir.
Teknoloji firmalarından IBM de “global kampus” denilen küresel bir kampus yapısı mevcut. 1998’in
sonundan beri tüm dünyadaki IBM elemanları bu küresel kampusun bir öğrencisi. Intranet’te herkesin belli
Y.Yiğit, M.Y.Özden, “Web Tabanlı Eğitim Materyali İçerisinde Internet Üzerinden Görüntü Aktarımı”, (Çevrimiçi)
http://inet-tr.org.tr/inetcont5/bildiri/Y-yasemin-Y-ozden.html , 1998
13
“Yüksek Öğretim Kurulu Enformatik Milli Komitesi”, (Çevrimiçi) http://www.ii.metu.edu.tr/EMK/index.html , 23
Mayıs 2001
14
Neşe Yalabık, Yükseköğrenim Alanında Sorunlar ve Öğrenme, Panel Bilgi Toplumunda Öğrenme, 2000, s.20-21.
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bir yeri, kullanıcı kodu ve şifresi var. Burada istenilen tüm eğitimler var. Bunlar teknik eğitimler olabileceği
gibi, ofis paket kullanımı, müşteri ilişkileri, zamanınızı nasıl yönetebileceğiniz veya IBM ürünleriyle ilgili
bir eğitim olabiliyor. Şu anda dünyadaki IBM global üniversitesi öğrencisi yaklaşık 250 bin. Eğitimlerin %
37.5 ‘luk kısmı uzaktan öğretim ile yapılıyor. Firma yaptığı bu uygulama ile yıllık 250 milyon dolarlık bir
kazanç sağlamıştır. Firma bu yönü itibarı ile bu yıl krizden sonra insanların uzaktan öğretime (e-learning)
talebin arttığı belirtmiştir.
Intermedia firması da IBM gibi bu konuda hizmet veren bir firmalardan birisir. 1987 yılından beri
Multimedia ve Teknoloji Destekli Eğitim alanında hizmet veren grubu 1989 yılında, Turizm alanında,
ülkemizin ilk etkileşimli video kursunu üretmiştir.
Yapı Kredi Bankası’nda 1997 yılından beri bankacılık sektöründe ilk BDE “İleri bankacılık Programı”
kapsamında gerçekleştirilen sistem alt yapı değişikliği uygulamalarının hepsi kısa sürede, tüm çalışanlarına
eş zamanlı olarak, bu yöntemle aktarılmıştır. 1997’den bugüne kadar yaklaşık 10.000 çalışanı tarafından
tamamlanan BDE 350.000 saati aşmıştır. Geliştirilen BDE’lerin %85’i yeni sistem uygulamalarının
öğretilmesi, %15’i diğer bankamız uygulamalarının aktarılması amacı ile hazırlanmıştır.
ODTU tarafından verilen Internet'e Dayalı Eğitim_Asenkron olan İDE_A, öncelikli olarak
yaygınlaştırılmasında yarar görülen bilgilere ilişkin konularda bir dizi eğitim programı projesidir. Bu
programların en özel yanı, ilkel örneklerinde olduğu gibi ders notlarının Internet aracılığı ile öğrencilere
ulaştırılmasıyla sınırlı kalmamasıdır. İlgili görsel işitsel öğelerle hazırlanan dersler ve karşılıklı etkileşim
kanalları, konuları bilgisayar başında ve okumanın ötesinde etkinliklerlede, sıkılmadan öğrenmeyi
sağlayacaktır.
Tüm bu örneklerde de olduğu gibi bu tür eğitimlerde, dersler istenildiği zaman, istenildiği yerde, istenilen
ortamda, öğrenme süresi istenilen gibi düzenlenerek, istenilen kadar tekrar edilerek ve gerekli görülen
konuları tartışmak olanağı ile öğrenciye sunulur.
SONUÇ
Günümüzde bilgisayar ve iletişim teknolojileri, “Bilgi Teknolojileri” adı altında çağa adını veriyor. Çağın
gereği, bir ülkenin bilgi toplumu olabilmesi için bilgi teknolojilerini araştıran, üreten, geliştiren ve kullanan
bir yapıya sahip olması gerekiyor. Türkiye’ nin de bilgi toplumuna dönüşümü aşamasının en başında eğitim
alanında olumlu tedbirlerin alınması ve katkıların sağlanması gelmektedir.
Bilgisayarların günlük yaşamda ve iş hayatında yarattığı büyük değişimin ardından, eğitim-öğretim sürecine
de etkisi kaçınılmaz olmuştur. Değişen yaşam koşul ve gerekleri yeni ve planlı eğitim-öğretim etkinliklerini
zorunlu kılmış, bilgisayar da her geçen gün bu etkinliklerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
İletişim Teknolojisindeki yenilikler, her alanda olduğu gibi eğitimi de etkilemektedir. İkinci Dünya
Savaşı’ndan günümüze kadar olan büyük bir bilgi birikimi artık bir bilgi patlamasına yol açmıştır. Dünya
nüfusunun hızla artması sonucunda ise ortaya çıkan nüfus patlaması, eğitim kurumlarını ve eğitimcileri zor
duruma sokmuştur. Günümüz eğitiminin artık içinde bulunduğuz çağa uyması gerekmektedir.
Bilim ve teknoloji bir bütündür. Teknolojisiz bilim kuramsal düzeyde kalmakta, bilimsiz teknoloji de ilkel
düzeyden öte gidememektedir. Her ikisinden yoksun bir eğitim ise eğitim olma özelliğini yitirmiş, çağ dışı
bir eğitimdir. Eğitimde bu gerçeğin anlaşılabilmesi için, aradan yüzyılların geçmesi; uzay yarışı, dünya
savaşları, nüfus patlaması, bilgi patlaması gibi olayların meydana gelmesi ve toplumların bir eğitim krizi ile
karşılaşması gerekmiştir. Ancak bu olaylar sonucudur ki bugün eğitimi, teknolojik yönden, ilkel düzeyden
çağdaş düzeye çıkarma; eğitimde yeni teknolojiler geliştirme çabalarına tanık olunmaktadır. 15
Birçok eğitimci uzaktan öğretim öğrencilerinin geleneksel yüz yüze öğretim öğrencileri kadar öğrenip
öğrenemeyeceklerini araştırmaktadır. Yüz yüze geleneksel eğitimle uzaktan eğitimi karşılaştıran araştırmalar
sonucunda, eğitim amaçlarına uygun teknolojiler kullanıldığı zaman, öğrenciden öğrenciye etkileşim olduğu
ve uzaktan eğitimin geleneksel eğitim kadar öğrenmede etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
15

Cevat Alkan, Eğitim Teknolojisi : Kuramlar ve Yöntemler, 1977, s.III.
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Kuşkusuz etkili uzaktan eğitim programları tabii ki öğrenci ihtiyaçları ve taleplerin hedeflenmiş anlamda ve
dikkatli planlamasıyla başlar. Detay içinde bu elemanlar anlaşıldığında uygun teknoloji seçilebilir. Uzaktan
eğitimin gelişmesi için gereken işlemler, birçok bireyin yada kuruluşun göstereceği çaba ve sıkı çalışması
yoluyla gerçekleşirler.16
İleride bu eğitime geçilmesi kaçınılmazdır. Uzaktan öğretim konusunda insanlar bilinçlendirilmeli, olanaklar
artırılmalı ve erişilemeyen uzak üniversitelere erişilerek yeni imkanlar sunulmalı, eğitimde fırsat eşitliği
sağlanmalı ve insanların yaşam boyu öğrenme süreçlerine destek olunmalıdır.
Günümüzde bireylerin bilgiyi tek bir kaynaktan almaları ve ezberlemeleri beklenmemekte, tam tersine
değişik yerdeki bilgiye ulaşma yollarını bilen ve bunları kullanabilen ve karşılaştığı sorunlar karşısında bu
bilgiyi kullanarak çözüm yollarını bulan bireylerin olması amaçlanmaktadır.17

M.Alkan, Ö.Genç, H.Tekedere, “Uzaktan Eğitim Üzerine Bir Tanımlama”, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim
Konferansı ve Sergisi, Mayıs 2001, s.148
17
A.Çulha, “Bilişim Dünyasında Eğitim”, http://dergi.tbd.org.tr/yazarlar/28052001/aysegul_culha.htm
16
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ALACAK VE BORÇ SENETLERİNDE REESKONT
Dr. Barış SİPAHİ
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.
İşletme Bölümü, Muhasebe – Finansman
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
0.

GİRİŞ

Değerleme Vergi Usul Kanunun 258. maddesinde, “Vergi matrahının tespiti ile ilgili iktisadi kıymetlerin
takdir ve tespitidir.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu maddeden başlamak üzere Vergi Usul Kanununda
değerleme ölçekleri ile birlikte hangi iktisadi kıymetin hangi değerleme ölçeği ile değerleneceği
belirlenmiştir. Bu değerleme ölçekleri, tanımda yer alan vergi matrahını tespit etmek ile beraber mali
tablolarımızda yer alan kalemlerin bakiyelerinin oluşumuna da sebebiyet vermektedir.
Bu makalede, alacak senetleri ve borç senetlerinin ihtiyari olarak Vergi Usul Kanununun 264. maddesinde
yer alan “bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değer” olan tasarruf değeri ile
ne şekilde değerleneceği ve muhasebeleştirileceği incelenmektedir.
1. ALACAK VE
DEĞERLENMESİ)

BORÇ

SENETLERİNDE

REESKONT

(TASARRUF

DEĞERİ

İLE

Reeskont alacak ve borç senetlerinin değerleme günündeki değerlerine indirgenmesi işlemidir. Çünkü
değerleme gününde senedin nominal değeri, değerleme günü ile senedin vade tarihi arasındaki süreye isabet
eden faizi de kapsamaktadır. Reeskont işlemi ile faiz miktarı tespit edilmektedir. Tespit edilen miktar,
kurumların mali karlarının hesaplanmasında göz önüne alındığından, mükelleflerin vergi matrahları böylece
bir çeşit gelecek dönemlerini ilgilendiren gelir ve giderlerinden arındırılmaktadır.1 Reeskont işlemi ayrıca,
peşin alışveriş yapan firmalarla vadeli alışveriş yapan firmalar arasında, vergilendirme açısından oluşan farkı
da gidermektedir.2
Vergi Usul Kanunu Alacaklar başlıklı 281. maddesinde ve Borçlar başlıklı 285. maddesinde alacak ve
borçlar için değerleme ölçeği olarak mukayyet değeri (bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen
hesap değeri) belirlemiştir. Ancak, 12 Ticari Alacaklar ve 32 Ticari Borçlar hesap grupları içerisinde yer alan
121 Alacak Senetleri ve 321 Borç Senetleri hesapları için aynı maddeler içerisinde alternatif bir değerleme
ölçeği getirerek bu iki hesap kaleminin değerleme günkü değerlerine indirgenebileceği yani tasarruf değeri
ile değerlenebileceğini;
“Vadesi henüz gelmemiş senede bağlı alacaklar/borçlar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. Bu
takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının iskonto
haddi uygulanır……..”
şeklinde belirtmiştir.
Madde metinlerinden de anlaşılacağı üzere Vergi Usul Kanunu sadece senede bağlı alacakların ve borçların
değerleme günkü değerine indirgenmesine yani reeskonta tabi tutulmasına izin vermektedir. Vergi Usul
Kanunu senetler dışında yer alan 101 Alınan Çekler, 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirler, 120 Alıcılar,
320 Satıcılar hesaplarının reeskonta tabi tutulmasına izin vermemektedir.
Oysa, Sermaye Piyasası Kanunu’nda “alacaklar ve borçlar bilançoda mukayyet değerleri ile gösterilir.
Ancak, avans, depozito ve teminat niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, senetli alacak ve borçlar (vadeli
çekler ve poliçeler dahil) ile 3 aydan daha uzun vadeli senetsiz ticari alacaklar ve borçların reeskont
işlemine tabi tutulmaları şarttır. Reeskont işleminde söz konusu alacak ve borçlar için öngörülen faiz oranı;
bu yoksa Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ nın iskonto oranı uygulanır.” şeklindedir. Bu hüküm
uyarınca Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi kurumlarca, alınan çekler, verilen çekler ve ödeme emirleri,
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ŞEKER, Sakıp; “Dönemsonu İşlemleri”, Yaklaşım Yayınları, Ankara 1999, s.1495
KIZILOT, Şükrü; “Dönemsonunda Alacak ve Borç Senetlerine Reeskont Uygulaması”, Sayı 26, s.38

senetsiz alacaklarına ve borçlarına reeskont uygulaması yapabilecekler ancak oluşacak gelir ve giderler vergi
matrahının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
Vergi Usul Kanunu çerçevesinde senede bağlı alacak veya borçların reeskont işlemine tabi tutulması
esnasında aşağıda yer alan hususlara dikkat etmek gerekir,









Alacak veya borç bir iktisadi işletme bünyesinde doğmuş olması,
Alacak veya borcun senede bağlı olması,
Alacak veya borç senedinin vade içermesi,
Alacak veya borç senedinin değerleme günü itibariyle vadesinin gelmemiş olması,
Alacak veya borç senedinin değerleme günü itibariyle işletmenin aktifinde ya da pasifinde yer alması,
Alacak senetleri reeskonta tabi tutuluyorsa borç senetlerinin de reeskonta tabi tutulması,
Alacak veya borç senedi yabancı para cinsinden düzenlenmiş ve üzerinde bir faiz oranı yazılı değil ise
LIBOR’ un esas alınması,
Vadeli çekler, hatır senetleri, müflisten alınan senede bağlı alacaklar, şüpheli alacak türünden senetli
alacakların reeskont işlemine tabi tutulması mümkün değildir.

Maliye Bakanlığı 1 seri nolu3 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile reeskont hesaplamasını zorunlu
kılmış ancak 4 seri nolu4 tebliğ ile bu zorunluluğu 1994 yılı için ortadan kaldırarak, 6 seri nolu5 tebliğ ile
belirsiz bir tarihe ertelemiştir.
2. REESKONT TUTARININ HESAPLANMASI
Alacak senetleri ve borç senetlerinin tasarruf değeri ile değerlenerek muhasebeleştirilmesi öncesi reeskont
tutarının hesaplanması ve bu hesaplama çerçevesinde ilgili muhasebe kayıtlarının yapılması gerekir.
Reeskont tutarının hesaplanmasında ise aşağıdaki iki formülden yararlanılabilir. Formüllerden ilki senedin
tasarruf değerini verirken, ikincisi direkt reeskont tutarının hesaplanmasını sağlar.

SenedinTasarruf Değeri

A x 360
360  (n.t)

Formül 1: Senedin Tasarruf Değeri (Dış İskonto)
Reeskont Tutarı = Senedin İtibari Değeri – Senedin Tasarruf Değeri

ReeskontTutarı 

Axnxt
360 (n.t)

Formül 2. Reeskont Tutarı (İç İskonto)
Formüllerde yer alan kısaltmalar ise;
A: Senedin itibari değeri.
n: Değerleme günü ile senedin vadesi arasındaki gün sayısı.
t: Senedin üzerinde yazılı olan faiz oranı yada T.C. Merkez Bankasınca belirlenen reeskont oranı. (Yabancı
para üzerinden düzenlenen senetlerde senedin üzerinde yazılı faiz oranı yok ise Londra Bankalar Arası Faiz
Oranı (LIBOR)
İç iskonto, senedin hali hazır değeri üzerinden hesaplanan iskontodur. Bunun için, önce senedin değerleme
günündeki değerinin bulunması, sonra da bu değere iskonto oranının uygulanması gerekir. Ancak, dış
iskonto formülü ile direkt olarak iskonto miktarını hesaplamak mümkündür.6

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No: 1, 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazete
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No: 4, 18.3.1995 tarih ve 22231 sayılı Resmi Gazete
5
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No: 6, 7.3.1996 tarih ve 22573 sayılı Resmi Gazete
6
YILMAZ, Kazım; “VUK, GVK, KVK, KDVK Açısından Değerleme”, Maliye ve Hesap Uzmanları Derneği Yayını,
Acar Matbaacılık, İstanbul 1997, s.195
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Reeskont hesaplamasında iç iskonto yöntemi yada dış iskonto yönteminin uygulanacağı konusunda uzun
tartışmalar yapılmış ve Danıştay 4. Dairesi iç iskonto yönteminin uygulanacağı yönünde karar vermiştir.7
Maliye Bakanlığı da yayınlamış olduğu 238 sıra nolu tebliğ ile iç iskonto oranının uygulanacağını
açıklamıştır.
3. REESKONT TUTARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Alacak ve borç senetlerinde hesaplanan reeskont tutarının muhasebeleştirilmesinde bilançoyu düzenleyici
hesaplar olan 122 Alacak Senetleri Reeskontu (-), 322 Borç Senetleri Reeskontu (-) hesapları ile gelir tablosu
hesaplarından 647 Reeskont Faiz Gelirleri, 657 Reeskont Faiz Giderleri hesapları aşağıdaki şekilde
kullanılır.
31.12.2002 tarihi itibariyle yapılacak kayıtlar:


Alacak senetlerine ait hesaplanan reeskontun muhasebeleştirilmesi.
31.12.2002
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU
Alacak senetlerinin reeskont kaydı
/


Borç senetlerine ait hesaplanan reeskontun muhasebeleştirilmesi.
31.12.2002
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
Borç senetlerinin reeskont kaydı
/
01.01.2003 tarihi itibariyle yapılacak kayıtlar:


Alacak senetlerine ait hesaplanan reeskontun iptali.
01.01.2003
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
Önceki dönemde hesaplanan
reeskont tutarının iptali
/


Borç senetlerine ait hesaplanan reeskontun iptali.
01.01.2003
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU
Önceki dönemde hesaplanan
reeskont tutarının iptali
/
4. VADELİ ÇEKLERİN REESKONTA TABİ TUTULAMAMASI
Çek kullanımı işletmelerde; damga vergisine tabi olmaması, tahsilat sürecinin kısalığı, ödenmeme
durumundaki yaptırımlarının ağırlığı ile birlikte yaygınlaşmış, senet kullanımı ise küçük esnafla sınırlı
kalmıştır. Türk Ticaret Kanununun 707. maddesi uyarınca görüldüğü anda ödenmesi gereken çek hukuki
7

Danıştay 4. Dairesinin E: 1989/1937 K. No: 1990/1055 sayılı kararı

açıdan senetten bir takım farklılıklar göstermektedir. Yasal olarak çekin düzenlenebilmesi için üzerine
yazılacak olan miktarın karşılığının bankadaki hesapta hazır bulundurulması, görüldüğü anda ödenmesi
gereken bir ödeme aracı olması çeklerin reeskonta tabi tutulmama sebebi olarak gösterilmektedir. Konu ile
ilgili olarak Danıştay 3. Dairesi8 vadeli olarak düzenlenen çeklerin reeskonta tabi tutulmasında yasaya
aykırılık bulunmadığını kabul etmiştir. Ancak, Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu olayı
inceleyerek çeklerin vadeli senetler gibi değerlenmesinin mümkün olmadığı doğrultusunda karar9 vermiştir.
Ancak, uygulamada çek bedeli bilahare bankaya yatırılmakta ve avantajları da göz önüne alındığında senede
nazaran daha fazla kullanılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kambiyo senetleri arasında yer
alan çekin yasal olarak vade, faiz kaydı taşımasının mümkün olmamasına rağmen günümüzde çekler
kullanım açısından senet gibi kullanılmaktadır. Zaten, Sermaye Piyasası Kanunu uygulamadaki bu yaygınlığı
da göz önüne alarak çeklerin de senetler gibi reeskonta tabi tutulmasını Seri XI No:1 Sermaye Piyasası’nda
Mali Tablo ve Raporlara İlişkin Tebliğinin 14. maddesi ile zorunlu kılmıştır. Ayrıca, muhasebenin temel
kavramlarından özün önceliği kavramı “İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin
değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade eder. Genel
olarak işlemlerin biçimleri ile özleri paralel olmakla birlikte, bazı durumlarda farklılıklar ortaya çıkabilir.
Bu takdirde özün biçime önceliği esastır.” şeklindedir. Dolayısıyla, işletmeler vergi kanunlarındaki, aksine
düzenlemeye karşın mali tabloların gerçeği gösterebilmesi doğrultusunda özün önceliği kavramı gereği
aşağıdaki kayıtları yaparak ellerinde bulunan ve vermiş oldukları çekleri 121 Alacak Senetleri ve 321 Borç
Senetleri hesaplarının altına virmanlamaları ve senetlerle birlikte reeskonta önceki bölümlerde açıklandığı
şekilde tabi tutmaları gerekmektedir.


Çeklerin alacak senetleri hesabına virmanlanması.
31.12.2002
121 ALACAK SENETLERİ
121 05 Vadeli Çekler
101 ALINAN ÇEKLER
Vadeli çeklerin alacak senetlerine virmanlanması
/


Verilen firma çeklerinin borç senetleri hesabına virmanlanması.
31.12.2002
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ
321 BORÇ SENETLERİ
321 05 Vadeli Çekler
Vadeli çeklerin borç senetlerine virmanlanması
/
Yapılan bu muhasebe kayıtları ile çekler özün önceliği kavramı gereği bilançoda ilgili hesabın altına alınmış
olur. Yine muhasebenin temel kavramlarından tutarlılık kavramı gereğince de senetlerle beraber reeskonta
tabi tutulması gerekir. Ancak, meydana gelen reeskont gelir ve giderleri vergi kanunları açısından Kanunen
Kabul Edilmeyen niteliğe sahip olacaktır.
5. SONUÇ
Alacak senetleri ve borç senetlerinin tasarruf değeri ile değerlenmesi, yani değerleme günkü değerine
indirgenerek reeskonta tabi tutulması Vergi Usul Kanunu uyarınca ihtiyari bir uygulamadır. Vergi
Kanunlarının ekonomik hayatta ortaya çıkan gelişmeleri kavrama konusundaki ağırlığı sebebiyle çeşitli
ihtilaflar yaşanmıştır. Ancak gerek Sermaye Piyasası Kanunu gerekse Uluslararası uygulamalarda reeskont
işlemi zorunlu bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Mali tabloların gerçeği göstermesi doğrultusunda son zamanlarda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yapılan düzenlemelerin Vergi İdaresi tarafından da kabul görmesi Avrupa Birliğine giriş sürecimizde
atılacak önemli adımlardan biri olacaktır.
6. YARARLANILAN KAYNAKLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Danıştay 4. Dairesinin E: 1989/1937 K. No: 1990/1055 sayılı kararı
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Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, E. No: 1999/448, K. No: 2000/145 sayılı kararı
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Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri
Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Tebliğler
ŞEKER, Sakıp; “Dönemsonu İşlemleri”, Yaklaşım Yayınları, Ankara 1999
Vergi Usul Kanunu ve İlgili Tebliğleri
YILMAZ, Kazım; “VUK, GVK, KVK, KDVK Açısından Değerleme”, Maliye ve Hesap Uzmanları
Derneği Yayını, Acar Matbaacılık, İstanbul 1997

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI
Sabri Odak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
1.GİRİŞ
Finansman giderleri ile ilgili olarak 4008 sayılı kanunla; GVK’nun 41 inci maddesine 8 inci bend, KVK’nun
15 inci maddesine 13 inci bend eklenmiş ve VUK’nun 274 inci maddesinde de değişiklik yapılmıştır.
Yapılan bu yasal düzenlemeler, 01.01.1996 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlülüğe girmiştir.
VUK’nun 274 inci maddesinde yapılan değişiklikle; mükelleflere, satın aldıkları veya imal ettikleri
emtianın maliyet bedelini son giren ilk çıkar yöntemin (LIFO) uygulama olanağı getirmiştir. Bu yöntemi
seçen mükellefler 5 yıl uygulama zorunluluğu bulunmaktadır.
Ayrıca, GVK’nun 41 inci maddesine eklenen 8 inci bend ve KVK’nun 15 inci maddesine eklenen 13 inci
bend hükümlerine göre; dönem sonu stoklarını son giren ilk çıkar yöntemi ve amortismana tabi iktisadi
kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutanlar, kullandıkları yabancı kaynaklara ait giderler için
dezavantajlar getirilmiştir.
Yukarıda belirtilen düzenlemelere tabi gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, bu şartlardan birinin
gerçekleşmesi halinde gider kısıtlaması uygulaması için yeterlidir.
İndirim oranı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme
oranının, ilgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre Maliye Bakanlığınca o yıl için hesaplanan ortalama ticari
kredi faizi oranına bölünmesi suretiyle bulunur. Belirlenen bu oranın %25 inin gider olarak kabul
edilmeyecektir.
2.GİDER KISITLAMASI KAPSAMINA GİRMEYEN MÜKELLEFLER








Amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutmayan mükellefler,
Dönem sonu stoklarını son giren ilk çıkar (LIFO) yöntemini uygulamayan mükellefler,
Yeniden değerleme yapılmasına rağmen, vergiye tabi kazancın tespitinde bu vergisel imkanlardan
yararlanmayan mükellefler,
Ticari karın tespitinde son giren ilk çıkar değerleme yöntemi uygulanmasına rağmen, vergi matrahının
hesaplanmasında bu yöntemin getirdiği vergisel imkanlardan yararlanmayan mükellefler,
Sanayi siciline kayıtlı olup , fason imalat yapan veya yaptıran mükellefler,
Bankalar, sigorta şirketleri ve kurumlar vergisi mükellefi olan finans Kurumları
Borsa aracı kurumları, menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları gibi, esas faaliyet konusu
işletmelere finansman sağlamak olmayan kurumlar.

3.GİDER KISITLAMASI KAPSAMINA GİREN MÜKELLEFLER






Dönem sonu stoklarını VUK’ nun hükümlerine göre son giren ilk Çıkar (LIFO) yöntemine göre
değerleyen mükellefler,
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutan mükellefler,
Yukarıda yazılı iki uygulamadan birini uygulayan mükellefler,
İmalatçı olup da sanayi sicile kayıtlı bulunmayan mükellefler,
Finansal Kiralama Şirketleri ( 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında yapılan finansal
kiralamalar nedeniyle ödenen kiralar hariç).

4-GİDER KISITLAMASI KAPSAMINA GİREN YABANCI KAYNAKLARA İLİŞKİN GİDER VE
MALİYET UNSURLARI

1

VUK hükümlerine göre , dönem sonu stoklarını son giren ilk çıkar yöntemine göre değerleyen ve
amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutanlar; aşağıda yazılı bazı giderlerinin
Maliye Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu oran dahilinde hesaplanan tutarlar, gider olarak kabul
edilmeyecektir.
Bu giderler şunlardır:









Her türlü faiz ve komisyonlar,
Vade farkları,
Kar payları,
Kur farkları,
Faktoring kuruluşlarına verilen istonto bedelleri,
Ticari mala isabet eden finansman giderleri,
İhtiyarı olarak iktisadi kıymetin maliyetine intikal edilmeyen finansman giderleri.
Yukarıdaki gederlere benzer yapılan giderler ve maliyet unsurları (Yatırımın maliyetine eklenenler
hariç).

Ancak, yabancı kaynak kullanılan imalatçıların Sanayi Sicil Belgesi almaları halinde, imalat faaliyetlerinde
kullandıkları yabancı kaynaklara ait giderlerin tamamını ticari kazançtan indirebilirler.
Gider ve maliyet unsurlarından yatırım maliyetine eklenenler gider kısıtlaması kapsamı dışındadırlar. Her
türlü (teşvik belgeli veya belgesiz) amortismana tabi iktisadi kıymet maliyetine giren finansman giderlerine
ayrıca gider kısıtlaması uygulanmaz.
ÖRNEK:
Has Gıda Limited Şirketi, 2002 yılında imal edip ihracat ettikleri mallar için ihracata hazırlık prefinansman
kredisi kullanmıştır.
Almış olduğu kredilere ait finansman giderleri, hazır mala isabet eden finansman giderleri ve gider
kısıtlamasına tabi finansman giderleri aşağıya çıkarılmıştır.
Kredi Hesapların Cinsi

Finansman Giderleri

Hazır Mala İsabet Eden
Finansman Giderleri

Döviz kredileri faiz gid.
47.000.000.000.Eximbank döviz krd.faiz.
42.000.000.000.Eximbank TL.krd.faizleri
500.000.000.Spot kredi faizleri
400.000.000.Rotatif kredi faizleri
300.000.000.Döviz kredileri kur farkları
80.000.000.000.Eximbank döviz krd.kur fark. 75.000.000.000.Döviz tevdiat hsb.kur fark.
1.000.000.000.-

7.285.000.000.6.510.000.000.77.500.000.62.000.000.46.500.000.12.400.000.000.11.625.000.000.155.000.000.-

GENEL TOPLAM

38.161.000.000.-

246.200.000.000.-

Gider Kısıtlaması Matrahı
Gider Kısıtlaması Oranı
2002 yılı Gider Kısıtlaması Tutarı

: 38.161.000.000.: % 20
: 7.632.200.000.-

2002 yılında imal edip ihraç edilen mal alışların tutarları
2002 yılında ihraç edilen hazır mal alışların tutarı
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: 5.500.000.000.000.: 1.000.000.000.000.-

Not: 2002 yılı Gider Kısıtlaması Oranı Maliye Bakanlığınca henüz açıklanmadığı için tahmini % 20 olarak
işleme alınmıştır.

770 – GENEL YÖNETİM GİDERİ
KANUNEN KABUL ED.GİD.

7.632.200.000.-

780 – FİNANSMAN GİDERLERİ

7.632.200.000.-

2002 yılı sonu tahk.edilen finansman gider kısıtlaması

5-GİDER KISITLAMASINA TABİ OLMAYAN GİDERLER
Finansman gider kısıtlamasına tabi olmayan giderler aşağıda gösterilmiştir.







Teminat mektubu komisyonları,
Tahvil ihracı ile ilgili olarak yapılan baskı ve benzeri giderler
İpotek masrafları,
Erken ödeme iskontoları veya peşin ödeme iskontoları (finansman geliri azalması olduğundan dolayı).
Mamul malın maliyetine eklenmesi ihtiyarı olan genel giderler (genel imal giderlerinden mamule düşen
hisse. GVK.Md.275/4).
Yabancı kaynak kullanılarak satın alınan iktisadi bir kıymetin maliyetine eklenen yabancı kaynağa ait
finansman giderleri.

6-YENİDEN DEĞERLEME VE SON GİREN İLK ÇIKAR YÖNTEMİ UYGULANMAKLA
BİRLİKTE BUNLARIN SAĞLADIĞI VERGİSEL İMKANLARDAN YARARLANILMADIĞI
DURUMLAR
Ticari karın tespitinde son giren ilk çıkar değerleme yöntemi uygulanmasına rağmen, vergi matrahının
hesaplanmasında bu yöntemin getirdiği vergisel imkanlardan yararlanılmaması şartıyla gider indirimi
kısıtlaması uygulamasında son giren ilk çıkar yönteminin uygulanmadığı kabul edilir.
Bilindiği gibi bir mal alım -satım tablosunda kar çıkıyorsa, stok değerlerinin düşük olması karın da düşük
çıkmasına sebep olur. Ancak, stok değerlerinin yüksek çıkması halinde karın da yüksek çıkmasına sebebiyet
verir. Bu bağlamda, fiili maliyet ve ortalama maliyet yöntemlerinin uygulanması bizce daha adaletli bir
yöntem olur. Stok değerleme yöntemlerini seçerken malın fiziki yapısı, dayanma gücünü, sipariş durumunu,
v.s.gibi durumları göz önünde bulundurmak gerekir.
Enflasyonun yüksek olduğu ülkemizde, genellikle sene başında alınan mallar ile sene sonunda alınan
malların fiyatları aynı değildir. Dolayısıyla, sene başında alınan malların fiyatları daha düşük olması ve sene
sonunda bu malların stokta kalma ihtimali ( bir takım özel nedenler hariç) zayıftır. Ancak, yıl içinde alınan
malların içinde ; sene sonunda alınan mallar arasında stokta kalması bir üretim firması için daha gerçekçi
olur. Yapılan fiili stok sayımında kalan malların çoğu son aylarda alındığı görülmektedir. Ancak, bazı mallar
vardır ki sipariş olmadığından üretime sokulmamıştır. Fiyatı düşük de olsa bu mallar satılmış gibi
gösterilmesi ve bu yüzden satış karının yüksek gösterilmesi reel bir stok tespiti değildir. Her ne kadar bazı
inceleme elemanları düşük fiyatlı malların stok içerisinde bulunmasını kabul etmeyerek bundan doğan fark
için mükellef aleyhine matrah farkı çıkarmakta iseler de , bu tek taraflı ve hakkaniyet bir inceleme değildir
Örnek:
Alış Tarihi Malın Cinsi
15.01.2002
(X) malı
12.02.2002
”

Adet

Fiyatı Tutarı
10.000.1.000.000.10.000.000.000.15.000.l.100.000.- 16.500.000.000.-
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18.03.2002
20.05.2002
10.07.2002
22.09.2002
13.11.2002
15.12.2002

”
”
”
”
”
”

5.000.1.100.000.4.000.l.200.000.3.000.1.200.000.5.000.1.300.000.15.000.1.500.000.12.000.1.600.000.--------------69.000.- Ad.

5.500.000.000.4.800.000.000.3.600.000.000.6.500.000.000.22.500.000.000.19.200.000.000.-------------------88.600.000.000.-

Mal Satış Tutarı : 88.600.000.000.Stok Miktarı

: 13.000 ad.

31.12.2002 tarihinde yapılan fiili sayımda ; 22.9.2002 tarihinde alınan maldan, 3.000 ad. ve 15.12.2002
tarihinde alınan maldan da 10.000 adet mal üretilmeyerek stokta kalmıştır.
Fiili (spesifik) Stok Tutarı:

3.000 ad.x 1.300.000 = 3.900.000.000.10.000 ad.x 1.600.000 = 16.000.000.000.Toplam Stok Tutarı = 19.900.000.000.-

Filli Stok Durumuna Göre Mal Satış Karı:
Mal Alış Tutarı

: 88.600.000.000.-

Stok Tutarı
: 19.900.000.000.Satılan Malın Maliyeti: 68.700.000.000.Satılan Malın Tutarı : 90.000.000.000.Brüt Mal Satış Karı

: 21.300.000.000.-

Son Giren İlk Çıkar Yöntemine Göre Mal Satış Karı:
15.01.02’de alın.maldan kalan stok : 10.000 ad x 1.000.000 = 10.000.000.000.12.02.02’de alın.maldan kalan stok: 3.000 ad x 1.100.000 = 3.300.000.000.Toplam stok tutarı: 13.300.000.000.Yıl içinde alınan malların tutarı

: 88.600.000.000.-

Stok tutarı

: 13.300.000.000.-

Satılan Malın Maliyet Tutarı

: 75.300.000.000.-

Yıl içinde satılan malın tutarı

: 90.000.000.000.-

Brüt mal satış karı

: 14.700.000.000.-

Son giren ilk çıkar yöntemine göre mal satış karı
Fiili (Spesifik) yöntemine göre mal satış karı
Kar farkı

: 14.700.000.000.-

: 21.300.000.000.: 6.600.000.000.-
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Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi, son giren ilk çıkar yöntemine göre stok değerlemesi yapan mükellefin
mal satış karı 14.700.000.0000.-TL iken, Fiili (Spesifik) stok yöntemine göre stok değerlemesine göre ise
21.300.000.000.- TL. mal satış karı çıkmaktadır.
Mükellef, ticari karın tespitinde son giren ilk çıkar değerleme yöntemi uygulanmasına rağmen aradaki fark
olan 6.600.000.000.- TL. mal satış kar farkının mali bilançoda (Kurumlar Vergisi Beyannamesinde) kanunen
kabul edilmeyen giderlere ilave edilmesi halinde, gider indirimi uygulanmasında son giren ilk çıkar
yönteminin uygulanmadığı kabul edilecektir. Dolayısıyla, gider indirimi kısıtlaması yapılmayacaktır.
Yeniden değerleme yapılmasına rağmen, vergiye tabi kazancın tespitinde bu vergisel imkanlardan
yararlanılmaması ve iktisadi kıymetin elden çıkarılması veya işletmenin tasfiyesi sırasında daha önce yapılan
yeniden değerleme uygulaması dolayısıyla doğabilecek diğer vergi imkanlarından da vazgeçilmesi halinde,
gider indirimi kısıtlaması uygulaması açısından yeniden değerleme yapılmamış kabul edilecektir.
ÖRNEK:
(Z) Gıda Limited Şirketi, 15.03.2001 tarihinde 10.000.000.000.-TL değerinde bir torna tezgahı satın almış
ve aktifine kaydetmiştir. Bununla ilgili demirbaş, amortisman giderleri, birikmiş amortismanlar ve yeniden
değerleme durumları aşağıdaki gibidir. Maliye Bakanlığı tarafından 2002 yılı için yeniden değerleme oranı
%59 olarak belirlenmiştir. Mükellef normal amortisman yöntemini seçmiştir.
Demirbaşın Cinsi
Torna tezgahı

Aktife Girdiği Tarih
15.3.2001

Fatura Tutarı
Amort.Oranı
10.000.000.000.%20

Y.Değerlendirilmiş
Demirbaş Tutarı
Amortisman Gideri

Birikmiş Amortis.

15.900.000.000.- 2.000.000.000.- (2001 Yılı için) 2.000.000.000.- (2001 Yılı )
3.180.000.000.- (2002 Yılı için) 3.180.000.000.- (2002 Yılı)
----------------------5.180.000.000.Değer Artış Fonu : 5.900.000.000.Yukarıdaki tabloda K/Z ilgilendiren amortisman giderleridir. Şayet yeniden değerlendirme yapılmadan
normal amortisman devam edilseydi 2002 yılında amortisman giderleri 3.180.000.000.-TL. değil,
2.000.000.000.-(10.000.000.000X%20) Türk Lirası. olarak gider hesaplarına intikal edilmiş olacaktı.
Ancak, ilgili firma 1.180.000.000.- (3.180.000.000-2.000.000.000) TL. amortisman gider farkının mali
bilançoda kanunen kabul edilmeyen giderlere kaydedilmesi (Kurumlar Vergisi Beyannamesinde) halinde,
yeniden değerleme yapılmamış kabul edilerek gider indirimi kısıtlaması uygulaması yapılmayacaktır.
7-BİRDEN FAZLA TAKVİM YILINA SİRAYET EDEN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİ İLE
UĞRAŞAN MÜKELLEFLERDE GİDER KISITLAMASI UYGULAMASI
Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak
tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir (GVK Md.42 birinci
fıkra).
Bu işlerle uğraşan mükellefler; kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderlerini işin bittiği yıl
gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alacak ve gider kısıtlamasını da aynı dönemde yapacaklardır..
Finansman Gideri Yanında Finansman Gelirin de Bulunması Durumu:
Finansman giderlerinin yanı sıra finansman geliri de elde etmiş olan mükelleflerin gider kısıtlaması
uygulamasında söz konusu gelir ve giderlerini birbiri ile mukayese etmek suretiyle netleştirmeleri mümkün
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olmayıp, finansman giderleri toplamının gider kısıtlamasına konu edilmesi gerekmektedir(KVK G.Teb.55/8
bölümü)
Danıştay Dördüncü Dairesi KVK’na ait 55 sayılı Genel Tebliğin 8 inci bölümünü iptaline karar vermiş ise de
(E.No.1997/771, K.No.1997/3795), Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, ilgili tebliğin Gelir Vergisi
Kanununun 41 inci maddesine 4008 sayılı yasayla eklenen 8 inci bendine aykırı olmadığına karar vermiş ve
Danıştay Dördüncü Dairesi’nin almış olduğu kararı iptal etmiştir(E.No:1998/139 K.No.1999/153).
Böylelikle mükellefler, finansman gelir ve gederlerini birbiri ile mukayese etmeyeceklerdir.
8-FASON İMALATÇILARIN GİDER KISITLAMASI UYGULAMASI KARŞISINDAKİ DURUMU
Sanayi siciline kayıtlı olan imalatçıların, fason imalat yapmaları veya başka bir mükellefe imalatını fason
olarak yaptırmaları halinde; kullanmış olduğu yabancı kaynaklara ait finansman giderlerini gider veya
maliyet unsuru olarak kullanabilecektir. Dolayısıyla, kullanmış olduğu yabancı kaynaklara ait finansman
giderlere gider kısıtlaması uygulanmayacaktır.
9-FİNANSMAN GİDERLERİNE İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ
KDVK’nun 30 uncu maddesinin (d) bendinde, “Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın
tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolaysısıyla ödenen katma değer vergisi”, mükellefin vergiye
tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez hükmü yer almaktadır.
Katma Değer Vergisi Kanunun 30/d maddesindeki hüküm; GVK’nun 41/8 ile KVK’nun15/13 üncü
maddelerindeki getirilen hüküm ile aynı paralellik arz etmiyor.
Dolayısıyla, finansman giderleri kısıtlamasına tabi tutulan giderlere ait katma değer vergisinin tamamı
indirilebilecektir.

YARARLANILAN KAYNAKLAR
Gelir Vergisi Kanunu
Kurumlar Vergisi Kanunu
Vergi Usul Kanunu
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 54 ve 55

6

MÜKELLEFİN DEFTER TASDİK ETTİRME VE DEFTER TUTMA İLE İLGİLİ
YUKUMLULUKLERİ

Dursun Ali TURANLI
Yeminli Mali Müşavir
1 .GENEL AÇIKLAMA
Ticari ve mesleki faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin tutmak zorunda oldukları yasal defterleri
geçerli olabilmesi için, Ticari ya da mesleki faaliyetinin icra edildiği yerin noterince,her yıl tutacakları
defterleri bir önceki yılın aralık ayın da tasdik ettirilmesi yasal bir zorunluluktur.
Tasdik ettirilmesi ve tutulması zorunlu olan defterler ve tasdik hükümleri Türk Ticaret Kanunu ve Vergi
Usul kanununun ilgili maddelerinde yer almaktadır.
Konuya defterlerin tasdiki ve defterlerin tutulması kapanış tasdiki ve kapanış tasdikine tabi olan defterler,
ayrıca yasal defterlerin yazılması ile ilgili olarak çıkan bir takım tereddütler bu makalenin konusunu
oluşturmaktadır.
2 .YENİ YIL DEFTERLERİNİN TASDİKİNİN YAPTIRILMASI
Ticari ve mesleki faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin tutmak zorunda oldukları yasal defterleri
geçerli olabilmesi için, ticari ya da mesleki faaliyetinin icra edildiği yerin noterince T.T.K.ve V.U.K da
belirtilen süre içerisinde tasdik ettirilmesi yasal bir zorunluluktur.
T.T.K nun defterlerin tasdikine ilişkin 69.maddesi aynen aşağıdaki gibidir.66.maddesinin 1.ile 3.bentlerinde
yazılı defterler, kullanılmaya başlanılmadan önce tacir tarafından ticari işletmenin bulunduğu yerin noterine
ciltli olarak ibraz olunur. Noter sicil tasdiknamesini göstermesini tacirden ister ve bu defterlerin her sayfasına
sabit mürekkeple sıra numarası koyup resmi mühür ile mühürler ve defterlerin kaç sahifeden ibaret
bulunduğunu ilk ve son sayfaya yazarak resmi mühür ve imzası ile tasdik eder. Bu iş bittikten sonra tasdik
ettiği defterlerin mahiyet ve adetlerini ve bunların kime ait olduğunu tacirin kayıtlı bulunduğu ticaret siciline
re’sen ve hemen bildirir.(TK.29,TSN 104 ,Noterlik K 44/D,V.U.K.220-226)
Her Tacir, tutmaya mecbur olduğu diğer defterlerle tutmak istediği defterlerin her birinin nevi ve mahiyeti
sayfa sayılarını gösteren iki nüsha beyannamesi bu defterleri kullanmaya başlamadan önce sicil memuruna
vermeye mecburdur. Memur bunlardan birisini tasdik ederek tacire geri verir. Bu mükellefiyeti hiç veya
kanuna uygun şekilde yerine getirmeyen tacirin bu gibi defterleri lehine delil olamaz.(T.K.82,84,85,1465,
TSN 99, Bank K.21, MK.7)Yasal defterlerin tasdikine ilişkin T.T.K hükümleri yukarıdaki şekildedir.
Vergi hukuku açısından tutulması zorunlu yasal defterler ve bu defterlerin tasdikine ilişkin hükümler V.U.K
nun 220 md. Tasdike tabi defterler V.U.K 221 tasdik zamanı,V.U.K 222.md. tasdik yenileme, biten yılda
kullanılan yasal defterlerin tamamen kullanılmamış olması durumunda boş kalan kısımların ocak ayında
yeniden tasdik ettirilerek kullanılması, V.U.K 223 Tasdik makamı, V.U.K 224 noterlerin yapacağı tasdik ile
ilgili hususlar, V.U.K 225 Tasdik şekli, defterlerin ve sahifelerinin teker teker numaralanıp her sahife teker
teker tasdik makamının mühür ile mühürlenir. V.U.K 226 da defter tasdiklerine ilişkin bildirme yer
almaktadır. Tasdikinin yasal zorunluluk olduğu defterlerden her hangi birisinin tasdikinin yapılmaması
V.U.K md.352 ye göre birinci derecede usulsüzlük cezasını gerektirmektedir. Yine süresinin bitiminden
itibaren bir ay geçtikten sonra yapılan tasdikler hiç yapılmamış sayıldığından V.U.K md. 30.gereğince re sen
takdiri gerektirmektedir.
Sürenin bitiminden itibaren bir ay içinde yaptırılacak tastikler yasal süresinde sayılarak geçerli kabul
edilmektedir. Ancak ikinci derece usulsuzluk kişiye uygulanmaktadır.
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3. YEVMİYE DEFTERİ SAYFALARININ ARKA YÜZLERİNE YAPILAN KAYITLARIN
GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI
Defterlerin tasdik ve tutulması ile ilgili yasaları yer alan hükümlerden sonra uygulamada bilgisayarların da
kullanımı ile defterlerin bilgisayar ortamında yazılması ile ilgili bir takım tereddütler yaşanmaktadır. Bu
tereddütlerden biri, Noter tasdiklerinin kayıtlarının yapıldığı sayfanın arka yüzünde yapılmış olması,
Bir diğer tereddüt de yıl içinde, tasdiklenmiş muteharrık yapraklı yevmiye defterlerinin bittikten sonra
tasdiksiz olan arka sahifelerine yapılan kayıtların muteber olup olmadığı,
Maliye Bakanlığının konu ile ilgili verdiği B.07.4.DEF.0.34.18/VUK-225 sayılı özelgesi aşağıdaki gibidir.
“Söz konusu yazınızda bahsedilen...Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin yevmiye defterinin müteharrik
yaprakları sıra numarası izlemiş ve kayıtları usulüne uygun yapılmış ise noter tasdiklerinin kayıtların
yapıldığı sayfanın arka yüzünde yer almasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Ayrıca benzer bir konu nedeniyle Maliye Bakanlığından alınan yazıda:Bilgisayarla tutulan yevmiye
defterinin tasdikli yapraklarının ön yüzleri bittikten sonra aynı defterde geriye dönülmek suretiyle
yapraklarının arka yüzlerine yaptığı kayıtlarının, kanuni defterlere yapılmış olduğu kabul etmek mümkün
bulunmamaktadır. Bu itibarla, sözü edilen mükellef adına usulsüzlük cezası kesilmesi ve olayın Vergi Usul
Kanununun 30/3. maddesi gereğince bu kayıtların re’sen takdiri de gerektirmesi nedeniyle dosyalarının
takdir komisyonuna sevk edilmek veya vergi inceleme elemanlarına incelenmek üzere gönderilmek suretiyle
işlem yapılması gerekmektedir.”denilmektedir.
Danıştayın 7. Daire E. 2001/4619 K.2002/167 sayılı konuya ilişkin verdiği kararı aşağıdakı gibidır. 213
sayılı vergi usul kanununun 220’nci maddesi de yevmiye defteri tasdiki zorunlu defterler arasında sayılmış,
225’nci maddesinin (b) fıkrasında da, müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye
Bakanlığınca müsaade edilen müesseselerin bu yıl içinde kullanacakları tahmin ettikleri sayıda yaprağı
tasdik ettirecekleri, tasdikli yapraklar bittiği takdirde, yeni yaprakların kullanılmalarından önce tasdike arz
olunacağı, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendinde
ise, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine
hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla
hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri,
aynı kanunun 34’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında da, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve
hizmetlere ait katma katma değer vergisinin, alış faturası veya benzeri vesikalar kanuni defterlere
kaydedilmek şartıyla indirebileceği hükme bağlanmıştır.Alınan yasa hükümlerine göre, katma değer vergisi
indiriminden yararlanabilmesi için, alışlarda ödenen katma deger vergisinin fatura ve benzeri belgelerde
gösterilmesi ve bu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmesi gerekmekte olup, müteharrik yapraklı yevmiye
defterinin tasdiksiz arka kısımlarına yapılan kayıtların kanuni defterlere yapılmış kayıt olarak
bulunmadığından, vergi mahkemesi kararının buna ilişkin hüküm fıkrasında isabet görülmemiştir. Danıştay
Kararın da özetle müteharrık yapraklı yevmiye defterlerinin tasdiksiz arka kısımlarına yapılan kayıtların
kanuni defterlere yapılmış kayıt olarak kabülüne olanak bulunmamaktadır.
Maliye Bakanlığı özelgesi ve danıştayın konu ile ilgili görüşü aynı oldugu görülmektedir.
4.YEVMİYE DEFTERİ SAYFALARININ ARKA YÜZLERİNE KAYDEDİLEN BELGELERDEKİ
KDV ’ NİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI
Katma Değer Vergisi kanunun 29/1 a maddesinde, mükelleflerin bu kanunda aksine hüküm olmadıkça
faaliyetlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV’ yi indirebilecekleri hükme bağlanmış , 34/1 maddesinde ise
indirimin şartları ;
-

Verginin fatura gümrük makbuzu veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi,
Bu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmesi
olarak belirlenmiştir. Ayrıca kanunun 54. Maddesine göre, mükelleflerin tutulması mecburi defter
kayıtlarını bu verginin hesaplnamasına ve kontrolüne imkan verecek şekilde düzenlemeleri ve bu
kayıtlarda ;
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-

Vergi konusu işlemlerin mahiyeti, vergisiz tutarlar, hesaplanan vergi , indirilebilir vergi miktarlarını,
Vergiden istisna edilen işlemlerin, indirim hakkı tanınan ve tanınmayanlara göre ayırımı ile
hesaplanan indirilebilir vergi miktarını
İndirim konusu yapılamayacak işlemlerin niteliği ve bu işlemlerle ilgili vergi miktarlarını ,
Matrah ve indirim miktarlarındaki değişmelerde , ödenen , terkin edilen ve iade olunan vergileri
ayrıca göstermeleri gerekmektedir.

Yukarıda da ifade edildiği gibi, yıl içinde biten yevmiye defteri sayfasının arkasına yapılan kayıtlar kanuni
deftere yapılmış olarak değerlendirilmemekte ve bu şekilde işlem yapılması VUK’ un 30. Maddesinin birinci
fıkrasının 3. Bendine göre dönem matrahına re’sen takdirini gerektirmektedir.
Mükellefin dönem matrahının re’sen takdir edildiği bu gibi durumlarda, yevmiye defteri sayfasının arka
yüzüne kaydedilen belgelerdeki KDV’ nin indirilip indirilemeyeceği hususunda tereddütler bulunmaktadır.
Bilindiği üzere VUK’ ın 3/B maddesine göre vergilendirmede vergiyi doguran olay ve bu olaya ilişkin
muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Aynı kanunun 134. Maddesine göre ise incelemeden maksat ,
ödenmesi gereke vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. KDV uygulamasında
beyanname ile beyan edilerek vergi dairesine ödenecek olan KDV , satışlar üzerinden hesaplanan KDV’ den
mal ve hizmet alımları ve işle ilgili diğer giderler nedeliyle yüklenilen KDV indirilkmek suretiyle tespit
edilmektedir.
Yıl içinde biten yevmiye defteri yerine yeni yevmiye defteri tasdik ettirilmeyerek tasdikli sahifeleri biten
yevmiye defterinin arka yüzlerine kayıt yapılması tek başına mükelleflerin KDV indirim haklarını ortadan
kaldırmamalı, bu şekilde defterin arka yüzüne kaydedilen alış belgelerinde gösterilen KDV’ nin ;
-

Gerçekte ödendiğinin (yüklenildiğinin)
Verginin satıcı tarafından beyan edildiğinin,
Tasdikli defteri kebire süresinde kaydedildiğinin
Tespiti koşulu ile indirimi kabul edilmelidir. Bu husus, VUK ‘ un 3/B ve 134. Maddelerinin bir
gereğidir. Aksi bir düşünce mükellefin KDV indirim hakkının elinden alınmasına neden olur ki, bu da
KDV’ nin indirim teorisine aykırı olur.

Nitekim Maliye Bakanlığı’nca verilen M.B.02.2000 Tarih 50774 sayılı özelgede de , “ Yevmiye defterine
yapılan kayıtların tasdikli defteri kebire süresinde ve usulüne uygun kaydedilmesi şartıyla, yevmiye
defterinin arka sayfalarında yer alan kayıtlara dayalı KDV indirimlerinin bu çerçevede kabulunün mümkün
olduğu” belirtilmiş bulunmaktadır. (1)
3. DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNİN YAPTIRILMASI ZORUNLULUĞU
Yazımın yukarıdaki bölümlerinde yeni yıl defterlerin tasdikini yasaların bu konudaki hükümlerini
incelemiştik.Şimdi mali yıl bittikten sonra yasal defterlerin tekrar bir kapanış tasdikinden getçirilmesi ve
görülmüştür”denilerek mühür ve imza ile tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Kapanış tasdiki denilen Bu olay
TTK md. 70 de yer almaktadır.
Kapanış Tasdikine Tabi olan Defterler
-

-

1

Yevmiye Defteri yeni senenin en geç ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına
noterce (görülmüştür) sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirmek şarttır.(TK.66,71,72
V.U.K.183, Noterlik k.44)
Envanter Defteri, kapanış tasdik süresi gelecek ilk üç ayı içinde tamamlanması gereklidir. Kapanış
tasdik süresi nisan ayı sonuna kadardır.(T.T.K md.70,72)

Abdullah Tolu, Yeviye Defterinin Sayfalarının Arka Yüzlerine Kaydedilen Faturaların İndirimi, Yaklaşım D. Ankara, Kasım 2002, s. 247-248

3/4

4. DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİNİN YAPTIRILMAMASINDAN DOLAYI DOĞABİLECEK
SORUNLAR
4.1. Sahibi Lehine Delil (Ticari Defterlerin ispat kuvveti) Teşkil Etmesi Yönünden Durum
Kapanış tasdikinin yaptırılmasının yasal bir zorunluluk olduğunu belirtmiştik. Kapanış tasdikini yaptırmayan
tacirlerin,ticari defterlerini kendi lehine delil olarak kullanamazlar. Kapanış tasdiki yaptırılmayan defterler,
tam ve kanuna uygun olarak tutulmuş sayılmaz, itilaflı durumlarda ispat edici yani itibari ile kapanış tasdiki
önemlidir.(T.T.K 70,82,1465)
Kapanış tasdikini yaptırmayan Tacirlerin Ticari defterlerini zayı ettiklerinde, Ticaret mahkemesinden “zayı
belgesi” alamazlar.(Yargıtay 11.HD. 21.12.1992 Tarih ve E 9113729 , K 92/10671)
4.2 Ceza Hükümleri Yönünden Durum
Kapanış tasdikini yaptırmayan Tacirlerin T.T.K md. 67/3 ye göre kapanış tasdiklerini yaptırmayanların ağır
para cezası ile cezalandırılır .Ancak yasa da cezanın tutarı belirtilmemiştir.
T.T.K 67/4 maddesine görede Hakimler, Noterler Sicil memurları ve diğer memurlar resmi muameleler
dolayısıyla bir tacirin defter tutma mükellefiyetine aykırı hareket ettiğini öğrenince keyfiyeti cumhuriyet
savcılığına bildirmeye mecburdurlar.(T.K.113,481,489)
4.3 .Icra ve iflas Hukuku Yönünden Durum
Defterlerine kapanış tasdiki yaptırmayan tacirlerin konkordato talepleri redolunur (İİKMd.285) Tacirlerin
defterlerine kapanış tasdikini yaptırmayanlar iflas ettikleri takdirde “Taksiratlı muflis” sayılır.(IIK 310/5)
T.T.K nın 66.md. ile 3.bentlerinde sayılan defterleri hiç veya kanunun emrettiği şekilde tutmamış ise ve Türk
Ceza Kanununun 507 md. göre bir aydan iki seneye kadar hapsolunurlar (2004 nolu icra ve iflas K.md. 310)
5. DEFTER VE BELGELERİN MUHAFAZA EDİLME SÜRESİ
Vergi Usul Kanununun 253. Maddesinde bu kanuna göre “Defter tutmak mecburiyetinde olanlar tuttukları
defterlerle kanunda yazılı vesikaları ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 5 yıl
süreyle muhafaza etmeye mecburdurlar” denilmektedir.
Vergi Usul Kanununun 254. Maddesinde ise “Defter tutmak mecburiyetinde olmayanlar 232, 234 ve 235
maddeleri mucibince almaya mecbur oldukları fatura, gider pusulası ve mustahsil makbuzlarını tarih sırasıyla
tanzim etmek ve tanzim ettikleri bu belgeleri tanzim tarihini takip eden takvim yılından başlayarak 5 yıl
süreyle saklamak mecburiyetinde oldukları” hüküm altına alınmıştır.
Türk Ticaret Kanununun 68. Maddesi gereğince defter ve belgeleri saklama mecburiyeti 10 yıldır. TTK nu
tacırlerin defter ve belgelerini saklanması ile ilgili aşağidaki hususlara yer vermektedir.
Hakiki şahıs olan tacirin ölümü halinde mirasçıları ve ticareti terk etmesi halinde kendisi defter ve belgeleri
saklamak zorundadır.
Kollektif ve adi komandit şirketlerin her ne suretle olursa olsun infisahı halinde bunlara ait defter ve belgeler
şirket merkezinin bulunduğu yerdeki salahiyetli mahkeme tarafından saklanmak üzere ortaklardan birine
veya notere , diğer şirketlerin infisahı halinde ise , notere tevdi olunur. Noter harç ve ücreti şirket
mevcudundan ödenir.
Bir tacirin saklamakla mükellef olduğu defter ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet
sebebiyle ve kanuni müddet içinde ziyaa uğrarsa tacir ziyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ticari
işletmesinin bulunduğu yerin salahiyetli mahkemesinden kendisine bir vesika verilmesini isteyebilir.
Mahkeme lüzumlu gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir. Böyle bir vesika almamış olan tacir
defterlerini ibrazdan kaçırmış sayılır.(T.T.K 80,114,219,229,448,748 , M.K 589,590,632,636 , İ.İ.K 208 ,
H.U.M.K 368 )
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Vergi kanunlarında prensip olarak muhafaza süresi 5 yıllık zaman aşımı süresi geçtikten sonra defterlerin
muhafaza sorumluluğu sona ermektedir. Ancak bu prensibin istisnasını oluşturan hususlardan üçü aşağıdaki
gibidir.
5.1. Geçmiş Yıl Zararları Ile Ilgili Defter Ve Belgelerin Muhafaza Ve Ibraz Süresi
Geçmiş yıllarla ilgili zararların, mahsup edildiği bir durumda söz konusu zararın doğru olup olmadığının ve
vergi inceleme elemanı tarafından araştırılması muhtemeldir ve hatta inceleme sırasında bu hususa özellikle
dikkat etmesi bir zorunluluktur.
Zararın doğduğu yıl bakımından zamanaşımı süresi dolmuş olsa bile bu yılla ilgili defter ve belgeler
üzerinden zararın doğru olup olmadığı araştırılabilir. Zira zarar mahsup edildiği yıla ilişkin bir matrah
unsurudur ve tevsik edilmesi gerekir. Bu defter ve belgelerin Vergi Usul Kanununu hükümlerine istinaden
zamanaşımına uğradığı, dolayısıyla muhafaza sorumluluğunun ortadan kalkmış olduğu, bu nedenle inceleme
elemanına ibraz edilemeyeceği ileri sürülemez.
Bu konuda Danıştay Dördüncü Dairesi’nin 29.03.1973 tarih ve E. 1972/1565, K. 1973/1524 sayılı kararı
aşağıdaki gibidir.
“İncelenen dosya mündeecatından yükümlünün 1967 yılı işlemlerinin incelenmesi sırasında beyannamede
gösterdiği 388.209 TL 1963 yılı zararının gerçeğe uyup uymadığı yönünden incelenmesi nedeniyle zarar
mahsubu kabul edilmeyerek ikmalen tarhiyat yapıldığı anlaşılmaktadır.
Vergi Usul Kanununun 114, 138, 252 ve 256’ncı maddeleri gözönüne alındığında, 1969’da girişilen vergi
incelemesi üzerine 1963 yılının vergilendirilmesi ve 1963 yılı vergilendirilmesi için o yıla ilişkin defter ve
belgelerin istenmesi zamanaşımı nedeniyle mümkün değilse de, 1967 yılı hesaplarının incelenmesi sırasında
inceleme elemanınca 1963 yılından gelen zararın kabul edilmemesi üzerine sözü geçen zararın defter ve
belgelerle tevsiki ve kanuniliğinin ortaya konması, Vergi Usul Kanununun 227’nci, Ticaret Kanununun
68’inci maddesi icabı 1967 yılı için henüz devlete karşı vergi borçlusu durumunda bulunan mükellefe düşer.
Bu nedenle Temyiz Komisyonu kararının bozulmasına 29.03.1973 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.”
Yine Danıştay Dördüncü Dairesinin 11.12.1972 tarih, E.1971/8097, K.1972/7362 sayılı kararı da aynı
doğrultudadır. (2)
5.2. Amortisman Kayıtları İle İlgili Muhafaza Ve İbraz Süresi
Amortismanlar, işletmede bir yıldan fazla kullanılan duran varlıkların maliyet bedellerinin ekonomik
ömrüne, hurda değerine, yıpranmasına, aşınmasına yada
kıymetten düşmesine bağlı olarak kullanılacakları hesap dönemlerinde işletme gideri halinegetirilerek şirket
karindan ayrılan miktarlardir.
Bundan hareketle nasıl ki vergi kanunlarına uygun bir gider kaleminin gider yazılabilmesi için giderin
yazıldığüı takvım yılında belgelerle tevsiki zorunlu ise bir gider unsuru olarak amortismanların da gider
yazıldığı yılda tevsiki gerekir. Bunun için de amortisman konusu sabit kıymetin iktisap bedelinin bilinmesine
ihtiyaç vardır. Bu nedenle amortisman konusu kıymetlerin iktisabı ile ilgili belgeler ve önceki yıllarda
ayrılmış amortisman kayıtları bakımından beş yıllık muhafaza süresi kıymetin tamamen itfa edildiği yılı
izleyen takvim yılı başından başlar. (2)
5.3. Yatırım İndirimi İle İlgili Kayıtlar Muhafaza Ve İbraz süresi
Yatırım indiriminden yararlanmaya ilişkin koşullar 193 sayılı G.V.K. nun ek 2. Maddesinde belirtilmiştir.
Belirtilen bu koşulların tamamı ile teşvik belgesinde yazılı özel ve genel koşulları toplu olarak taşıyan
mükellefler yatırım indirim istisnasından yararlanırlar. Ayrıca mevcut şartlara ilave olarak Yeminli Mali
Müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz koşuluda getirilmiştir.
Yatırım indirimi istisnası da neticede bir giderin indirimidir. Burada harcamanın indirilemeyen kısmı bir
sonraki yılda endekslenerek matrahtan indirimi yapılmaktadır. Yatırım indirimi konusu harcamalar ile ilgili
belgeler ve önceki yıllarda indirimi yapılmış yatırım indirimi kayıtları bakımından beş yıllık muhafaza süresi
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yatırım indirimine tabi harcamaların kurum kazancından tamamen düşüldüğü yılı izleyen takvim yılı
başından başlar.
6. SONUÇ
Mükelleflerin defter tasdik ettirme ve tutma ile ilgili yükümlülükleri yazımın yukarıdaki bölümlerinde
ayrıntıları ile incelenmiştir.
Defterlerin tasdik ettirilmesi ile ilgili hükümler T.T.K, V.U.K ve diğer mevzuatlarda belirtilmiştir.Defterlerin
açılış tasdiki, defter tutan mükellefler her yıl tutacakları defterleri bir önceki yılın aralık ayında notere
onaylatmak zorundadırlar. Bunun yanında defterlerin tam ve yasalara uygun olarak kabulüne delil teşkil
etmesi için kapanış tasdiklerinin yapılması da bir zorunluluk arz etmektedir. Bu işlemde ocak ayının sonuna
kadar yapılmaktadır.
Maliye Bakanlığının bilgisayar ortamındaki defterlerin kabülü için çalışmaları olduğu bılınmektedir.
Bakanlığın bu çalışmayı bir an önce başlatması ile önemli bir emek kaybının önüne geçileceği gibi bilgisayar
kağıdı, bilgisayar şeridi israfı da önlenmiş olacaktır.
Mükelleflerin telafisi güç ve istenmeyen durumlara düşmemeleri için yukarıda sayılan hususlara dikkat
etmeleri gerekmektedir.
2 Mehmet Arabacı, Zararlı Yıllar ve Amortisman kayıtları ile ilgili defter ve Belgelerin muhafaza süreleri,
Vergi Dünyası İstanbul, Kasım 2002, s. 131-132
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KONSİNYE SATIŞLAR VE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNE GÖRE
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Dr. Orhan Akışık
Massachusetts Üniversitesi – Amherst USA
1. GİRİŞ
Mal satışları satıcı ve alıcı arasında her zaman dolaysız olarak gerçekleşmemekte, bazen de satıcı, malın nihai
alıcısına satılmasında bir konsinyatörün hizmetinden yararlanmaktadır.
Emaneten satış anlamına da gelen konsinye satış, malın asıl satıcısı tarafından satılması kaydıyla konsinyatöre
gönderilmesi olarak tanımlanmaktadır.
Konsinye satışlarda, aracı durumunda olan konsinyatör malın nihai alıcısı olmayıp, satıcı hesabına ve kendi
adına malın alıcıya satılmasını sağlayan kişidir.
Konsinye satışlar, iç ticarete konu olan mallar için söz konusu olabildiği gibi, dış ticarette de karşımıza
çıkmaktadır.
Konsinye satışlarda, malların mülkiyeti, nihai alıcı tarafından satın alınana kadar satıcıya aittir. Bir başka
deyimle, gönderilme ile malın mülkiyeti değil zilyetliği konsinyatöre geçmekte, mülkiyet devri ise, malın nihai
alıcısı tarafından satın alınmasında ortaya çıkmaktadır. 1
Bu özelliğinden ötürü, konsinye satışların muhasebeleştirilmesi de diğer satışlarınkinden bazı farklılıklar
göstermektedir.
Yazının bundan sonraki bölümlerinde, konsinye satışlar konusu, Kanunlar ve ilgili Yönetmelikler açısından
incelenerek, Tek Düzen Muhasebe Sisteminde muhasebeleştirilmesi üzerine örnekler verilecektir.
2. KONSİNYE SATIŞLARA İLİŞKİN OLARAK KANUNLAR VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER
ÇERÇEVESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER
Konsinye satışlara Katma Değer Vergisi Kanunu’nda ve 06.01.1996 tarihli Resmi Gazete’nin 22515 No lu
mükerrer sayısında yayımlanan İhracat Yönetmeliğinde değinilmiştir. Bununla beraber, gerek Katma Değer
Vergisi Kanunu gerekse İhracat Yönetmeliğinde konu ile ilgili yer alan düzenlemeler, kaynağını Borçlar
Kanunu’nun ilgili hükümlerinden almaktadır.
Borçlar kanunu’nun 416-430 uncu maddeleri komisyoncu vasıtasıyla yapılan satışlara ayrılmıştır. Söz konusu
Kanun’un ilgili maddelerinde konsinyatör yerine komisyoncu tabirine yer verilmiş olsa da, komisyoncu
vasıtasıyla satış konusunu düzenleyen hükümlerin konsinyatör vasıtasıyla yapılan satışlara da tesmil
edilebileceği kanaatindeyiz. Zira Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olmayan satışların, Katma Değer
Vergisi Kanunu açısından da konsinye satış olarak kabul edilmesi olanaklı değildir.
Borçlar Kanunu’nun 416 ıncı maddesinde, komisyoncunun alım ve satış işlerinde ücret karşılığında kendisi
adına ve malın satıcısı, yani müvekkili hesabına kıymetli evrak ve menkul eşya alım ve satımını üstlenen kişi
olduğu belirtilmiştir. 417 inci madde de ise aynen şu ifadeye yer verilmiştir:

1

Bkz. Sümer, H. (1988), s. 18-25

1

“komisyoncu yaptığı muamelelerin cereyanından müvekkilini haberdar etmeye ve hususiyle emrinin icra
edildiğini kendisine derhal bildirmeye mecburdur. Müvekkilin emri olmadıkça komisyoncu mukavelenin
mevzuunu teşkil eden şeyleri sigorta ettirmeye mecbur değildir.”
Bu hüküm, Katma Değer Vergisi Kanunu açısından da önem taşımaktadır. Çünkü satışın bildiriminde ortaya
çıkacak bir gecikme, Katma Değer Vergisi’nin geç beyan edilmesine, dolayısıyla Katma Değer Vergisi
yönünden vergi ziyaina yol açacak, hatta buna bağlı olarak satıcının gereksiz yere ceza ödemesine bile neden
olabilecektir.
Esasen, Borçlar Kanunu’nun bu maddesi, komisyoncunun satış işlemini satıcıya vakit geçirmeksizin bildirme
koşulunu getirmekle bir bakıma komisyoncuya karşı satıcının haklarını korumaktadır. Buna dayanılarak,
komisyoncunun satıcıya karşı yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemesinden dolayı satıcının muhatap
olacağı vergi cezası ile ilgili olarak, satıcının konsinyatöre rücu hakkının olduğu ileri sürülebilir.
Konsinyatör vasıtasıyla yapılan satışlarda malın mülkiyeti, mal nihai alıcıya satılana kadar satıcıya aittir. Bir
başka deyimle, malın konsinyatöre sevkinde mülkiyetin değil, zilyetliğin devri söz konusudur. Mülkiyet devri
ise, mal nihai alıcı tarafından satın alındığında ortaya çıkacaktır.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 2 inci maddesinde teslim, bir mal üzerindeki tasarruf, yani mülkiyet hakkının
malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olarak
tanımlanmıştır.
Söz konusu madde yorumlandığında, kanun koyucunun, malın satıcı tarafından konsinyatöre gönderilmesini –
konsinyatörün, alıcıyla ilgisi olmayan bir kişi olması nedeniyle - teslim olarak düşünmediği sonucuna
varılabilir.2
Kanun’un 10 uncu maddesinin (b) bendinde ise, konsinye satışlarda malların alıcıya teslimi vergiyi doğuran olay
olarak tanımlanmıştır.
Dolayısıyla, nihai alıcı belirlenene kadar Katma Değer Vergisi ödeme yükümlülüğü ortaya çıkmayacağı gibi,
konsinyatöre sevkedilen mallara dayanılarak hasılat kaydı da yapılamayacaktır.3 Zaten, malın fiziken olmasa da
kayden satıcının stoklarında yer almaya devam etmesi, buna engeldir.
Borçlar Kanunu’nun 423 üncü maddesinde komisyoncunun aracılık işini bir ücret karşılığında yaptığı, bir başka
deyişle satış işlemine aracılık etmesinden dolayı ücrete hak kazandığı belirtilmiştir. Peki, konsinyatöre ödenecek
komisyon tutarı üzerinden Katma Değer Vergisi hesaplanacak mıdır ?
Türkiye’de yapılan ticari, sinai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin
Katma Değer Vergisi’nin konusunu oluşturduğu cihetle, konsinyatör tarafından malın satışına aracılık etme
hizmetinin de vergiye tabi olacağı açıktır.
30.11.1984 tarih ve 18591 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yer alan Katma Değer Vergisi 1 Seri No lu Genel
Tebliği’nde hizmet ifalarında işlemin Türkiye’de yapılmış sayılması için Kanun’un 6. maddesinin (b) bendine
göre,
 hizmetin Türkiye’de verilmesi,
 hizmetin Türkiye’de değerlendirilmesi veya
 hizmetten Türkiye’de yararlanılmış
Katma Değer Vergisi 1 Seri No lu Genel Tebliği’nde yer ifade bu görüşümüzü desteklemektedir: “Teslim, mal üzerindeki
tasarruf etme yani mülkiyet hakkının başkasına devredilmesi olduğundan bir malın ariyeten veya ödünç olarak verilmesi
teslim sayılmayacaktır.
3
Bkz. Mac, M. (1998), s. 10.9-10.10
2

2

olması gerektiği belirtilmiştir.
Söz konusu Tebliğe göre, bu üç koşul birlikte aranmayacak, herhangi birinin varlığı halinde hizmetin Türkiye’de
verilmiş olduğu kabul edilerek hizmet tutarı üzerinden Katma Değer Vergisi’nin hesaplanması gündeme
gelecektir.
Örneğin, hizmetin Türkiye’de verilmesinde, hizmet bedeli üzerinden Katma Değer Vergisi hesaplanacaktır.
Buna göre, yurtiçinde konsinyatör tarafından verilen satışa aracılık hizmetine ilişkin olarak komisyon tutarı
üzerinden Katma Değer Vergisi hesaplanması gerekmektedir.
3. KONSİNYE SATIŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Konsinye satışlarla ilgili olarak yapılacak muhasebe kayıtları, satıcının, satış faturasını nihai alıcı veya
konsinyatör adına düzenlemesine göre farklılık gösterecektir. Bu tür satışlarda mallar, emaneten konsinyatörde
bulunduğundan dolayı satış faturasının nihai alıcı adına düzenlenmesi bize göre daha doğru bir uygulama olsa
da, bazen fatura konsinyatör adına da düzenlenebilmektedir.
Bu bölümde, konsinye satışların muhasebeleştirilmesi ile ilgili işlemlere, faturanın nihai alıcı ve konsinyatör
adına düzenlenmesi durumlarına göre ayrı ayrı yer verilmiştir.
Örnek:
Jeneratör imalatı ve satışı ile uğraşan Gün Limited Şirketi, maliyeti 250 milyon TL., perakende satış fiyatı ise
300 milyon TL. olan 10 adet jeneratörü satılması kaydıyla 10.05.200X tarihinde konsinyatör (A)’ya
göndermiştir.
Satıcı ve konsinyatörün yapacakları muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.
3.1.

SATIŞ FATURASININ NİHAİ ALICI ADINA DÜZENLENMESİ
DURUMUNDA YAPILACAK MUHASEBE KAYITLARI

3.1.1. SATICININ YAPACAĞI KAYITLAR
Hatırlanacağı üzere, önceki bölümlerde, konsinye satışlarda malın mülkiyetinin, mal nihai alıcı tarafından satın
alınana kadar satıcının üzerinde kaldığını belirtmiştik.
Ancak satıcının mal üzerindeki sahipliği devam etse bile mal, fiziken satıcının stoklarında yer almayacaktır. Bu
durumda, konsinye olarak gönderilen malın 152 – Mamuller veya 153 – Ticari Mallar hesabı altında açılacak bir
alt hesapta gösterilmesi doğru olacaktır.
Satıcı, irsaliyeyi düzenleyerek malları konsinyatöre sevkedecek ve aşağıdaki kaydı yapacaktır. 4
Malların konsinyatöre sevki; 5

Konsinye işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek sevk irsaliyelerinde emtianın, konsinye olarak gönderildiği özellikle
belirtilmelidir.
5
Firmanın, satışını yaptığı malları aynı zamanda ürettiği varsayımıyla örnek kayıtta 152 – Mamuller hesabi kullanılmıştır.
Bu firma, üretim yapmayıp sadece satmak amacıyla mal satın almış olsaydı, 152 – Mamuller hesabı yerine 153 – Ticari
Mallar hesabını kullanmamız gerekecekti. Konsinye olarak gönderilen malları, 152 – Mamuller hesabının konsinye
satışlara ayrılan alt hesabında göstermek yerine Nazım Hesaplarda göstermekte mümkündür.
4

3

1) ------------------------------------ 10.05.200X ----------------------------------------------------152

Mamuller
152.50 Konsinye Gönderilen
Mamuller
152.50.01 Konsinyatör (A)

2,500,000,000

152

Mamuller
2,500,000,000
152.10 Stoktaki Mamuller
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Malların satışı;
Konsinyatör (A), jeneratörlerden 3 adedini 17.06.200X tarihinde Birlik Kollektif Şirketine satmış ve satış
işlemini satıcı Gün Limited Şirketine 18.06.200X tarihinde bildirmiştir. Bunun üzerine, Gün Limited Şirketi
nihai alıcı Birlik Kollektif Şirketi adına satış faturasını düzenleyerek, nihai alıcıya ulaştırması için bir dekont
ekinde konsinyatör (A)’ya gönderecektir.
Satıcı firma, satış faturasını düzenledikten sonra sırasıyla aşağıdaki kayıtları yapacaktır. 6
Satış işleminin kaydı:
2) ---------------------------------- 17.06.200X -------------------------------------------------120

Alıcılar
120.10 Yurtiçi Alıcılar
120.10.20 Birlik Koll. Şti.
600

1,062,000,000

Yurtiçi Satışlar
900,000,000
600.10 Mamul Satışları
600.10.20 Birlik Koll. Şti.

391

Hesaplanan KDV
162,000,000
391.10 Mal ve Hizmet Teslimleri
391.10.06 Haziran ayı KDV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Satışı yapılan malların, satıcı firmanın stoklarından düşülmesi;
3) --------------------------------- 17.06.200X ------------------------------------------------------620

Satılan Mamuller Maliyeti

750,000,000

152

Mamuller
750,000,000
152.50 Konsinye Gönderilen
Mamuller
152.50.01 Konsinyatör (A)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mal satıldıktan sonra satıcı tarafından düzenlenecek faturada, konsinye gönderilen mallar ile ilgili olarak daha
önce düzenlenen sevk irsaliyesinin tarih ve no sunun yanısıra, malların konsinyatör tarafından satıldığı tarihin
de belirtilmesi gerekmektedir (Bkz. Mac, M., 1998).
6

4

Satıcı ve konsinyatörun aralarında yapmış oldukları sözleşmeye göre, satıcı firmanın, satılan her bir jenerator
için konsinyatör (A)’ya satış fiyatının % 5’i oranında komisyon ödeyeceğini varsayalım.
Satıcı firma, konsinyatörün tahakkuk eden komisyona ilişkin faturasının kendisine ulaşmasından sonra aşağıdaki
kaydı yapacaktır.
4) ---------------------------------- 23.06.200X ------------------------------------------------------760

Pazarlama, Satış ve
Dağıtım Giderleri
760.30 Komisyon Giderleri
760.30.10 Konsinyatör (A)

191

İndirilecek KDV
191.10 Mal ve Hizmet Alışları
191.10.06 Haziran ayı İndirilecek
KDV

45,000,000

8,100,000

320
Satıcılar
320.10 Yurtiçi Satıcılara Borçlar
320.10.20 Konsinyatör (A)

53,100,000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.2. KONSİNYATÖRÜN YAPACAĞI KAYITLAR
Konsinyatör (A)’nin, sevkedilen malları, mülkiyeti satıcının üzerinde olduğundan stoklarına ilave etmeyip
Nazım hesaplarda göstermesi gerekir.
Buna göre, malları teslim aldığında, konsinyatör (A) aşağıdaki kaydı yapacaktır.
1) ---------------------------------- 12.05.200X ------------------------------------------------------932

Emanet Alınan Kıymetler
932.20 Emanet Alınan Stoklar
932.20.20 Jeneratör

933

3,000,000,000

Emanet Kıymet Verenler
933.20 Emanet Verilen Stoklar
933.20.20 Gün Ltd. Şti.

3,000,000,000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Malların satışında;
Mallar, nihai alıcıya sevk irsaliyesine bağlanarak gönderildikten sonra konsinyatör (A), satışa ilişkin komisyon
faturasını düzenleyerek, satıcı firmaya gönderecek ve aynı zamanda Nazım hesaplarda gerekli düzeltmeleri
yapacaktır.
Katma Değer Vergisi beyanında ve fatura düzenlenmesinde gecikmeye neden olmamak için, satışın, konsinyatör
tarafından satıcıya bir an önce bildirilmesinde yarar vardır. Zira malların alıcı firmaya sevkiyle birlikte teslim de
gerçekleşmiş olmakta, bu andan itibaren 10 gün zarfında satış faturasının satıcı tarafından düzenlenip alıcıya
ulaştırılması gerekmektedir.

5

Komisyon gelirinin kaydı;
2) ---------------------------------- 18.06.200X ---------------------------------------------------120

Alıcılar
120.10 Yurtiçi Alıcılar
120.10.30 Gün Ltd. Şti.

53,100,000

600

Yurtiçi Satışlar
45,000,000
600.20 Hizmet Satışları
600.20.30 Gün Ltd. Şti.

391

Hesaplanan KDV
8,100,000
391.10 Mal ve Hizmet KDV’si
391.10.06 Haziran ayı KDV’si

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nazım hesapların satılan mallara ilişkin bölümünün kapatılması;
3) ---------------------------------- 18.06.200X ------------------------------------------------------933

Emanet Kıymet Verenler
933.20 Emanet Verilen Stoklar
933.20.20 Gün Ltd. Şti.
932

900,000,000

Emanet Alınan Kıymetler
932.20 Emanet Alınan Stoklar
932.20.20 Jeneratör

900,000,000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Komisyon tutarının konsinyatörün hesabına havale edilmesi;
Konsinyatör (A), komisyon bedelinin hesaplarına geçtiğini belgeleyen banka dekontunu aldıktan sonra aşağıdaki
kaydı yapacaktır.
4) ----------------------------------- 28.06.200X ----------------------------------------------------102

Bankalar
102.10 Vadesiz TL Mevduat
102.10.010 (A) Bankası

53,100,000

Alıcılar
53,100,000
120.10 Yurtiçi Alıcılar
120.10.30 Gün Ltd. Şti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------120
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3.2.

SATIŞ FATURASININ KONSİNYATÖR ADINA DÜZENLENMESİ
DURUMUNDA YAPILACAK MUHASEBE KAYITLARI

3.2.1.

SATICININ YAPACAĞI KAYITLAR

Malların konsinyatöre sevkinde;
1) ------------------------------------ 10.05.200X ----------------------------------------------------152

Mamuller
152.50 Konsinye Gönderilen
Mamuller
152.50.01 Konsinyatör (A)

2,500,000,000

152

Mamuller
2,500,000,000
152.10 Stoktaki Mamuller
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mallar satıldığında, satıcı satış faturasını konsinyatör adına düzenleyip, satışı kayıtlarına alacaktır.
2) ------------------------------------ 17.06.200X ----------------------------------------------------120

Alıcılar
120.10 Yurtiçi Alıcılar
120.10.010 Konsinyatör (A)
600

1,062,000,000

Yurtiçi Satışlar
900,000,000
600.10 Mamul Satışları
600.10. 10. Konsinyatör (A)

391

Hesaplanan KDV
162,000,000
391.10 Mal ve Hizmet Teslimleri
391.10.006 Haziran Ayı KDV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Satışı yapılan malın, satıcı firmanın stoklarından düşülmesi;
3) ----------------------------------- 17.06.200X -----------------------------------------------------620

Satılan Mamuller Maliyeti

750,000,000

152

Mamuller
750,000,000
152.50 Konsinye Gönderilen
Mamuller
152.50.01 Konsinyatör (A)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2.2. KONSİNYATÖRÜN YAPACAĞI KAYITLAR
Konsinyatör (A), sevkedilen malların mülkiyeti satıcının üzerinde olduğundan, mali stoklarına ilave etmeyecek,
ancak Nazım hesaplarda gösterecektir.
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Buna göre, malları teslim aldığında konsinyatör (A) aşağıdaki kaydı yapacaktır.
1) ---------------------------------- 12.05.200X ------------------------------------------------------932

Emanet Alınan Kıymetler
932.20 Emanet Alınan Stoklar
932.20.20 Jeneratör

3,000,000,000

Emanet Kıymet Verenler
3,000,000,000
933.20 Emanet Verilen Stoklar
933.20.20 Gün Ltd. Şti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Malların satışı;
933

Konsinyatör (A), malları sevk irsaliyesi beraberinde alıcı firma, Birlik Kollektif Şirketine gönderecek, ancak
satışla ilgili hiç bir kayıt yapmayacaktır. Zira konsinyatörün Katma Değer Vergisini hesaplayarak faturayı
düzenleyebilmesi için, satıcı Gün Limited Şirketi tarafından düzenlenen faturayı almış olması gerekmektedir.
Konsinyatör, faturayı aldığında malların aynı anda stoklara girişini ve çıkışını yapacaktır.
Satıcı Gün Limited Şirketinin düzenlediği fatura konsinyatör tarafından alındığında, aşağıdaki kayıt yapılacaktır.
Dikkat edileceği üzere, bu kayıtta konsinyatörün stoklarına dahil ettiği mallar, satışı yapılan miktar ile sınırlıdır.
2) --------------------------------- 22.06.200X ------------------------------------------------------153

Ticari Mallar
153.10 Stoktaki Mallar
153.10.30 Jeneratör

900,000,000

191

İndirilecek KDV
191.10 Mal ve Hizmet Alışları
191.10.06 Haziran ayı İndirilecek
KDV

162,000,000

Satıcılar
1,062,000,000
320.10 Yurtiçi Satıcılara Borçlar
320.10.030 Gün Ltd. Şti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Konsinyatörün satış kaydı;
Konsinyatörün, jeneratörleri, beheri 350,000,000 –.TL’na Birlik Kollektif Şirketine satmış olduğunu varsayalım.
320

3) --------------------------------- 22.06.200X -------------------------------------------------------120
Alıcılar
1,239,000,000
120.10 Yurtiçi Alıcılar
120.10.30 Birlik Koll. Şti.
600

Yurtiçi Satışlar
1,050,000,000
600.10 Mamul Satışları
600.10.30 Birlik Koll. Şti.

391

Hesaplanan KDV
189,000,000
391.10 Mal ve Hizmet Teslimleri
391.10.06 Haziran ayı KDV
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Satışı yapılan malların stoklardan düşülmesi;
4) ------------------------------------ 22.06.200X ----------------------------------------------------621

Satılan Ticari Mallar Maliyeti

900,000,000

153

Ticari Mallar
900,000,000
153.10 Stoktaki Mallar
153.10.30 Jeneratör
---- -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nazım hesapların düzeltilmesi;
5) ------------------------------------- 22.06.200X ---------------------------------------------------933

Emanet Kıymet Verenler
933.20 Emanet Verilen Stoklar
933.20.20 Gün Ltd. Şti.

900,000,000

Emanet Alınan Kıymetler
900,000,000
932.20 Emanet Alınan Stoklar
932.20.20 Jeneratör
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------932

Satıcı, Gün Limited Şirketine Konsinyatör (A) tarafından satın alınan mal bedelinin ödenmesi;
6) ----------------------------------- 28.06.200X -----------------------------------------------------320

Satıcılar
320.10 Yurtiçi Satıcılara Borçlar
320.10.030 Gün Ltd. Şti.

1,062,000,000

102

Bankalar
1,062,000,000
102.10 Vadesiz TL Mevduat
102.10.020 (B) Bankası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Malların satışını, konsinyatör en çabuk şekilde satıcı Gün Limited Şirketine bildirerek, faturanın kendi adına
düzenlenmesini sağlamalıdır. Bu husus, önemlidir; aksi takdirde, alış faturası gelmeden konsinyatör malları
stoklarına dahil edemeyeceği gibi, sevk irsaliyesine dayanarak mal bedelini hasılat olarak da kaydedemez.
Malların nihai alıcıya teslimi ile birlikte hem satıcı hem de konsinyatör açısından Katma Değer Vergisi
yükümlülüğü doğmaktadır. Aynı zamanda, malların alıcıya tesliminden itibaren 10 gün içerisinde faturanın
düzenlenmesi gerekmektedir.
Faturanın düzenlenmesine ilişkin 10 günlük süre, hem satıcı hem de konsinyatör açısından bağlayıcıdır. Öte
yandan, örneğimizde nihai alıcı olan Birlik Kollektif Şirketinin, satınaldığı jeneratörlerin Katma Değer Vergisini
indirebilmesi ve malları stoklarına alabilmesi için alış faturasının kendisine yine bu süre içerisinde ulaşması
gerekmektedir.

9

Fatura, konsinyatöre ulaşmadan önce 381 – Gider Tahakkukları hesabının alacaklandırılması karşılığında hem
malların stoklara alınabilmesi hem de hasılat kaydı olanaklı ise de, biz böyle bir kaydın gerekmediği
düşüncesindeyiz.7
Faturanın, 10 günlük süre içerisinde düzenlenebileceği gözönünde bulundurulduğunda, sevk irsaliyesine
bağlanarak teslim edilen mallar ile ilgili kaydın satış belgeleri alındıktan sonra yapılması daha yerinde olacaktır.
Örnekten anlaşılacağı üzere, satış faturasının nihai alıcı adına değil de konsinyatörün adına düzenlendiği
durumlarda muhasebe kayıtları karmaşık bir hal almakta, konsinyatörun yapacağı işlem sayısı artmaktadır. Bu
nedenle, zorunlu olmadıkça fatura konsinyatör adına düzenlenmemelidir.
4.

SONUÇ

Bu makalede, konsinyatör vasıtasıyla satışlar ve muhasebeleştirilmeleri konusu ilgili Kanunlar ve Tebliğler
açısından incelenmiştir.
Konsinye satışların diğer satışlardan farkı, satış işlemine bir konsinyatörün aracılık etmesidir. Bu tür satışlarda,
satıcı ve alıcı karşı karşıya gelmemekte, satış, satıcının vekili olan, bir başka deyimle onun adına hareket eden
konsinyatör tarafından gerçekleştirilmektedir.
Konsinye satışlarda malların mülkiyeti, nihai alıcıya satılana kadar satıcıya ait olduğundan, malların
konsinyatöre gönderilmesi aşamasında stoklardan çıkarılması ve hasılat kaydı yapılması mümkün değildir.
Bununla beraber, malların, satıcı tarafından konsinyatöre gönderildikten sonra 152 – Mamuller veya 153 –
Ticari Mallar hesabının konsinye satışlara ayrılan alt hesaplarında veya Nazım hesaplarda kayıtlara alınması
muhasebe tekniği açısından doğru bir uygulama olacaktır.
Konsinyatör ise, malların mülkiyetine değil zilyedliğine sahip olduğundan dolayıdır ki; satmak kaydıyla
emanete aldığı malları Nazım hesaplarda izlemelidir.
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TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Dr. Sinan BİNBİR
İş Müfettişi
1. TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİ
Tekstil ve konfeksiyon sektörüne; gürültü, yüksek ısı, yorucu çalışma, kimyasalların elle taşınması,
kas iskelet sistemi bozuklukları gibi iş sağlığı ve güvenliği riskleri bulunmaktadır. Bununla ilgili
ayrıntılı tablo aşağıda verilmiştir.
Tablo: 1.1. Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Meydana Gelebilecek İş Sağlığı veGüvenliği Riskleri
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONULARI
GÜRÜLTÜ
YÜKSEK ISI
YORUCU ÇALIŞMA DURUŞU
KİMYASALLARIN ELLE TAŞINMASI
TALEBE BAĞLI OLARAK İŞ HIZININ ARTIRILMASI
FİZİKSEL ŞİDDET
ZORBALIK VE MAĞDURİYET
CİNSEL TACİZ
İŞTE MONOTONLUK
İŞ KAZALARI
KAS İSKELET SİSTEMİ BOZUKLUKLARI
MESLEKİ HASTALIKLAR

TEKSTİL
SEKTÖRÜ
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR

KONFEKSİYON
SEKTÖRÜ
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
-

Kaynak: The State of Occupational Safety and Health in the Eurapean Union-Pilot Study,
European Agency for Safety and Health at Work, Belgium 2000, s.71-165.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yukarıda sayılan risklerin dışında tekstil ve konfeksiyon sektöründe
ağır yük kaldırma ve taşıma, zayıf ışıklandırma, yangın kazaları1 tekrarlayan hareketler2 da sağlığı
tehdit eden diğer faktörler olarak sayılmaktadır.
Yukarıda sayılan tekstil sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği risklerinden en önemlileri, gürültü ve toz
sorunudur. Tekstil sanayiinde (4000/7000 devir/dakika) yüksek devirle dönen büküm makineleri,
yaygın bir şekilde kullanılan mekikli dokuma tezgahları, motorlar ve havalandırma sistemine ait klima
santrallerinin çıkardığı sesler birer gürültü kaynağıdır.3 Türkiye’de büküm ve dokuma salonlarında
gürültü düzeyi 90-100 dB (A) (desibel) arasındadır. Küçük işyerlerinde gürültü düzeyi daha fazladır.4
Toz sorunu ise özellikle pamuklu tekstil sektöründe sık görülen, pamuk, keten ve kendir tozuna maruz
kalan işçiler açısından tehlike oluşturmaktadır. 1989 yılında tekstil işyerlerinde gerçekleştirilen
taramalarda işçilerin % 55.5’inde solunum şikayeti tespit edilmiştir.5

Decent work – Safe work: Strategies to Improve Safety and Health in Textile, Clothing and Footwear
Industries, (Çevrimiçi)http//www.ilo.org, 21 Ocak 2002. ve Fire Safety in Small Textile Factories, Health and
Safety Commission, Sudbury, 2002, s.2-3.
2
The State of Occupational Safety and Health (OSH) in the EFTA Countries, European Agency for Safety
and Health at Work, Belgium 2000, s.129.
3
ILO, Occupational Safety and Health in Textiles Industry, Geneva, 1984, s.12.
4
Fazilet Şen, Tekstil Sanayiinde Gürültü Problemi, İSGÜM Bülteni, S: 19, Ankara, 1990, s.23 ve Mustafa
Taşyürek, Tekstil Endüstrisinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İSGÜM Bülteni, S: 7, Ankara, 1988, s.16.
5
Pamuklu Tekstil Endüstrisinde Toz Sorunu ve Bissinozis, İSGÜM Bülteni, S: 11, Ankara, 1989, s.9.
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Konfeksiyon imalathaneleri ağır ve tehlikeli işlere girmemektedir. Durum böyle olmakla beraber
eğitimsizlik, tecrübesizlik bakımsız ve yağsız makineler nedeniyle bazen iş kazaları meydana
gelmektedir. Dikiş, overlok, ilik açma, düğme dikme makineleri iğne sistemiyle çalışmaktadır. İğne
kırılması halinde kırılan iğnenin fırlamasıyla meydana gelen kazalarda çoğunlukla işçinin parmakları
delinmekte veya fırlayan iğnenin parçası göze gelmiş ise işçinin görme kaybına neden olabilmektedir.
Yine kumaş kırpıntılarının çok olduğu işletmelerde veya atölyelerde elektrik, sigara izmariti ya da
dikkatsiz ateş yangına neden olmaktadır. Ayrıca ütülerde ütülerin buhar kazanlarının bakımı düzgün
yapılmazsa patlama riski vardır.
Ulusal mevzuatımızda konu ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler bulunmasına karşın yukarıdaki
risklerin tamamı açık olarak bulunmamaktadır.
Türkiye’de 1998 yılına 91.895 iş kazası, 1.400 meslek hastalığı meydana gelmiştir. 2000 yılında ise
74.847 iş kazası vakası, 803 meslek hastalığı vakası meydana gelmiştir. İş kazası ve meslek hastalığı
vakalarında büyük oranda bir düşüş yaşanmıştır. Gelişmeler aşağıdaki tablodan izlenebilmektedir.
Tablo: 1.2. Türkiye’de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları (1998-2000)
YILLAR
İŞ KAZASI
91.895
1998
77.955
1999
74.847
2000
Kaynak: SSK İstatistik Yıllığı-2000, s.118.

MESLEK HASTALIĞI
1.400
1.025
803

Tablo: 1.3. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonucu Ölüm Vakaları
YILLAR
ÖLÜM VAKALARI
1.252
1998
1.333
1999
1.173
2000
Kaynak: SSK İstatistik Yıllığı-2000, s.126.
Tablo: 1.4. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonucu Sürekli İş Göremez Duruma Gelenlerin Sayısı
SÜREKLİ İŞ
GÖREMEZLİK HALİ
3.850
1998
3.407
1999
1.818
2000
Kaynak: SSK İstatistik Yıllığı-2000, s.126
YILLAR

2000 yılı SSK istatistiklerine göre iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin sıklıklar incelendiğinde; en
sık iş kazasının 25-29 yaş grubunda, en sık meslek hastalığı vakasının 40-44 yaş grubunda meydana
geldiği, en fazla kazanın 1 inci iş saatinde olduğu, en fazla 1 ila 3 işçi çalıştıran işyerlerinde iş
kazasının meydana geldiği, iş kazalarının neden olduğu hasarların başında yırtıklar ve yaraların
meydana geldiği, iş kazası bakımından önde gelen sektörün metalden eşya imali (makine hariç)
sektörü, meslek hastalıkları yönünden ise kömür madenciliği sektörü olduğu ve il bazında 2000 yılında
İstanbul’un 10.323 iş kazası ile birinci sırada ve Ankara’nın 367 meslek hastalığı vakası ile ilk sırada
yer aldığı anlaşılmaktadır.6
Tekstil ve konfeksiyon sektöründe meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, sürekli iş göremezlik ve
ölüm vakaları aşağıda Tablo: 15.’da sunulmuştur.
6

SSK İstatistik Yıllığı- 2000, s.115-135.

Tablo: 1.5. 2000 Yılında Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Meydana Gelen İş
Meslek Hastalığı, Sürekli İş Göremezlik ve Ölüm Vakaları ve Oranları

SEKTÖR
TEKSTİL
KONFEKSİYON
TEKSTİL
VE
KONFEKSİYONT
OPLAMI
BÜTÜN
SEKTÖRLER
TOPLAMI
TEKSTİL
SEKTÖRÜNÜN
BÜTÜN
SEKTÖRLERE
ORANI
KONFEKSİYON
SEKTÖRÜNÜN
BÜTÜN
SEKTÖRLERE
ORANI
TEKSTİL
VE
KONFEKSİYON
SEKTÖRÜNÜN
BÜTÜN
SEKTÖRLERE
ORANI

Kazası

İŞ KAZASI
SAYISI

MESLEK
HASTALIĞI
SAYISI

SÜREKLİ İŞ
GÖREMEZLİK
GELİRİ

ÖLÜM
SAYISI

6.895
1.264

3
4

100
19

18
15

TOPLAM
GEÇİCİ
İŞGÖREMEZLİK
(gün)
115.246
24.806

8.159

7

119

33

140.052

1.856

74.847

803

1.818

1.173

1.697.695

46.075

9.2

0.3

5.5

1.5

6.7

3.5

1.6

0.4

1.0

1.2

1.4

0.5

10.9

0.8

6.5

2.8

8.2

4.0

HASTANEDE
GEÇEN
GÜNLER
1.620
236

Kaynak: SSK İstatistik Yıllığı-2000, s.115’deki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
Yukarıda Tablo: 1.5. incelendiğinde iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle işgünü kayıplarının
oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Grevler nedeni ile meydana gelen işgücü kayıpları her zaman
gündemde olmasına karşın iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle meydana gelen işgünü kayıpları
önemsenmemektedir. 1994-1994 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle meydana
gelen işgünü kayıpları grevler nedeni ile olan kayıpların 1.5 katı olarak hesaplanmıştır.7
Kaza olabilirlik oranı; takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların
toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin toplam sayısına bölünmesiyle
elde edilen değerin 100.000 katsayı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Oran tipleri çeşitli ülkelerde istihdam
edilen her 100.000 işçi, her 100.000 çalışan veya her 100.000 sigortalı işçi olarak dikkate
alınmaktadır. ILO istatistiklerinde, Türkiye için her 100.000 sigortalı işçi sayısına göre değerlendirme
yapılmaktadır.
Türkiye’nin dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslamasının yapılabilmesi için, ILO 2000 İstatistik Yıllığı
verilerinde göre, aşağıda düzenlenen tablonun da dikkate alınması gerekmektedir.

Nazmi Bilir, Ali Naci Yıldız, Türkiye’de İş Sağlığı Konusuna Tarihsel Bakış, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı,
Ankara, 1998, s. 81.
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Tablo: 1.6. Dünyadaki Ölümlü İş Kazaları Oranları (1990-1999)
ÜLKELER
TÜRKİYE
MISIR
ARJANTİN
BREZİLYA
MEKSİKA
ABD
KANADA
JAPONYA
HONG KONG
İSRAİL
ÜRDÜN
KIRGIZİSTAN
KAZAKİSTAN
G.KORE
AVUSTURYA
BELÇİKA
DANİMARKA
İSPANYA
ESTONYA
FİNLANDİYA
FRANSA
ALMANYA
YUNANİSTAN
MACARİSTAN
İTALYA
POLONYA
ROMANYA
RUSYA
İNGİLTERE
İSVİÇRE
İSVEÇ
AVUSTRALYA

1990
43.5
15.0
23.5
11.0
8.5
0.01
9.9
113.0
10.0
15.5
30.0
7.9
5.0
3.0
14.2
12.1
3.5
8.4
5.07
4.6
6.5
10.0
12.9
1.6
5.3
-

1991
45.3
14.0
19.9
13.0
7.8
0.01
9.2
56.0
10.0
14.1
29.0
8.0
7.0
2.0
13.4
9.2
4.1
7.4
4.03
4.8
11.0
6.5
9.0
12.8
1.4
4.5
-

1992
46.8
14.0
16.1
12.0
5.0
7.8
0.01
10.0
75.0
10.0
14.8
34.0
6.6
2.0
12.1
8.3
3.5
7.1
4.68
5.2
10.0
6.0
7.0
13.1
1.3
3.9
7.0

1993
38.1
11.0
16.2
12.0
5.0
5.9
0.01
11.7
34.0
9.0
15.7
32.0
7.5
6.5
2.0
11.0
10.8
3.2
6.0
5.03
5.3
9.0
6.1
8.0
13.9
1.2
3.3
2.6
7.0

1994
28.3
12.0
13.6
12.0
5.0
5.5
0.01
10.4
17.0
7.0
15.7
37.0
6.1
7.0
3.0
10.6
1.2
3.2
5.6
4.63
4.4
3.79
8.0
5.7
7.0
13.3
1.0
3.7
6.2
7.0

1995
20.8
11.0
16.7
15.0
5.0
5.6
0.01
9.8
14.0
8.0
10.7
34.0
6.4
6.0
3.0
10.1
11.6
2.6
4.9
4.24
4.8
4.67
7.0
5.5
7.0
13.8
1.1
3.1
2.3
6.0

1996
32.2
9.0
18.7
11.0
5.0
5.2
0.01
11.0
24.0
9.0
9.7
33.0
5.7
5.4
3.0
9.8
8.1
2.7
5.3
3.96
4.4
4.08
7.0
5.7
8.0
15.5
0.9
3.2
2.3
5.0

1997
29.0
11.0
14.9
14.1
12.0
5.0
6.1
0.01
9.8
40.0
10.0
33.0
5.1
5.5
3.0
10.1
7.7
3.1
4.8
3.68
4.0
3.93
7.0
6.0
8.0
14.8
0.9
3.4
2.3
5.0

1998
22.5
90.0
15.7
10.0
5.0
5.6
0.01
10.1
13.0
11.0
9.4
29.0
5.3
3.0
9.8
9.3
4.5
3.42
4.1
4.31
8.0
5.5
8.0
14.2
0.9
3.2
1.7
-

1999
18.7
9.0
0.01
4.1
6.0
9.7
19.0
2.0
9.5
8.5
4.06
4.5
7.0
14.4
-

Ölümlü iş kazası oranları, bazı ülkelerde 100.000 çalışan sayısı esas alınarak, bazı ülkelerde ise
100.000 sigortalı işçi sayısı esas alınarak hesaplanmıştır.
Kaynak: ILO, 2000 Statistical Yearbook, Stuart North, A Receipe for Safety, Sudbury, 1999, s.5.
2. TÜRKİYE’DE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ ALAN ARAŞTIRMASI SONUÇLARI8
T.C. Anayasasının 49 ve 56, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 332, Umumi 1593 sayılı Umumi
Hıfzısıhha Kanununun 173-180, 1475 Sayılı İş Kanununun 73-76 ve 80 inci maddeleri başta olmak
üzere diğer ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerle çalışanların sağlığı ve güvenliği güvence altına
alınmıştır. Konuya ilişkin olarak sektörde, sendikasız işyerlerinde çalışan 2000 işçi üzerinde
uygulanan anket sonuçları da aşağıda verilmiştir.

Sinan BİNBİR, Dünyada ve Türkiye’de Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Çalışma Koşullarının AnaliziKonfeksiyon Sektörü Alan Araştırması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi S.B.E., İstanbul,
2002 verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
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Tablo: 2.1. Sağlık Muayenesi Dağılımı
SIKLIK
563
1437
2000

MUAYENE OLANLAR
MUAYENE OLMAYANLAR
TOPLAM

ORAN (%)
28,2
71,9
100,0

Tablo: 2.2. Sağlık Muayenesi Periyodu Dağılımı
AY
1
3
4
6
12
24
36
TOPLAM
CEVAP VERMEYEN
GENEL TOPLAM

SIKLIK
8
33
2
22
35
3
20
123
1877
2000

ORAN
(%)
0,4
1,7
0,1
1,1
1,8
0,2
1,0
6,2
93,7
100,0

GEÇERLİ
ORAN (%)
6,5
26,8
1,6
17,9
28,5
2,4
16,3
100,0

Örneklem grubundaki işçilerin yaklaşık % 80’i iş sağlığı ve güvenliği kavramını bilmemektedir. Bu
konuda da işçilere genellikle (% 95,9) eğitim verilmediği anlaşılmaktadır.
Tablo: 2.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramını Bilme Dağılımı
İSG KAVRAMI
BİLENLER
BİLMEYENLER
TOPLAM

SIKLIK
402
1598
2000

ORAN (%)
20,1
79,9
100,0

Tablo: 2.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilme Dağılımı
İSG EĞİTİMİ
VERİLİR
VERİLMEZ
TOPLAM

SIKLIK
83
1917
2000

ORAN (%)
4,2
95,9
100,0

Örneklem gurubuna konuyla ilgili olarak iş sağlığı ve güvenliği kavramı hakkında ne bildikleri ve
işyerindeki uygulamalar sorulmuştur. Aşağıda işçiler tarafından verilen cevaplar sunulmuştur.
Cevaplar incelendiğinde işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi sahibi olmadıkları
anlaşılmaktadır.

Tablo: 2.5. İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Verilen Örneklerin Dağılımı
İSG KONUSUNDA VERİLEN ÖRNEKLER
ACİL ÇIKIŞ KAPISI, DOKTOR
ARITMALAR VAR
BAZEN PASPAS YAPILIR
BAZI YAZILAR ASIYORLAR
DEPREM TATBİKATI
DEPREM VE YANGIN
DİKKATLİ ÇALIŞMA
DOKTOR MUAYENESI
DOKTOR VAR
ECZA DOLABI VAR
ELLERIN VE MAKİNENİN TEMİZLİĞİ
GİRİŞTE GÜVENLİK ELEMANI VAR
GRİP AŞISI
GÜVENLİK GÖREVLİSİ VAR
HAVA VE SU ARITMALARI
HER ZAMAN TEDBİRLİ OLMAK
İKAZ YAZILARI VAR
İLK YARDIM DOLABI
İŞVERENE GÜVENİYORUM
İŞYERİNDEKİ ECZA DOLABI
İŞYERİNİN HİJYENİK OLMASI
KAZA OLURSA ACİL HASTANEYE GİDİLİR
MUAYENE OLMAK
MUTFAKTA BONE TAKMAK
SİGARA İÇMEK YASAK
SİGORTALI OLMAK
SSK, ECZA DOLABI
TEHLİKE UYARILARI VAR
TEMİZ BİR ORTAM
TEMİZLİK
TEMİZLİK, SİGARA İÇMEK YASAK
UYARI İLANLARI
UYARI LEVHALARI VAR
YANGIN ALARMI
YANGIN EĞİTİMİ
YANGIN MERDİVENİ VAR
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI
YANGIN TATBİKATI
YANGIN TATBİKATI, DOKTOR
YANGIN, DEPREM
YAZI ASIYORLAR
YER TEMİZLİĞİ
YERLER PASPAS YAPILIR
TOPLAM
CEVAP VERMEYEN
GENEL TOPLAM

SIKLIK
3
1
5
7
18
1
1
9
1
2
1
4
1
1
14
1
1
8
8
7
1
2
16
1
1
17
3
1
1
1
8
1
1
1
48
9
9
25
3
1
1
2
1
248
1752
2000

ORAN (%)
0,2
0,1
0,3
0,4
0,9
0,1
0,1
0,5
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,7
0,1
0,1
0,5
0,4
0,4
0,1
0,1
0,8
0,1
0,1
1,0
0,2
0,1
0,1
0,1
0,4
0,1
0,1
0,1
2,4
0,5
0,5
1,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
12,4
87,6
100,0
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TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI – 17
KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Mete ÖZMEÇ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
1. GİRİŞ
01 Ocak 2002 yürürlüğe giren bu standart, standardın kendi dilinde kısaltılmış olarak bilgilerinize
sunulmuştur.
Bu standardın amacı; finansal ve faaliyet kiralamalarında, kiracı ve kiralayan açısından uygulanacak
muhasebe politikalarının ve raporlama esaslarının açıklanmasıdır.
2. STANDARDIN ÖZETİ:
Bu standart, kendi içinde bir takım deyimler kullanmıştır. Standardın daha iyi anlaşılabilmesi için standart
metni içinde bu deyimlerin tanımını yapılmıştır. Yapılan bu tanımlar ve standardın açıklaması özet şeklinde
aşağıda sunulmuştur..
2.1 Bu Standartta söz edilen Tanımlar:
Kiralama : Kiralayanın, bir varlığın kullanım hakkını belli bir süre için ve bir kira karşılığında kiracıya
devretmeyi taahhüt ettiği sözleşmedir. Kiralama, finansal kiralama ve faaliyet kiralaması olma üzere ikiye
ayrılır.
Finansal Kiralama: Kiralama sözleşmesi ile, bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm
riskler ile tüm yararların kiracıya bırakılmasıdır. Mülkiyet hakkı sözleşme sonunda devredilir veya
devredilmez.
Faaliyet Kiralaması : Finansal kiralama dışındaki kiralama çeşitleridir.
Feshedilemez Kiralama: Aşağıda belirtilen durumlarla ilgili olmayan finansal kiralama sözleşmeleri
feshedilemez kiralama sözleşmeleridir.






Bazı beklenmeyen koşulların ortaya çıkması,
Kiralayanın izni ile
Kiracının, aynı kiralayan ile aynı veya eşdeğer bir varlığa ilişkin olarak yeni bir kira sözleşmesi yapması
durumunda,
Kiracının ek ödemede bulunması ile kiralamanın devam edeceğinin kesinleşmesi durumunda.

Alt Kiralama: Kiracının kiraladığı bir varlığı kiralama sözleşmesinde hüküm olmak ve kiralama süresi
içinde kalmak koşulu ile üçüncü bir kişiye kiralamasıdır.
Kiralamanın Başlangıcı : Kira sözleşmesinin tarihi veya taraflardan herhangi birinin kiralama
sözleşmesinin esas hükümlerinden birine ilişkin olarak verdiği taahhüt tarihinden önce olanıdır.
Kiralama Süresi : Kiracının, varlığı kiralamayı taahhüt ettiği ve kira sözleşmesinin feshedilmeyeceği süre
ile, kiracının kiralamaya devam etme seçeneğine sahip olduğu ek sürelerdir.
Minimum Kira Ödemeleri: Kiralama dönemi boyunca kiracıdan istenebilecek ödemeler ile;



Kiracı acısından; kiracı veya kiracıyla ilgili taraflarca garanti edilen tutarlardır.
Kiralayan açısından; kiracı, kiracıyla ilgili taraf ve garantiyi ödeme gücüne sahip üçüncü taraflarca
ödenmesi garanti edilen hurda değer tutarıdır.
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Buna karşın, kiracının kira sözleşmesi sonunda varlığı gerçeğe uygun değerinden oldukça düşük bir fiyata
satın alma opsiyonu varsa ve bu opsiyonun kullanılacağı kesinleşmişse, minimum kira ödemeleri bu satın
alma opsiyonunu kullanmak için istenen ödemeleri de kapsar.
Gerçeğe Uygun Değer: Karşılıklı pazarlık ortamında bilgili bir alıcı ile bilgili bir satıcı arsında bir varlığın
el değiştirmesi veya bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır.
Ekonomik Ömür:



Amortismana tabi tutulabilir bir varlığın bir veya birden fazla kullanıcı tarafından ekonomik olarak
kullanabileceği tahmin edilen süredir.
Bir veya birden fazla kullanıcı tarafından bir varlıktan elde edilebilecek toplam üretim miktarıdır.

Hizmet Süresi: Kira sözleşmesinin başlangıcından itibaren işletmenin kira süresinde herhangi bir
sınırlamaya tabi olmaksızın ilgili varlığın ekonomik yararlarını kullanabileceğine ilişkin tahmini süredir.
Garanti Edilmiş Hurda Değer:



Kiracı açısından; kiracı veya üçüncü taraflarca herhangi bir olayda hurda değerin ödenmesi garanti
edilen maksimum tutarıdır.
Kiralayan açısından; kiracı ve kiralayanla ilişkisi olmayan garantiyi ödeme gücüne sahip üçüncü
kişilerce hurda değerin ödenmesi garanti edilen kısmıdır.

Garanti Edilmemiş Hurda Değer: Kiracı veya kiracıyla ilgili taraflarca kiralanan varlığın hurda değerinin
garanti edilmemiş kısmıdır.
Brüt Kiralama Yatırımı: Minimum finansal kira ödemeleri ile kiralayana tahakkuk ettirilen garanti
edilmemiş hurda değerdir.
Kazanılmamış Faiz Geliri: Kiralayanın brüt kiralama yatırım tutarı ile ilgili varlığın bugünkü değeri
arasındaki farktır.
Net Kiralama Yatırımı: Varlığın bugünkü değeridir. Aşağıdaki şekilde saptanır:
Brüt Kiralama Yatırımı – Kazanılmamış Faiz Geliri
Kiralamanın Faiz Oranı: Minimum kira ödemeleri ile garanti edilmemiş hurda değer toplamının bugünkü
değerini kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerine eşitleyen iskonto oranıdır.
Kiracını Borçlanma Maliyeti: Kiracının aynı kiralamada ödemek zorunda kalacağı veya varlığı satın almak
için aynı vade ile ödünç alması gereken fonlar için katlanmak zorunda kalacağı faiz oranıdır.
Koşullu Kira: Tutar olarak belirlenmemiş ancak satışların yüzdesi, kullanılma miktarı, fiyat endeksleri,
piyasa faiz oranları gibi değişkenlere dayandırılmış kira ödemeleridir.
2.2 Standardın İçeriği
Bu standart kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesine yöneliktir. Bu standart aşağıdaki kiralama
işlemlerine uygulanmaz:
a) Petrol, gaz, kereste, metal ve madenler gibi doğal kaynakların araştırılmasına veya

kullanılmasına ilişkin kira sözleşmeleri,
b) Film, video band, oyunlar, patentler ve çoğaltma haklarına ilişkin lisans anlaşmaları.
Bu standart, varlıkların kulanım hakkının devri ile ilgili sözleşmelere uygulamakla birlikte kullanım hakkı
devredilen varlıklarla ilgili bakım ve işletmeye ilişkin hizmetlerin sağlandığı sözleşmelere de uygulanır.
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2.3 Kiralama Türleri
İki çeşit kiralama türü bulunmaktadır.
1-Finansal Kiralama– Bir kiralama işleminde, varlığın mülkiyetine bağlı bütün risk ve yararlar önemli
ölçüde devrediliyorsa bu bir finansal kiralamadır.
2-Faaliyet Kiralaması: Finansal Kiralama dışındaki kiralama işlemleri faaliyet kiralamasıdır.
Bu standartta, kiralama işlemlerinin sınıflandırılması için esas alınan ölçüt, varlığı sahip olmaktan
kaynaklanan tüm risk ve yararların kiracıda mı yoksa kiralayanda mı olduğudur. Burada belirtilen riskler, atıl
kapasiteden kaynaklanabilen zararları, teknolojik eskimeleri ve ekonomik koşulların değişmesinden
kaynaklanan olumsuzlukları içerir. Yararlar ise varlıktan ekonomik ömrü süresince beklenen karlı
faaliyetleri, değer artış kazancını ve hurda değerini kapsar.
Bir kiralama işleminin finansal kiralama mı yoksa faaliyet kiralaması mı olduğu, sözleşme şeklinden çok
işlemin özüne ve içeriğine bağlıdır.
Bir kiralama işleminin finansal kiralama sayıldığı durumlara ilişkin örnekler aşağıda belirtilmiştir.
a) Kiralama işleminin sonunda varlığın mülkiyeti kiracıya devrediliyorsa,
b) Kira sözleşmesi, kiracıya varlığı gerçek değerinin önemli ölçüde altında bir fiyata satın alma seçeneği
sunuyorsa
c) Kira süresi, varlığın devredilmeyeceği durumlarda da varlığın faydalı ömrünün büyük bölümünü
kapsıyorsa
d) Kiralama işleminin başlangıcında minimum kira ödemelerinin bugünkü değeri özde varlığın gerçeğe
uygun değerini oluşturuyorsa
e) Finansal kiralama konusu varlığın, herhangi bir önemli değişiklik yapmaya gerek duyulmadan yalnızca
kiracı tarafından kullanabilme özelliği varsa,
Aşağıdaki koşuların herhangi birinin varlığı durumunda da kiralama işlemi finansal kiralama sayılır;
a) Finansal kiralama sözleşmesinin kiracı tarafından feshi durumunda, kiralayanın bu sözleşmeden oluşan
zararları kiracı tarafından üstleniliyorsa,
b) Finansal kiralama konusu varlığın hurda değerinin gerçeğe uygun değerinde meydana gelen
değişikliklerden dolayı kiracının kar ve zararlarını kira saptanmasından dikkate alınıyorsa,
c) Kira tutarları, piyasada oluşan kira tutarlarının önemli ölçüde altında kaldırdığı durumlarda bile kiracının
kira dönemini ikinci kez sözleşme koşullarıyla devam ettirme olanağı varsa.
Arazi ve Binalar
Arsa, arazi ve bina kiralamaları da diğer varlıklarda olduğu şekilde finansal kiralama ve faaliyet kiralaması
olarak sınıflandırılır. Ancak arsa ve arazilerin belirgin özelliği sınırsız bir kullanım ömrüne sahip olmasıdır.
Bu tür kiralamalarda eğer kira sözleşmesi sonunda mülkiyet hakkı kiracıya geçmiyorsa, kiracının varlıkla
ilgili risk ve yararları önemli ölçüde üstlenmesi olanaksızdır. Bu nedenle, bu tür kiralamalarda faaliyet
kiralaması olarak sınıflandırılır. Arsa ve araziler için kiralama başlangıcında ödenen kiralama tutarları peşin
ödenmiş kira tutarını oluşturur ve kira dönemi süresince itfa edilir.
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2-4. Kiracı açısından kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
Finansal kiralama
Bir finansal kiralamanın başlangıç tarihinde, işlem, kiracının aktifinde bir varlık pasifinde ise bir borç olarak
gözükür. Bilanço da varlık ve borç olarak yer alan kiralama işleminin tutarı, varlığın gerçeğe uygun değeri
veya minimum kira ödemelerinin bugünkü değerinden küçük olanıdır. Kira ödemelerinin bugünkü değerinin
hesaplamak için kullanılan iskonto oranı, kiralamanın faiz oranıdır. Bunu saptamak olanaklı değilse,
kiralayanın borçlanma maliyetidir.
Özün önceliği kavramı gereğince, muhasebeye konu olan işlemler sadece hukuki şekilleri dikkate alınarak
değil, özleri ve ardındaki finansal gerçekler göz önüne alınarak muhasebeleştirilmeli ve sunulmalıdır.
Finansal kiralama işleminde kiracı malın mülkiyetini hukuken devralmamakla birlikte, esas olarak gerçeğe
uygun değerine yakın bir fiyat faiz ödeyerek ekonomik ömrünü büyük bir bölümünde o varlığın ekonomik
yararlarının kullanım hakkını satın almaktadır.
Finansal kiralama işlemlerinin kiracının bilançosunda yansıtılmaması durumda varlıklar ve borçların seviyesi
olduğundan az gösterilmiş olur. Bu durumda finansal oranlar gerçeği yansıtmaz. Bu nedenle finansal
kiralamanın kiracının bilançosunda hem bir varlık, hem de gelecekteki kira ödemelerinden dolayı bir borç
olarak tahakkuk ettirilmesi gerekir. Kiralamanın başlangıcında gelecekte ödenecek kira tutarları aktifte
varlık, pasifte borç olarak sunulur.
Kiralanan varlıklarla ilgili olarak ortaya çıkan borçların, finansal kiralama varlıklarında bir indirim olarak
bilançoda gösterilmesi uygun değildir. Borçların pasifte kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak olarak sunulması
durumunda, kiralamadan doğan borçların da bu ayrıma uygun olarak bilançoda raporlanması gerekir.
Belirli finansal faaliyetlerle ilgili olarak kira sözleşmelerinin yapılması veya güvenceye alınması için direkt
maliyetlere katlanılır. Bu maliyelerden finansal kiralama işlemiyle ilgili olan tutarlar finansal kiralama
yoluyla edinilen varlıkların maliyetine eklenerek aktifleştirilir.
Kiralama tutarı, hem kiralamadan doğan borçlanma maliyetleri hem de söz konusu varlığın tutarının o
döneme isabet eden kısmını içermelidir. Kiralamadan doğan borçlanma maliyetleri, kiralama süresi boyunca
sabit bir faiz oranı oluşturacak şekilde dönemlere yayılmalıdır.
Dönem boyunca yapılan toplam minimum kira ödemeleri ile başlangıçta muhasebeleştirilen borç arasındaki
fark, borçlanma maliyetini gösterir. Bu borçlanma maliyeti, borcun kalan tutarı üzerinden sabit bir faiz oranı
yaratacak biçimde dönemlere yayılmalıdır.
Finansal kiralama işlemi her muhasebe döneminde borçlanma maliyetlerine ek olarak bir de amortisman
giderine yol açmaktadır. Kiralanan varlıklar için uygulanan amortisman politikası, sahip olunan varlıklar için
uygulanan politikalar ile benzer olmalı ve amortisman oranı TMS-9 amortisman muhasebesi standardı
esaslarına uygun olarak saptanmalıdır. Eğer kira süresinin bitiminde, varlığın mülkiyetinin kiracıya
geçeceğine ilişkin belirsizlik varsa, varlığın kiralama süresi veya hizmet süresinden hangisi kısa ise o süre
içerisinde varlık tümüyle amorti edilir.
Finansal kiralama yoluyla edinilen varlıkların amortismana tabi tutarı, varlığın beklenen kullanım ömrü
içinde, işletmenin mülkiyeti kendisine ait olan amortismana tabi varlıkların amortismanında sistemli ve
tutarlı olarak uyguladığı amortisman politikasına göre amortismana tabi tutulmalı ve varlık tümüyle amorti
edilmelidir. Kiralanan varlığın kira sözleşmesi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçeceği konusunda makul
ölçüde kesinlik varsa, varlığın değeri faydalı ömrü içinde amorti edilmeli ve kullanım süresi varlığın faydalı
ömrü olmalıdır. Aksi durumda varlık, kira süresi veya hizmet süresinden hangisi kısa ise o süre içinde amorti
edilir.
Finansal kiralama yoluyla edinilen varlıklarla ilgili amortisman giderleri ile borçlanma maliyetlerinin
toplamı genellikle dönem içindeki kira ödemelerine eşit değildir. Bunun sonucu kira ödemelerinin bir gider
olarak gelirden düşülmesi uygun olmaz. Bu giderler gelir tablosuna yansıtıldığından kira taksit ödemelerinin
ana para ödemelerine ilişkin kısmı bir gider olmadığından gelir tablosuna yansıtılmaz ve ilgili borçlardan
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düşülür. Bu nedenle, kiralama başlangıcını izleyen dönemlerde kiralanan varlık ile buna ilişkin borç tutarları
birbirine eşit olmaz.
Finansal kiralama yoluyla edinilen varlıkların değerinde azalma meydana gelmiş ve varlıklardan gelecekte
beklenen yarar, varlığın kayıtlı değerinden daha düşükse, kiralanan varlıklar net gerçekleşebilir değeriyle
değerlenir.
Finansal kiralamada, kiracı finansal araçların açıklaması ve sunuluşuna ilişkin ilgili Türkiye muhasebe
standardında istenilenlere ek olarak aşağıdaki açıklamaları yapar:
a) Her varlık gurubunun bilanço tarihindeki defter değeri,
b) Minimum kira taksitlerinin toplam tutarı ile bunların net bugünkü değerlerinin bilanço günündeki
değerleri. Ayrıca işletme, minimum kira ödemelerinin toplam tutarı ile bunların net bugünkü değerlerinin
her birini aşağıdaki dönemler itibari ile bilanço tarihinde açıklanmalıdır:




Vadesi bir yıla kadar olan tutarlar,
vadesi bir yıldan beş yıla kadar olan tutarlar,
Vadesi beş yıldan uzun olan tutar

c) Dönem içinde gelir olarak kaydedilen koşullu kiralar,
d) Bilanço tarihinde, fesh edilemez kira alt sözleşmelerinden elde edilmesi belenen minimum alt kira
taksitlerinin tutarı,
e) Kiracının aşağıdakilerle sınırlı olamamak kaydıyla kira sözleşmesinde yer alan önemli hükümlerle ilgili
genel açıklamalar yapılmalıdır;




Koşullu kira taksitlerinin belirlenmesinde kullanılan kriterler,
Yenileme veya satın alma opsiyonları için mevcut koşullar ve sözleşme tutarlarının
güncelleştirilmesi (eskalasyon),
Kira sözleşmesinin getirdiği kısıtlamalar (kar payları, ek borç ve diğer kiralamalar).

Bunlara ek olarak TMS-8 maddi, maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar
standardında, sahip olunan maddi duran varlıklarla ilgili olarak açıklanması istenen konular, finansal
kiralama yoluyla edinilen varlıklar içinde yapılır.
Faaliyet Kiralaması
Faaliyet kiralamalarında yapılan kira ödemeleri kira süresi boyunca ,eşit tutarlarda gider kaydedilir.
Kullanıcının zaman içinde sağlayacağı yararı temsilde daha iyi bir kriter bulunduğu durumlarda kira tutarları
dönemlere göre dağıtılır.
Faaliyet kiralamalarında kira ödemeleri, başka kriter bulunmadığı sürece fiili ödeme tutarları göz önünde
tutulmaksızın (bakım onarım, sigorta gibi giderler hariç) gelir tablosunda eşit tutarlar yöntemine göre Finansal araçların açıklamasına ve sunuluşuna ilişkin ilgili Türkiye muhasebe standardında ön görülen
açıklamalara ek olarak kiracı, faaliyet kiralamalarıyla ilgili aşağıdaki bilgileri açıklamalıdır:
Dönemlere gider olarak yansıtılır.
Finansal araçların açıklaması ve sunuluşuna ilişkin ilgili Türkiye Muhasebe Standardında öngörülen
açıklamalara ek olarak kiracı,faaliyet kiralamaları ile ilgili aşağıdaki bilgileri açıklamalıdır
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a) Aşağıdaki her bir dönem için fesh edilemez faaliyet kiralamalarıyla ilgili gelecekteki minimum kira
ödemelerinin (tahsillerinin) toplam tutarı




Vadeleri bir yıla kadar olan kira taksitleri tutarı,
Vadeleri bir yıldan beş yıla kadar kira taksitleri tutarları
Vadeleri beş yıldan uzun olan kira taksitleri tutarları

b) Bilanço tarihinde fesh edilemez alt kiralama sözleşmelerinden gelecekte elde edilmesi beklenen kira
gelirlerinin tutarı,
c) Dönem içinde gelir olarak tahsil edilen kira ve alt kiralama taksitlerinin minimum kira ödemeleri,
koşullu kiralar ve alt kiralama taksitleri,
d) Kiralayan, aşağıdakilerle sınırlı olmamak koşuluyla, önemli kiralama sözleşmelerine ilişkin genel
bilgileri sunulmalıdır;




Koşullu kira ödemelerinin (tahsillerinin) belirlenmesinde kullanılan kriterler,
Yeniden kiralama ve satın alma opsiyonları için mevcut koşular ve güncelleştirme
(eskalasyon)hükümleri,
Kira sözleşmesinin getirdiği sınırlamalar (kar payları, ek borçlar ve diğer kiralamalar)

2-5.Kiralayan açısından Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
Finansal Kiralama
Finansal kiralamaya konu olmuş bir varlık bilançoda bir maddi duran varlık şeklinde değil yapılan net
kiralama yatırım tutarına eşit bir alacak olarak gösterilir.
Finansal kiralama işleminde mülkiyet hakkı dışındaki bütün riskler ve yararlar kiracıya devredilmektedir. Bu
nedenle finansal kiralama alacakları kiralayan açısından yapmış olduğu yatırım ve hizmetler karşılığında
alınan ana para ile faiz geliridir.
Faiz gelirinin tahakkuk ettirilmesi, kiralayanın kiralanan varlıkla ilgili net yatırım tutarı üzerinden sabit bir
dönemsel getiri oranı yaratacak şekilde olmalıdır.
Kiralayan, kiralamadan kaynaklanan faiz gelirini sistemli ve rasyonel esaslara göre kira dönemine yaymayı
amaçlar. Bu gelir dağıtımı, çoğunlukla kiralayanın net yatırım tutarı üzerinden sabit bir dönemsel getiri
oranını yansıtan bir yöntemle yapılır. Döneme ilişkin kiralama taksitleri, o döneme ait ana para taksidi ile
kazanılmamış faiz geliri taksidini içerir.
Kiralayanın, bir kiralama işlemindeki brüt yatırımının hesaplanmasında, tahmin edilen garanti edilmemiş
hurda değerler sürekli olarak gözden geçirilir. Tahmini garanti edilmemiş hurda değerde kalıcı bir düşüş
varsa, kiralama süresi boyunca gelir dağılımı yenilenir ve gerçekleşmiş düşüş tutarı, komisyonlar, diğer
ödemeler gibi gerçekleştiği anda gider kaydedilir.
Finansal kiralama görüşmelerinin yapılması ve sözleşmesinin düzenlenmesinde kiralayanın danışmanlık
ücretleri, komisyon ve vergi resim harçlar gibi çeşitli finansal kiralama işlemleriyle ilgili direkt maliyetleri
olabilir. Finansal kiralama sözleşmelerinde finansal gelir yaratmak için katlanılan direkt maliyetler, ya
gerçekleştiği anda gider olarak kaydedilir veya sözleşme süresince elde edilecek gelirden indirilmek üzere
aktifleştirilir. İkinci seçeneğin seçilmesi durumunda, maliyetler kazanılmamış gelirin bir gider unsuru olarak
kabul edilir ve kazanılmamış gelirler döneme yansıtıldıkça buna ilişkin giderlerde döneme yansıtılır.
Döneme ilişkin olarak kiracı tarafından yapılan kira ödemeleri brüt kira yatırımından (finansal kiralama
alacaklarından) indirilir. Böylece ana para ve kazanılmamış faiz gelirleri bu tutar kadar azaltılır.
Kiralayan, bilanço tarihi itibari ile minimum kiralamada doğan alacaklarla brüt kiralama yatırım tutarı
arasındaki uyumlaştırılmanın sağlanmasına ek olarak, finansal kiralamayla ilgili aşağıdaki bilgileri açıklar:
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a) Bilanço tarihinde, finansal kiralamayla ilgili brüt yatırım tutarı ve tahsil edilebilecek minimum kira
gelirlerin bugünkü değeri ve bu tutarların,




Vadeleri bir yıla kadar olan kira taksitlerinin tutarları
Vadeleri bir yıldan beş yıla kadar olan kira taksitlerinin tutarları,
Vadeleri beş yıldan uzun olan kira taksitlerin tutarı

b) Kazanılmamış faiz gelirleri,
c) Kiralayan için bir kazanç olan garanti edilmemiş hurda değeri
d) Tahsil edilemeyen kira taksit alacakları için ayrılan şüpheli alacaklar karşılığı,
e) Koşullu kiralama gelirleri,
f) Önemli finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin genel açıklamalar
Hesap dönemi ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılması yararlıdır
a) Brüt kiralama yatırım tutarı,
b) Kazanılmamış faiz gelirleri,
c) Net yatırım tutarları,
d) İptal edilen kiralama tutarları.
Faaliyet Kiralaması
Kiralayan, faaliyet kiralaması konusu varlıkları bilançosunda varlığın niteliğine uygun gurupta raporlar
Faaliyet kiralamasından elde edilen kira gelirleri kiralama dönemi boyunca eşit tutarlarda gelir olarak
kaydedilir. Kiralanan varlıktan elde edilen yararı yansıtan daha iyi bir kriter bulunduğu durumlarda kira
gelirleri dönemlere bu kriterlere göre dağıtılabilir.
Faaliyet kiralamalarında, kiralama dönemi ve kiralama gelirlerinin oluşumuna bakılmaksızın, amortisman
giderleri dahil kira gelirlerinin elde edilmesinde katlanılan maliyetler gider olarak muhasebeleştirilir.
Kira gelirinin elde edilmesinde katlanılan ilk direkt maliyetler kiralama süresi boyunca her dönem için
kaydedilen kira geliri oranında gelirden indirilir yada katlanıldıkları dönemde gider olarak muhasebeleştirilir.
Kiraya verilen varlıkların amortismana tabi tutulmasında izlenilen yöntem tutarlılık kavramı gereğince,
kiralayanın benzer varlıklar için benimsediği yöntem ile aynı olmalıdır. Amortisman oranları TMS-8 maddi,
maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar standardı ve TMS-9 amortisman muhasebesi
standardına göre belirlenir.
Finansal kiralama konusu varlıkların değerinde düşme meydana geldiğinde diğer bir deyişle, varlıktan
gelecekte beklenen ekonomik yararların, varlığın kayıtlı değerinden düşük olduğu durumlarda, muhasebe
standartlarında ön görülen hükümlere uyulur ve varlıklar geri kazanılabilir değer olan net nakit değeri veya
net bugünkü değerleriyle değerlenir. Varlığın kayıtlı değeri ile geri kazanılabilir değeri arasındaki fark
dönem sonuçlarına yansıtılır.
Üretim ve ticaret şirketlerinde varlıkların faaliyet kiralamasında verilmesinde; faaliyet kiralaması satış
niteliği taşımadığından, kira gelirleri satış karı olarak kabul edilmemelidir. Bu nitelikteki kira gelirleri, diğer
faaliyetlerden doğan gelir ve karlar grubunda yer almalıdır.
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Kiralayan, finansal araçların açıklaması ve sunuluşuna ilişkin ilgili Türkiye Muhasebe Standardında ön
görülen açıklamalara ek olarak faaliyet kiralamasıyla ilgili aşağıdaki hususları da açıklamalıdır:
a) Bilanço tarihinde kiralama konusu her varlık grubunun defter değeri, birikmiş amortisman tutarları ve
toplam değer düşüklüğü karşılığı ve ayrıca,




Dönem içinde ayrılan amortisman gideri,
Dönem içinde ayrılan değer düşüklüğü karşılık giderleri,
Dönem içinde iptal edilen değer düşüklüğü karşılıkları.

b)Feshedilemez faaliyet kiralamasıyla ilgili minimum kira taksitlerinin (ödemelerinin) aşağıdaki her bir
dönem için toplam tutarları,




Vadeleri bir yıla kadar olan kira taksitlerinin tutarları
Vadeleri bir yıldan beş yıla kadar olan kira taksitlerinin tutarları,
Vadeleri beş yıldan uzun olan kira taksitlerin tutarı

b) Koşullu kira gelirleri toplamı
c) Faaliyet kiralaması sözleşmelerinde kiralayan için önemli olan açıklamalar
Satış ve Geri Kiralama İşlemleri
Satış ve geri kiralama işlemi, satıcıdan bir varlığı satın alınması ve aynı varlığın aynı satıcıya kiralanması
işlemini içerir. Kiralar ve satış miktarı paket olarak saptandıklarında birbiri ile ilişkilidir ve varlığın gerçek
değerini temsil etmez. Bu işleme ilişkin muhasebe uygulaması kiralamanın türüne bağlıdır.
Bir satış ve geri kiralama sözleşmesi finansal kiralama niteliğinde ise, satış gelirinin varlığı net defter
değerini aşan kısmı, satıcı-kiracı tarafından gelir olarak muhasebeleştirilemez. Bu tutarlar, ertelenir ve
kiralama dönemi boyunca itfa edilir.
Geri kiralama bir finansal kiralama niteliğinde ise, bu kiralayan tarafında kiracıya varlığın teminat olarak
alınması suretiyle sağlanmış bir finansmandır. Bu nedenle satış değeri ile kayıtlı değer arasındaki farkın gelir
olarak yazılması uygun olmaz. Bu tutar ertelenir ve kiralama süresi boyunca itfa edilir.
Satış ve geri kiralamanın bir faaliyet kiralaması niteliğinde olması durumunda, işlemin gerçeğe uygun değeri
üzerinden yapıldığı açıksa bu durumda ortaya çıkan kar veya zarar ortaya çıktığı dönemde sonuç hesaplarına
yansıtılır. Satış fiyatı, gerçeğe uygun değerinden düşükse ve zarar gelecekteki düşük fiyatlı kira ödemeleri ile
karşılanabiliyorsa bu tutar, ertelenmeli ve varlığın beklenen kullanım süresi içerisinde kira ödemelerini
yüzdelerine göre itfa edilir.
Bir geri kiralama işlemi faaliyet kiralaması niteliğinde olup, satış fiyatı ve kira tutarı gerçeğe uygun değerde
oluşmuşsa bu normal bir satış işlemidir. Bu işlem sonucu ortaya çıkan kar veya zarar oluştuğu dönemde
muhasebeleştirilmelidir.
Faaliyet kiralamasında, satış ve geri kiralama tarihindeki gerçeğe uygun değer varlığın net defter değerinden
düşükse, gerçeğe uygun değer ile net defter değeri arasındaki fark zarar olarak muhasebeleştirilir.
Finansal kiralama işleminde Madde 49 daki gibi bir düzeltmeye gerek bulunmamaktır. Ancak, finansal
kiralama konusu varlığın defter değeri, varlıklardaki değer azalışına yönelik ilgili Türkiye Muhasebe
Standardı hükümlerine göre işleme tabi tutulur. Saptanan değer düşüklüğü zarar yazılır
Satış ve geri kiralama işlemlerinde kiracı ve kiralayanın, sözleşme koşullarını ve sözleşmenin özellikli
maddelerini, dip notlarda açıklaması gerekir.
Satış ve geri kiralama işlemlerinin ayrı olarak açıklanması, TMS-10 dönem net karı zararı, temel hatalar ve
muhasebe politikalarında değişiklikler standardına göre de geçerlidir.
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3.AÇIKLAYICI ÖRNEKLER
Bu standardın daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıda, özellikle "Finansal Kiralama konusunda hem Kiraya
veren hem de kiracı tarafında muhasebeleştirilmesi konusunda örnek verilmiştir. Faaliyet kiralaması bilinen
şekli ile
muhasebeleştirilmesi söz konusu olduğundan bu konuda örnek verilmemiştir.
Finansal Kiralamanın standart yayınlanmadan önceki muhasebeleştirme şekli tamamen değişmiştir.
Standartta birlikte değişen şekli ile ilgili olarak aşağıda örnek verilmiştir.
Kiraya Veren Açısından Muhasebeleştirme:
---------------------------------------- / --------------------------------------294 Finansal Kiralama Konusu Mallar
Tesis Makine Ve Cihazlar
Xxx
191 İndirilebilir KDV

Xxx

320 Satıcılar
Finansal Kira Konu Makinenin Alımı

Xxx

---------------------------------------- / --------------------------------------320 Satıcılar
Xxx
102 Veya 100
Alınan Makinenin Bedelinin Ödenmesi

Xxx

---------------------------------------- / --------------------------------------120 Müşteriler
220 Müşteriler

(Kısa Vadeli Alacak )
(Uzun Vadeli Alacak )

Xxx
Xxx

294 Tesis Makine Ve Cihazlar
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler

Xxx
Xxx
Xxx

Finansal Kira Sözleşmesi İle Makinenin Kiraya Verilmesi
---------------------------------------- / --------------------------------------380 Gelecek Aylara Ait Gelirler
Xxx
120 Müşteriler
Xxx
KDV Tutarı)
600 Finansal Kiralama Geliri
391 Hasılat KDV
Aylık Kıra Faturası Kesilmesi

Xxx
Xxx

---------------------------------------- / --------------------------------------102 Bankalar Hesabı
120 Müşteriler

Xxx
Xxx

Aylık Kira Faturasının Tahsili
---------------------------------------- / ---------------------------------------
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Bu örnekte görüleceği üzere alınan makine Maddi Duran Varlıklar içinde gösterilmemektedir.
Böylece yıl sonunda kiralayan tarafından amortisman uygulanmamaktadır .Amortisman Uygulaması
Kiracı tarafından uygulanmaktadır. Bununla ilgili Örnek aşağıda yapılmıştır.
Kiracı Açısından Muhasebeleştirilmesi
---------------------------------------- / --------------------------------------253 Tesis Makine Cihazlar

Xxx

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler

Xxx

329 Diğer Ticari Borçlar
429 Diğer Ticari Borçlar

Xxx
Xxx

Kira Sözleşmesi İle Teslim Alınan Makine Girişi
----------------------------------------- / --------------------------------------191 İndirilecek Kdv

Xxx

329 Diğer Ticari Borçlar

Xxx

Aylık Kira Faturasının Kaydı
---------------------------------------- / --------------------------------------329 Diğer Ticari Borçlar

Xxx

102

Xxx

Aylık Kira Faturasının Ödenmesi
---------------------------------------- / --------------------------------------730 Carı Yıl Amortisman Gideri

Xxx

257 Birikmiş Amortismanlar
Xxx
Cari Yıl Amortismanının Ayrılması
---------------------------------------- / ---------------------------------------
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SPORDA SPONSORLUK HARCAMALARI VE GİDER KAYDI
Fırat AK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
I - GİRİŞ
Günümüzde sporun ve sporcunun özellikle ülkemiz açısından ne kadar önemli bir tanıtım aracı olduğu
son Dünya Kupası müsabakalarında elde ettiğimiz Dünya üçüncülüğü sonrası bir kez daha
kanıtlanmıştır.
Yazımızın başlığını oluşturan sporda sponsorluk konusuna geçmeden önce, artık günlük yaşamımızda
sıkça kullanır olduğumuz “sponsor” ve “sponsorluk” kelimelerinin dilimizdeki tam karşılığına
deyinmek faydalı olacaktır.
Sponsorluk kelimesi dilimizde bir işi, bir faaliyeti, bir programı destekleyen şirket veya kişi anlamında
kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumunca bu kelime için önerilen karşılık ise “destek” olup sponsor için
ise “destekleyici” kelimesi önerilmiştir.1
Sponsorluğa ilişkin tanımlamadan sonra gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olan sponsorların
yapacakları harcamaların ne şekilde değerleneceği akla gelen bir diğer sorudur.
Çünkü Gelir Vergisi Kanunun 89. maddesinin 2. Fıkrası ile Kurumlar Vergisi Kanunun 14.
Maddesinin 6. Fıkrası, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin ticari kazançlarında indirebilecekleri
bağış ve yardımların neler olduğunu ve hangi şartlarda indirim konusu yapılabileceğini belirlemiş
olup bunların arasında sponsorluk harcamaları yer almamaktadır.
İşte bu noktada yazımıza da konu teşkil eden, 21 Nisan 2001 tarihinde yürürlüğe giren ve 3289 Sayılı
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 3’ncü maddesini
değiştiren 4644 sayılı kanunun2 (kanun) ikinci maddesi ile hüküm altına alınan ve yine bu kanuna
bağlı olarak çıkarılan yönetmelikle3 (yönetmelik) usul ve esasları belirlenen Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla özel ve tüzel kişilerin yapacakları
sponsorluk faaliyetleri ile sponsorluk harcamalarının hangi şartlarda kurumlar ve gelir vergisi
mükelleflerince kazançlarından indirim konu yapılabileceği düzenlemesi devreye girmiştir.
II – KAPSAM
21 Nisan 2001 tarihinde yürürlüğe giren kanundaki ilave düzenleme ile Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün (Genel Müdürlük) yönetim ve denetiminde, yapılacak uluslararası gençlik ve spor
faaliyetlerini, mevcut gençlik ve spor tesislerinin onarımını, yarım kalan veya yeni yapılacak gençlik
ve spor tesislerini ayni ve/veya nakdi yardımlarla finanse eden gerçek ve tüzel kişilerin (sponsor),
yapacakları ayni ve/veya nakdi harcamalarını (sponsorluk); 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre gider yazabileceklerine ilişkin düzenlemeleri içeren
yönetmelik yazımızın kapsamını belirlemektedir.

1

Bkz:www.tdk.gov.tr/KARS.html
21.04.2001 tarih ve 24380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4644 Sayılı Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve 190 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair Kanun.
3
13.09.2001 tarih ve 24522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk
Yönetmeliği
2

III – BAŞVURU
Öncelikle ihtiyaç duyulan sponsorluk hizmetleri ve hizmetin hangi esaslara göre yapılacağı Genel
Müdürlükçe basın, yayın organları aracılığı ile ve Genel Müdürlüğe ait ilan panolarında sponsorlara
duyurulacaktır.
Sponsorluk yapmaya talipli gerçek ve tüzel kişiler;
a) Yarım kalan,yeni yapılacak gençlik ve spor tesisleri ile mevcut gençlik ve spor tesislerinin onarımı
için Genel Müdürlüğe ve/veya il Müdürlüklerine,
b) Uluslararası organizasyonlar (Her seviye ve branştaki resmi müsabaka, kurs, kamp, seminer,
gösteri, toplantı ve benzeri gençlik ve spor faaliyeti) için ise ilgili federasyona, daire başkanlığına
veya il müdürlüklerine, yapacakları hizmetleri ayrıntılı olarak belirten bir yazı ile başvurmaları
gerekecektir.
IV- SPONSOR SEÇİMİ
Genel olarak aynı hizmet için yapılacak sponsorluk başvurusunun biri geçmesi halinde (Organizasyon
veya tesisin özelliği nedeniyle Genel Müdürlükçe birden fazla sponsor ile de sözleşme
düzenlenebilmektedir.) Genel Müdürlük ilgili sponsorlardan, vergi borcu, SSK prim borçları olup
olmadığı ve Türk Sporuna yapmış olduğu hizmet kriterlerin göz önüne alarak seçimini yapacaktır.
V – SÖZLEŞME DÜZENLENMESİ
Genel Müdürlük (Limitler dahilinde; il müdürlüklerine, federasyon veya daire başkanlarına da yetki
devri yapılabilir.) ile sponsorlar arasında yukarıda değinilen ilgili yönetmelikte detayına yer verilen
sözleşme düzenlenir.
VI – SPONSORLARCA YAPILACAK HİZMET VE YARDIMLAR
Sponsorların yapabileceği yardım ve hizmetler bu aşamada ikiye ayrılmaktadır.
-

Spor organizasyonlarına yönelik yardım ve hizmetler

-

Spor tesislerine yönelik yardım ve hizmetler

a) Spor Organizasyonlarına Yönelik Yardım ve Hizmetler
Sponsorlar bu kapsamda:
-

Uluslararası spor organizasyonlarının her türlü giderini karşılamak üzere alınacak hizmetler ile
sporcu ve antrenörlere yapılacak ayni ve/veya nakdi yardımları,

-

Organizasyonun bir kısım giderlerini karşılamak üzere alınacak hizmetleri, ayni ve/veya nakdi
yardımları,

-

Organizasyonun başlangıcında programlanamayan ancak, organizasyonun devamında ihtiyaç
duyulan ilave hizmetler veya bu hizmetler için yapılacak ayni ve/veya nakdi yardımları,

-

Organizasyonun yayınını, tanıtımını, materyallerinin hazırlanmasını, basın ve yayımı gibi
hizmetleri veya bu amaçla yapılacak ayni ve/veya nakdi yardımları yapabileceklerdir.

b) Spor Tesislerine Yönelik Yardım ve Hizmetler
Sponsorlar bu kapsamda, Genel Müdürlükçe yapımı ve onarımı uygun görülen tesisler ile yarım kalan
spor tesislerinin tamamlanması için;
-

Onarım, yeni inşaat ile yarım kalan ve herhangi bir yüklenicinin taahhüdünde bulunan işler için
hazırlanan hakedişlere yapılacak ödemeleri,

-

Her türlü gençlik ve spor tesisinin yapımı, onarımı, tamamlanması, tefrişi, araç-gereç, malzeme,
teçhizat ve dekorasyonu için yapılacak hizmetleri üstlenebilecek, ayni ve/veya nakdi yardımda
bulunabileceklerdir.

VII – SPONSORLARCA YAPILACAK YARDIMLARIN KULLANIMI
Sponsorlarca, sponsorluğa konu edilen her türlü harcama doğrudan sponsorlarca yapılabileceği gibi
Genel Müdürlükçe de yapılabilecektir. Sponsorlarca yapılacak ayni ve/veya nakdi yardımlar yalnızca
sözleşmeye konu olan işlerde kullanılacağı yine aynı yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.
Yine sözleşme gereği sponsorlarca yapılacak nakdi yardımlar Genel Müdürlük veya il müdürlüğünün
ilgili hesaplarına yatırılması gerekir.
Ayni yardımlar ise Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatına4 göre kayda alınacaktır.
VIII – SPONSORLUK BELGESİ
Sponsorlarca, yazımızın VI. bölümünde kaleme alınan hizmet faaliyetleriyle ilgili harcamaların Gelir
Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre gider sayılabilmesi için, Genel Müdürlükle
sponsor arasında düzenlenen sözleşmeye ek olarak “Sponsorluk Belgesi” düzenlenir.
Bu belge sponsorun yapacağı ödemelerin bitimine müteakip on iş günü içerisinde bir asıl üç suret
olarak düzenlenip suretlerden biri defterlere kaydedilmek üzere Genel Müdürlük’de, bir diğer nüshası
mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine, üçüncü nüsha ise gider kaydedilmesi için sponsora
(mükellefe) verilir.
Ayrıca sponsorluk konusu hizmet ile ilgili harcamayı doğrudan doğruya sponsor yapmış ise (ki bu
tutar sponsorluk konusu hizmetin sözleşme bedelini geçemeyecektir.) harcamaya ilişkin belgelerin
Genel Müdürlükçe tasdik ettirilmesi şartı ile gider kaydedilmesi mümkün olacaktır.
IX – SONUÇ
Kurumlar ve Gelir Vergisi mükelleflerini yakından ilgilendiren bu düzenleme ile Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğünün gözetiminde yapılan her türlü uluslararası, resmi spor organizasyonları ile Genel
Müdürlük tarafından uygun görülen tesislerin yapımı ve onarımı için yapılan sponsorluk
harcamalarının 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
mükelleflerince gelir ve kazançlarından indirilmesi imkanı sağlanmıştır.
Ancak bu düzenleme kapsamında Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerince yapılacak bağış ve
yardımların tamamının kazanç ve gelirden indirilmesi mümkün gözükmemektedir.
Şöyle ki; KVK’na 24/6/1994 Tarih ve 4008 Sayılı Kanunla eklenen mükerrer 45’nci maddesi ile,
Kurumlar Vergisi , Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanununa ilişkin istisna, muafiyet ve indirim gibi
düzenlemelerin ancak KVK , GVK ve VUK’na hüküm eklenmesi veya bu kanunlarda değişiklik
yapılması suretiyle düzenleneceğini belirlemiş olup bu hükmün doğal sonucu olarak bu tür
düzenlemelerin başka kanunlarla yapılmasının önlenmesi amaçlanmıştır. Yine 4008 Sayılı Kanunla
KVK’na eklenen geçici 22’nci madde ile mükerrer 45’nci madde hükmünün yürürlüğünden önce
Kurumlar Vergisine ilişkin olarak başka kanunlarda yer alan muafiyet, istisna ve indirimlerin
uygulanmasına devam edileceğini belirtilmiştir.
Böylece KVK’na 4008 Sayılı Kanunla eklenen mükerrer 45’nci maddenin yürürlüğe girdiği 6
Temmuz 1994 tarihinden sonra Kurumlar Vergisine ilişkin olarak mükerrer 45’nci maddede belirtilen
kanunların (KVK , GVK ve VUK) dışındaki kanunlarla düzenlenecek muafiyet, istisna ve indirimlerin
geçerli olmayacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu durumda gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yapılacak bağış ve yardımlardan, sadece
GVK’nun 89/2 maddesi ile bu maddeye paralel düzenlemeleri içeren KVK’nun 14/6’ncı maddesinde
belirlenen şartlar dahilinde olanlarının, ticari kazanç ya da gelirden indirilmesinin mümkün olacağı
görüşündeyim.

4

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Ayniyat Yönetmeliği

Soru : Vakıflara vergi muafiyeti tanınabilmesinin gerekli şartları nelerdir?
Cevap : Konuya ilişkin olarak 48 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmış olup bu
tebliğe göre vakıflara vergi muafiyeti tanınabilmesi için gerekli şartlar şöyle belirlenmiştir.
1- Eğitim, sağlık, kültür ve bilimsel araştırma ve geliştirme konularında faaliyette bulunmayı amaç
edinmiş olmaları gerekir. Vakfın faaliyet konusu bu sayılanlardan birisi veya birden fazlası ile ilgili
olabilir. Ancak, vergi muafiyeti talebinde bulunacak vakıf, sayılan konulardaki faaliyetini kamuya
açık bir şekilde ve Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde yapmalıdır. Belli bir
yöre veya belli bir kitleye hizmeti amaçlayan vakıflara vergi muafiyeti tanınması mümkün değildir.
2- Vergi muafiyeti talebinde bulunmadan önce en az iki yıl süre ile faaliyette bulunmuş ve bu süre
içindeki faaliyetleriyle Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki sağlamış olmaları gerekir. (Sadece
eğitim ve sağlık konularında faaliyette bulunmayı amaç edinen vakıflar ile Türkiye ile diğer ülkeler
arasında faaliyette bulunmayı amaç edinen vakıflar için iki yıllık süre şartı aranmaz.)
3- Bilanço esasına göre defter tutmaları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre birinci sınıf
tüccarlarca tutulması gereken defterleri aynı Kanun'da belirtilen süreler içinde tasdik ettirerek
kullanmaları gerekir. Vakfa ait veya bağlı iktisadi işletme bulunması halinde iktisadi işletmeler için
ayrıca defter tasdik ettirilecektir.
4- Eğitim ve sağlık konularında faaliyet gösteren vakıflar için, hisse senetleri hariç 2002 yılı gelir
getirici malvarlığı 169.400.000.000.- TL. bağışlar hariç yıllık geliri 16.100.000.000.- TL., eğitim,
sağlık, kültür ve bilimsel araştırma geliştirme konularında faaliyet gösteren vakıflar için ise hisse
senetleri hariç 2002 yılı gelir getirici malvarlığı 334.900.000.000.- TL. bağışlar hariç yıllık geliri
32.900.000.000.-TL. olması gerekir. Bu miktarlar, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl
için belirlenen yeniden değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle yeniden tespit edilir.
5- Yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az % 80 'inin vakıf amaçlarına, % 20 ' sinin de yönetim ve
idame giderleri ile ihtiyata ve vakfın malvarlığını artırıcı yatırımlara ayrılacağı ve harcanacağının
vakıf resmi senedinde yazılı olması ve fiiliyatta bu şarta uyulması gerekir.
6- Vakfın vergi muafiyeti talebinin Maliye Bakanlığı'nca ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra vakfa
vergi muafiyeti tanınıp tanınamayacağı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ve vakıf resmi
senedinde amaç edinen konulara göre ilgili kuruluşların görüşleri alınır. Bu kuruluşlardan olumlu
görüş gelmesi halinde vakfın kurulduğu tarihten bugüne kadarki faaliyet ve çalışmaları Bakanlık
merkezi denetim elemanlarınca incelenerek Devletin kamu hizmeti yükünü ne ölçüde azalttığı ve adı
geçen Genel Tebliğdeki şartları taşıyıp taşımadığı tespit edilir.
Aynı Genel Tebliğe göre vergi muafiyetinden yararlanmada usul:
Vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen vakıflar,
1- Vakıf resmi senedinin beş örneğini,
2- Gelir getirici malvarlığı ve yıllık gelire ilişkin belgeleri,
3- Kuruluş tarihinden başvuru tarihine kadar ki kuruluş senedinde yazılı olan amaçları arasında
gösterilen faaliyetlerini içeren FAALİYET RAPORU
4- Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'nce her yıl yayımlanan kalkınma planlarına
diğer mevzuata uygun olup beş yıllık süre içinde tamamlanması programlanmış eğitim, sağlık, kültür,
bilimsel araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerin maliyeti, finansman kaynakları, kapasitesi gibi
hususları içeren ve gerçekleştirilmesi bakımından vakıfları bağlayıcı ön hazırlık raporlarını bir dilekçe
ekinde Bakanlığın incelemesine sunarlar

Bakanlık bu Genel Tebliği ile belirlenen şartların talepte bulunan vakıfça yerine getirilip getirilmediğinin
tespiti bakımından ön inceleme yaptıktan ve uygunluğu sağlandıktan sonra Vakfa vergi muafiyeti tanınıp
tanınmayacağı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kuruluşların görüşlerini alır.
Kuruluşlar tarafından olumlu görüş bildirilirse, vakfın faaliyetleri ve hesapları bir merkezi denetim
elemanına incelettirilir. İnceleme sonucu düzenlenen inceleme raporunun da olumlu olması halinde bu
rapor, vakıf resmi senedinin ve başvuru dilekçesinin birer örneği, Bakanlığın bu konudaki görüşünü
içeren bir yazısı ile Bakanlar Kurulu’ ndan vergi muafiyeti kararı alınmak üzere Başbakanlığa gönderilir.
Bakanlar Kurulu’ nun bu konudaki kararının Resmi Gazete’ de yayımlanması ile de vakfa vergi muafiyeti
tanınmış olur.

Soru : İhracat teslimlerinde beyan dönemi hangisidir?
Cevap :
KDV knununun 12/1 maddesi
“Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.
a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır.
b) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olmalıdır.
Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki
firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu
değiştirmez”
şeklindedir.
Madde metninden de anlaşılacağı gibi
-

Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılmış olunması,
Teslim konusu malın T.C. gümrük hattından geçerek bir dış ülkeye vasıl olması gerekmektedir.

4 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, “bir dış ülkeye vasıl olma” deyiminin malın gümrük
hattından geçmesi şeklinde uygulanacağı belirtilmiştir. Ayrıca Katma Değer Vergisi Kanununun 10/a
maddesine göre vergiyi doğuran olay malın teslim veya hizmetin ifası ile meydana gelmektedir. Aynı
maddenin (c) bendinde malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura düzenlenmesi halinde
de vergiyi doğuran olay meydana geleceği hükme bağlanmıştır. Ancak ihracat istisnası uygulamasında
malın gümrük hattından geçişi “Gümrük Beyannamesi” ile tevsik edileceğinden, sadece ihracat
teslimlerinde geçerli olmak üzere katma değer vergisini doğuran olay, faturanın düzenlendiği tarih değil,
malın yurt dışı edildiği tarih olarak kabul edilecektir.
Buna göre ihracat istisnası beyan edilecek dönem, ihraç edilen malların faturasının düzenlendiği veya
gümrük beyannamesinin açıldığı tarih değil, gümrük beyannamesinde malların yurt dışı edildiğini belirten
tarihle ilgili vergilendirme dönemi olacaktır.

DANIŞTAY YEDİNCİ DAİRE
Esas No : 2000/6177
Karar No : 2001/3738
KONU : Fesih halinin ticaret siciline tesciline kadar KDV beyannamesinin verilmesinin zorunlu olduğu hk.
İstemin Özeti : Tasfiye halindeki Şirketin 1997 yılının Eylül dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin
verilmediğinden bahisle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352’nci maddesinin I nolu fıkrasının 1’inci bendi
uyarınca kesilen birinci derece usulsüzlük cezasını; olayda davacı Şirketin 29.12.1989 tarihinde tasfiyeye
girdiğinin, 25.2.1991 tarihinde de tasfiye işlemleri tamamlanarak, ortaklar kurulunun aynı günlü kararı ile
Şirketin tasfiyesinin kapatılarak şirket kaydının silinmesine ve tasfiye memurunun ibrasına karar verildiğinin
anlaşıldığı; buna göre 25.2.1991 tarihinde mükellefiyeti sona eren davacı Şirketin 1997 yılının Eylül dönemine
ait katma değer vergisi beyannamesini vermediğinden bahisle ceza kesilmesinde kanuna uygunluk bulunmadığı
gerekçesiyle iptal eden ... Vergi Mahkemesinin 22.4.1999 günlü, E:1999/41; K:1999/278 sayılı kararının;
tasfiyenin kapatıldığına dair ortaklar kurulu kararının ... günlü Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilân edildiği, Şirketin
mükellefiyetinin bu tarihe kadar devam ettiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Dosyanın incelenmesinden; davacı Şirketin, 29.12.1989 tarihli ortaklar kurulu kararı ile tasfiyeye girdiği,
25.2.1991 tarihli ortaklar kurulu kararı ile de, tasfiyenin kapatılarak şirket kaydının silinmesine karar verildiği,
anılan kararın, 26.9.1997 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilân edildiği; beyannamesini vermemesi
nedeniyle, uyuşmazlığa konu birinci derece usulsüzlük cezasının davacı Şirket adına kesilerek, 14.12.1998 tarihli
ihbarname ile tasfiye memuruna bildirildiği anlaşılmış olup; davaya konu işlemin tesis edildiği tarihte, anılan
şirketin ticaret sicilinden kaydının silinip bu hususun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilân edilmek suretiyle
şirketin tüzel kişiliğinin sona ermiş olması nedeniyle, bu tarihten sonra, olmayan şirket adına ceza kesilmesi
mümkün olmadığından, söz konusu ceza kesme işleminin iptali yolundaki temyize konu mahkeme kararında
isabetsizlik görülmemiştir.
Açıklanan nedenle, temyiz isteminin reddine, 4.12.2001 gününde oy çokluğu ile karar verildi.

DANIŞTAY DOKUZUNCU DAİRE
Esas No : 2000/834
Karar No : 2001/3994
KONU : Ticarî faaliyetini terk eden mükellefin, bu faaliyette kullandığı aracın satışından elde ettiği gelirin
arızî kazanç olduğu ve KDV kapsamında bulunmadığı hk.
İstemin Özeti : Otobüs işletmeciliğinde kullandığı aracını 20.9.1993 tarihinde satarak 29.9.1993 tarihinde bu
işini terkettiğini aynı tarihli dilekçesiyle vergi dairesi müdürlüğüne bildiren yükümlünün aracın satış değerini
düşük beyan ettiğinden bahisle takdir komisyonunca takdir edilen matrah üzerinden re’sen tarh edilen kaçakçılık
cezalı katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı; vergisi uyuşmazlık konusu olan aracın satış tarihi
itibariyle rayiç bedelinin ara kararı ile ... Ticaret Odasına sorulduğu, verilen cevabî yazıda aracın değerinin
1.000.000.000 TL. olduğunun görüldüğü, bu durumda takdir komisyonunca tespit edilen matraha isabetsizlik
görülmediği, ancak satışların noter kanalıyla yapılması ve bu durumun idarenin bilgisi dışında kalmaması
sebebiyle kaçakçılık cezasının kusur cezasına çevrilmesi icap ettiği gerekçesiyle kısmen kabul ederek vergi aslını
onayan, kaçakçılık cezasını kusur cezasına çeviren ... Vergi Mahkemesinin 7.12.1999 tarih ve 1999/244 sayılı
kararının; vergi dairesi müdürlüğü tarafından, cezanın kaçakçılık cezası olması gerektiği, yükümlü tarafından
ise; aracının yıpranmış ve modelden düşmüş olduğu, bulunulan il dışında bir ilin Ticaret ve Sanayi odasından
rayiç bedelin sorulduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:
Uyuşmazlıkta; otobüs işletmeciliğinde kullandığı aracını satarak işini terk eden yükümlünün, aracın satış
değerini düşük beyan ettiğinden bahisle takdir edilen matrah üzerinden salınan cezalı katma değer vergisinin
terkini istemiyle açılan davayı kısmen kabul eden Vergi Mahkemesi kararının taraflarca bozulması
istenilmektedir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 82. maddesinin 5. fıkrasında, gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk
ettikleri işleriyle ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançların arızî kazanç olduğu belirtilmiş, 3065 sayılı
Kanununun 1. maddesinde ise, ticarî faaliyet çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine
tâbi olduğu hükme bağlanmıştır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 168. maddesinde ise işi terkin, olayın vukuu tarihinden başlanarak bir ay
içinde bildirileceği öngörülmüştür.
Madde hükümlerinin birlikte incelenmesinden, gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin ticarî faaliyet
kapsamında olmayan arızî nitelikteki mal teslimlerinden doğan kazançlarının katma değer vergisine tâbi
olmadığı sonucuna varılmaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, otobüs işletmeciliği yapan yükümlünün kullandığı aracını 20.9.1993 tarihinde
sattığı, bir aylık bildirim süresi içinde 29.9.1993 tarihinde de bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğüne işi terk
dilekçesi verdiği, söz konusu aracın satılması ile yükümlünün ticarî faaliyetinin sona erdiği, sattığı aracın dışında
bu alanda kullandığı başka aracının bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda 29.9.1993 tarihli dilekçe ile mükellefiyetini sona erdiren yükümlünün başka aracının olmadığı ve
dolayısıyla ticarî faaliyette bulunmayacağı göz önüne alındığında, takdire konu araç satışından elde ettiği gelirin
yukarıda anılan Kanun hükmü uyarınca arızî kazanç olarak değerlendirilmesi ve katma değer vergisine tâbi
tutulmaması gerektiğinden Vergi Mahkemesince cezalı tarhiyatın tadilen tasdik edilmesi suretiyle davanın
kısmen kabul edilmesinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle vergi dairesi müdürlüğü temyiz isteminin reddine, yükümlü temyiz isteminin kabulüne, ...
Vergi Mahkemesinin 7.12.1999 tarih ve 1999/244 sayılı Kararının bozulmasına .11.2001 tarihinde oy birliği ile
karar verildi.

DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE
Esas No : 1997/640
Karar No : 1998/847
KONU : Kendi nam ve hesabına yapılan inşaat işinin, yıllara yaygın inşaat işi niteliğinde olmadığı hk.
İstemin Özeti : Götürü usulde gelir vergisi mükellefi olan davacının 1.4.1995 tarih ve 1995/6430 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı uyarınca 1.5.1995 tarihinden geçerli olmak üzere tesis edilen gerçek usulde gelir vergisi
mükellefiyetinin iptali istemiyle dava açmıştır. ... Vergi Mahke-mesi'nin 23.10.1996 gün ve E:1996/27,
K:1996/239 sayılı kararıyla; erkek terziliği faaliyetinde bulunan davacının işyerinde yapılan yoklamada düzenlenen 26.4.1996 tarihli yoklama fişinde, kumaş alım satımında bulunmayıp kumaşı müşteriden almak üzere
erkek pantolonu diktiği ve tamirat işi yaptığı açıkca tespit edilmiş olup, 183 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 5/h bölümünde, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının kapsamı dışın-da kalan işleri yapanların götürü
usulde vergilendirilmesine devam edile-ceği belirtildiğinden; davacının faaliyeti itibariyla götürü usulde vergilendirilmesine devam edilmesi gerektiği gerekçesiyle gerçek usulde mükel-lefiyet tesisi yolundaki işlemin
iptaline karar verilmiştir. Davalı idare, söz konusu kararnameye göre yapılan mükellefiyet tesisinin yerinde
olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde
ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine, 11.3.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.

DANIŞTAY DOKUZUNCU DAİRE
Esas No : 2000/1527
Karar No : 2002/346
KONU : 3065 sayılı Kanunun 31/1. maddesi 1.1.1999 tarihinde yürürlükten kalktığından, bu tarihten önce
iktisap edilen iktisadî kıymetlerin 1999 ve 2000 yıllarında indirilmesi öngörülen miktarlarının bir defada
indirilebileceği hk.
İstemin Özeti : Yükümlünün amortismana tâbi iktisadî kıymetlerine ait katma değer vergisini bir defada
indirmesi yerinde görülmeyerek ihtirazî kayıtla verdiği beyannameye istinaden tahakkuk ettirilen katma değer
vergisinin, indirilmesi kabul edilmeyen 25.484.083.846.- liralık kısmının terkin edilmesi istemiyle açılan davayı;
yükümlü dilekçesinde 71 seri nolu Tebliğin iptalini istemediğinden, davalı idarenin görev itirazı yerinde
görülmeyerek işin esasına geçildiği, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 31/1 maddesinde yer alan
amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin katma değer vergilerinin, bunların aktife girdiği veya kullanılmaya
başlandığı vergilendirme döneminden itibaren 3 (84/8837 sayılı BKK ile (1)) yıl içinde ve üç eşit miktarda bu
bölümdeki esaslar dairesinde indirim konusu yapılacağına ilişkin hükmün 4369 sayılı Yasa ile 1.1.1999
tarihinden itibaren kaldırıldığı dosyanın incelenmesinden yükümlü tarafından, 1.1.1999 tarihinden önce iktisap
edilen amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin 1999 ve 2000 yıllarında indirim konusu yapılması öngörülen
25.484.083.864 TL. tutarındaki katma değer vergisinin, Katma Değer Vergisi Kanununun 31. maddesi 4369
sayılı Kanun ile 1.1.1999 tarihinden itibaren kaldırılmış olduğundan, bir defada indirim konusu yapılması
gerektiği belirtilerek 1999/Temmuz dönemi katma değer vergisi beyannamesinin ihtirazî kayıtla verildiği, ancak
ihtirazî kaydın kabul edilmemesi üzerine indirimi reddedilen miktarın kaldırılması istemiyle işbu davanın
açıldığının anlaşıldığı, amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin alımında ödenen katma değer vergisinin 3 yıl içinde
ve 3 eşit taksitte indirileceğine ilişkin 3065 sayılı Yasanın 31. maddesinin, 1.1.1999 tarihinden itibaren indirimin
bir defada yapılacağı gerekçesiyle kaldırıldığı, bu itibarla indirimin bir seferde yapılmasının yeni yasanın
konuluş amacına ve gerekçesine uygun olduğu, öte yandan 71 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel
Tebliğinde 1.1.1999 tarihinden önce iktisap edilen amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin katma değer vergisi
indiriminde eski uygulamaya devam olunacağı ve 3 yılda ve 3 eşit taksitte indirim yapılacağı belirtilmiş ise de,
yeni Yasada olmayan bir hususun tebliğ ile düzenlenmesinin mümkün olmadığı, buna göre 3065 sayılı yasanın
31.maddesi 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığından ve uygulanabilirliği kalmayan bu
hükümden dolayı daha önce indirim konusu yapılmayan 1999 ve 2000 yıllarına ilişkin toplam katma değer
vergisinin, anılan Yasa hükmü yürürlükten kalktığı tarihten itibaren tamamının indirim konusu yapılması
gerekeceğinden, ihtirazî kayıt kabul edilmeyerek indirimin reddedilmesinde yasal isabet bulunmadığı
gerekçesiyle kabul ederek katma değer vergisini terkin eden ... Vergi Mahkemesinin 28.12.1999 tarih ve
1999/350 sayılı kararının; yükümlünün 71 seri no.lu Tebliğin iptalini istemesi nedeniyle davanın öncelikle görev
yönünden reddedilmesi gerektiği, 3065 sayılı yasanın 31. maddesinin 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten
kalktığı dolayısıyla bu tarihten sonra edinilen amortismana tâbi iktisadî kıymetlere ait katma değer vergisinin bir
seferde indirilebileceği, 71 seri nolu Tebliğ ile de bu hususun düzenlendiği ileri sürülerek bozulması
istenilmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:
Temyiz edilen ... Vergi Mahkemesinin 28.12.1999 tarih ve 1999/350 sayılı kararında, 2577 sayılı İdarî
Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin
bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan Mahkeme kararının onanmasına 5.2.2002 tarihinde
oybirliği ile karar verildi.

DANIŞTAY DOKUZUNCU DAİRE
Esas No : 2000/1527
Karar No : 2002/346
KONU : 3065 sayılı Kanunun 31/1. maddesi 1.1.1999 tarihinde yürürlükten kalktığından, bu tarihten önce
iktisap edilen iktisadî kıymetlerin 1999 ve 2000 yıllarında indirilmesi öngörülen miktarlarının bir defada
indirilebileceği hk.
İstemin Özeti : Yükümlünün amortismana tâbi iktisadî kıymetlerine ait katma değer vergisini bir defada
indirmesi yerinde görülmeyerek ihtirazî kayıtla verdiği beyannameye istinaden tahakkuk ettirilen katma değer
vergisinin, indirilmesi kabul edilmeyen 25.484.083.846.- liralık kısmının terkin edilmesi istemiyle açılan davayı;
yükümlü dilekçesinde 71 seri nolu Tebliğin iptalini istemediğinden, davalı idarenin görev itirazı yerinde
görülmeyerek işin esasına geçildiği, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 31/1 maddesinde yer alan
amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin katma değer vergilerinin, bunların aktife girdiği veya kullanılmaya
başlandığı vergilendirme döneminden itibaren 3 (84/8837 sayılı BKK ile (1)) yıl içinde ve üç eşit miktarda bu
bölümdeki esaslar dairesinde indirim konusu yapılacağına ilişkin hükmün 4369 sayılı Yasa ile 1.1.1999
tarihinden itibaren kaldırıldığı dosyanın incelenmesinden yükümlü tarafından, 1.1.1999 tarihinden önce iktisap
edilen amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin 1999 ve 2000 yıllarında indirim konusu yapılması öngörülen
25.484.083.864 TL. tutarındaki katma değer vergisinin, Katma Değer Vergisi Kanununun 31. maddesi 4369
sayılı Kanun ile 1.1.1999 tarihinden itibaren kaldırılmış olduğundan, bir defada indirim konusu yapılması
gerektiği belirtilerek 1999/Temmuz dönemi katma değer vergisi beyannamesinin ihtirazî kayıtla verildiği, ancak
ihtirazî kaydın kabul edilmemesi üzerine indirimi reddedilen miktarın kaldırılması istemiyle işbu davanın
açıldığının anlaşıldığı, amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin alımında ödenen katma değer vergisinin 3 yıl içinde
ve 3 eşit taksitte indirileceğine ilişkin 3065 sayılı Yasanın 31. maddesinin, 1.1.1999 tarihinden itibaren indirimin
bir defada yapılacağı gerekçesiyle kaldırıldığı, bu itibarla indirimin bir seferde yapılmasının yeni yasanın
konuluş amacına ve gerekçesine uygun olduğu, öte yandan 71 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel
Tebliğinde 1.1.1999 tarihinden önce iktisap edilen amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin katma değer vergisi
indiriminde eski uygulamaya devam olunacağı ve 3 yılda ve 3 eşit taksitte indirim yapılacağı belirtilmiş ise de,
yeni Yasada olmayan bir hususun tebliğ ile düzenlenmesinin mümkün olmadığı, buna göre 3065 sayılı yasanın
31.maddesi 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığından ve uygulanabilirliği kalmayan bu
hükümden dolayı daha önce indirim konusu yapılmayan 1999 ve 2000 yıllarına ilişkin toplam katma değer
vergisinin, anılan Yasa hükmü yürürlükten kalktığı tarihten itibaren tamamının indirim konusu yapılması
gerekeceğinden, ihtirazî kayıt kabul edilmeyerek indirimin reddedilmesinde yasal isabet bulunmadığı
gerekçesiyle kabul ederek katma değer vergisini terkin eden ... Vergi Mahkemesinin 28.12.1999 tarih ve
1999/350 sayılı kararının; yükümlünün 71 seri no.lu Tebliğin iptalini istemesi nedeniyle davanın öncelikle görev
yönünden reddedilmesi gerektiği, 3065 sayılı yasanın 31. maddesinin 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten
kalktığı dolayısıyla bu tarihten sonra edinilen amortismana tâbi iktisadî kıymetlere ait katma değer vergisinin bir
seferde indirilebileceği, 71 seri nolu Tebliğ ile de bu hususun düzenlendiği ileri sürülerek bozulması
istenilmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:
Temyiz edilen ... Vergi Mahkemesinin 28.12.1999 tarih ve 1999/350 sayılı kararında, 2577 sayılı İdarî
Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin
bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan Mahkeme kararının onanmasına 5.2.2002 tarihinde
oybirliği ile karar verildi.

DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2001/3210
Karar No : 2002/374

KONU : İşletmede iki yıldan fazla süreyle tutulan taşınmazların satılıp sermayeye eklenmesi halinde
tevkifat yapılması gerektiği hk.
İstemin Özeti: Davacı şirket 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu' nun geçici 23 üncü maddesi
kapsamında işletmede iki yıldan fazla süre ile tutulan gayrimenkullerin bir kısmını satarak, elde
edilen kazancı sermayeye eklemek suretiyle istisna hükümlerinden yararlandığı, vergiye tâbi bir
kazanç olmadığı halde gelir (stopaj) vergisi hesaplanamayacağı ihtirazî kaydıyla 1997 yılı
beyannamesini vermiş, tahakkuk ettirilen vergi ve fon payının kaldırılması istemiyle dava açmıştır.
Danıştay Dördüncü Dairesince verilen bozma kararı uyarınca ...Vergi Mahkemesi, 3.5.2001 günlü ve
E:2001/655, K:2001/747 sayılı kararıyla; davacı şirketin ilgili yılda Kurumlar Vergisi Kanununun
geçici 23 üncü maddesi kapsamında işletmede iki yıldan fazla süreyle tutulan gayrimenkullerin bir
kısmını satarak elde ettiği kazancı sermayesine ilâve ettiği, bu şekilde sermayeye ilâve edilen
kazancın kurumlar vergisinden müstesna tutulduğu, ancak kazancın kurumlar vergisinden istisna
tutulmuş olması nedeniyle yapılması zorunlu olan tevkifatı kurumun kârlı veya zararlı olmasına
bağlamanın mümkün olmadığı, kurumlar vergisi matrahının malî bilânço ile ilgilendirilmeksizin
yapıldığı, bu nedenle de kurumun işlemlerini zararla kapatmış olmasının gelir vergisi tevkifatı
yapılmasına engel oluşturmadığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Davacı ilgili yılda bankanın malî
zararı söz konusu olduğundan tevkifat yapılamayacağını ileri sürmekte, kararın bozulmasını
istemektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler
karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine 5.2.2002 gününde oy birliğiyle karar verildi.

DANIŞTAY VERİG DAVA DAİRELERİ

Esas No : 2001/458
Karar No : 2002/35
KONU : Katma değer vergisi mükelleflerinin vergiye tâbi işlemlerinin olmadığı dönemlerde de beyanname
vermelerinin zorunlu olduğu hk.
İstemin Özeti : 1996 yılı Şubat ile Aralık ve 1997 yılı Ocak ile Temmuz dönemleri katma değer vergisi
beyannamelerini vermeyen yükümlü şirket adına usulsüzlük cezası kesilmiştir.
... Vergi Mahkemesi 22.9.1998 gün ve E:1997/1030, K:1998/528 sayılı kararıyla; yükümlü şirketin 31.1.1996
tarihi itibarıyla faaliyetini durdurduğunu vergi dairesine bildirdiği, aksine bir tespitin de bulunmadığı, bu
durumda ilgili dönemlerde faaliyette olmadığı anlaşılan yükümlü şirketin beyanname verme zorunluluğu
bulunmadığından adına kesilen usulsüzlük cezasında isabet görülmediği gerekçesiyle cezayı kaldırmıştır.
Vergi dairesi başkanlığının temyiz istemini inceleyen Danıştay Onbirinci Dairesi 4.4.2000 gün ve E:1999/419,
K:2000/1260 sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 161 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 3065
sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin üçüncü bendinin birlikte incelenmesinden katma
değer vergisi beyannamesinin faaliyete bağlı olarak değil, mükellefiyetin varlığına bağlı olarak verildiğinin
anlaşıldığı, faaliyetine geçici bİr süre ara veren yükümlü şirket işini bırakmış olmayacağından, faaliyetin geçici
olarak durdurulduğu dönemler için de katma değer vergisi beyannamesi vermesi gerektiği gerekçesiyle kararı
bozmuştur.
Bozma kararına uymayan ... Vergi Mahkemesi 11.6.2001 gün ve E:2001/481, K:2001/499 sayılı kararıyla ilk
kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe ile ısrar etmiştir.
Israr kararı vergi dairesi başkanlığı tarafından temyiz edilmiş ve kesilen cezanın hukuka uygun olduğu ileri
sürülerek kararın bozulması isteniştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca, Dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği
görüşüldü:
1996 yılı Şubat ilâ Aralık ve 1997 yılı Ocak ile Temmuz dönemleri katma değer vergisi beyannamelerini
vermeyen yükümlü şirket adına kesilen usulsüzlük cezalarını kaldıran vergi mahkemesi ısrar kararı davalı idare
tarafından temyiz edilmiştir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 161 inci maddesinde vergiye tâbi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen
durdurulması ve sona ermesinin işi bırakmayı ifade edeceği, işlerin herhangi bir sebep yüzünden geçici bir süre
için durdurulmasının işi bırakma sayılmayacağı, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 40 ıncı
maddesinin 3 üncü bendinde de, herhangi bir vergilendirme döneminde vergiye tâbi işlemleri bulunmayan
mükelleflerin de beyanname vermek mecburîyetinde oldukları kurala bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden 31.1.1996 tarihinde ... Caddesindeki şirket merkezini kapattığını vergi dairesine
bildiren yükümlünün yasal olarak faaliyetine son vermediği, bilâkis 26.6.1997 tarihli genel kurul kararı ile
sermaye artırımında bulunarak aynı tarihli dilekçe ile bu konuda ilgili bakanlığa bilgi verdiği anlaşılmakta olup,
vergiye tâbi işlemlerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın mükellefiyetin devamı süresince, 3065 sayılı
Katma Değer Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 3 üncü bendi uyarınca beyannamelerini düzenli olarak
vermek zorunda olduğundan 213 sayılı Yasanın 252 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 inci bendi uyarınca
kesilen usulsüzlük cezasında isabetsizlik bulunmamaktadır.
Yükümlü şirketin ilgili dönemlerde faaliyeti bulunmadığı gerekçesiyle usulsüzlük cezalarının kaldırılması
yolundaki ısrar kararında yasaya uygunluk görülmemiştir.
Bu nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, ... Vergi Mahkemesinin 11.6.2001 gün ve E:2001/481, K:2001/499
sayılı ısrar kararının bozulmasına, 25.1.2002 gününde oy çokluğu ile karar verildi.
DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE

Esas No : 1996/4690
Karar No : 1997/3559
KONU : İhtiyat akçeleri ile geçmiş yıl karının birbirinden farklı olduğu hk.
İstemin Özeti : Davacı şirketin 1981-1984 yıllarına ilişkin olan ve 1986 yılında ortaklarına dağıttığı geçmiş yıl
karlarının 31 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca ayrılan ihtiyat akçeleri olarak
nitelendirilme sinin mümkün olmadığı, dolayısıyla geçmiş yıl karlarının dağıtıldığı yılda vergilendirilmesinden
söz edilemeyeceği ileri sürülerek ihtirazı kayıtla veri len beyannameye göre kurumlar vergisi tahakkuk
ettirilmiştir. ... Vergi Mah kemesinin 16.5.1996 günlü ve E:1996/415, K:1996/638 sayılı kararıyla, Da nıştay
Dördüncü Dairesinin bozma kararı uyarınca çıkarılan ara kararına gelen cevabın incelenmesinden,1986 yılı
kurumlar vergisi beyannamesinin ihtirazi kayıtla verildiğinin anlaşıldığı, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geçici
13 üncü maddesinde, geçmiş yıllara ait karların dağıtılmasının da vergiye ta bi olduğu yolunda bir hüküm
bulunmadığı, 31 sayılı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde ihtiyat akçelerinin geçmiş yı1 karlarını kapsadığı
belirtilmiş ise de ihtiyat akçeleri ve geçmiş yıl karı kavramlarının birbirinden farklı kavramlar olduğu, kanunla
ilgili olarak yayımlanan tebliğlerin, dayandıkları ka nun hükmünü genişletici veya kanun hükmüne aykırı
unsurlar ihtiva edemeyeceği gerekçesiyle, tahakkukun kaldırılmasına karar verilmiştir. Vergi Dairesi Müdürlüğü,
beyannamenin ihtirazi kayıtla verilmediğini ve tahakkukun yerinde olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını
istemektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde
ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine 16.10.1997 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

2002 YILI GENELGELERİ
Tarih:31/12/2002
Sayı:B.07.0.GEL.0.49/4938-140-058026
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
SAYI : B.07.0.GEL.0.49/4938-140-058026
KONU:
KURUMLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ
SERİ NO:2002/1
..................VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)
Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değişik 94’ üncü maddesinin
birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin b-ii alt bendi hükmü uyarınca, yatırım indiriminin belli bir kazanç
tutarının vergi dışı kalmasını gerektiren vergi istisnası niteliğinde olması nedeniyle vergi tevkifatına tabi
tutulması gerektiği yolundaki Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca verilen 01.12.2000 tarihli ve
E:2000/196, K:2000/409 sayılı karar ve aynı doğrultudaki Danıştay Üçüncü Dairesinin 01.05.2002 tarihli
ve E:2002/208, K:2002/1783 sayılı kanun yararına bozma kararı ile 193 sayılı Kanunun 94’ üncü
maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b-ii) alt bendi hükmü uyarınca Bakanlar Kurulunca
alınan 99/13230 sayılı kararda yer alan “yatırım indirimi dahil” ibaresinin Danıştay Dördüncü Dairesinin
03.05.2000 tarihli ve E:1999/5648, K:2000/1914 sayılı kararıyla iptal edildiğinden yatırım indiriminden
tevkifat yapılmayacağı yolundaki Danıştay Dördüncü Dairesinin 27.02.2001 tarihli ve E:2001/219,
K:2001/558 sayılı kararı arasında oluşan aykırılığın içtihatların birleştirilmesi suretiyle giderilmesinin
istenmesi sonucunda Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, 19.07.2002 tarihli ve E:2002/3, K:2002/3
sayılı kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değişik 94’üncü maddesinin
birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b-ii) alt bendi hükmüne göre “yatırım indirimi”nin vergi
tevkifatına tabi olmadığı hakkında karar almış ve bu karar, 13.12.2002 tarihli ve 24962 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
Anılan İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı üzerine ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek ve uygulama
birliğini sağlamak amacıyla, aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
1- Mükelleflerce ihtirazi kayıtla verilen muhtasar beyannameler üzerinden 1999 yılı kazançlarına
uygulanan yatırım indirimi tutarına ilişkin olarak 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 4369 sayılı
Kanunla değişik 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b-ii) alt bendine göre
tahakkuk ettirilen gelir vergisi tevkifatı ve fon payının terkini, ödenmiş ise ret ve iadesi istemiyle
açılan ve halen devam eden davalar ile ilgili olarak yapılması gereken işlemler ;
Danıştay Kanununun 39’uncu maddesinde, dava dairelerinin veya idare ve vergi dava daireleri genel
kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık
görüldüğü veyahut birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gerekli görüldüğü takdirde, İçtihatları
Birleştirme Kurulunun içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar vereceği, aynı Kanunun
40/4 maddesinde de; bu kararlara, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idarenin uymak
zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, mükelleflerce 1999 yılı kazançlarına uygulanan yatırım indirimi tutarı üzerinden 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değişik 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı
bendinin (b-ii) alt bendi uyarınca tahakkuk ettirilen gelir vergisi tevkifatı ve fon payının kaldırılması
istemiyle açılan ve halen devam eden davalar üzerinde Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun
19.07.2002 tarih ve E:2002/3, K:2002/3 sayılı kararı bağlayıcılık arz edeceğinden, yargı mercilerince bu
davalar sonucunda anılan İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı çerçevesinde hüküm tesis edilerek söz
konusu tevkifat ve fon payının terkinine, ödenmiş olması halinde ret ve iadesine karar verileceği tabiidir.

Bu nedenle, mükellefler tarafından 1999 yılı kazançlarına uygulanan yatırım indirimi tutarı üzerinden
tahakkuk ettirilen gelir vergisi tevkifatı ve fon payına karşı açılan ve halen devam eden davalara ilişkin
olarak, yargı mercilerince Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 19.07 2002 tarihli ve E:2002/3,
K:20022/3 sayılı kararı çerçevesinde verilecek kararlar aleyhine temyiz veya itiraz yoluna
başvurulmaması uygun görülmüştür.
2- 1999 yılı kazançlarına uygulanan yatırım indirimi tutarı üzerinden tahakkuk ettirilen söz
konusu gelir vergisi tevkifatı ve fon payı ile ilgili olarak mükelleflerce açılan davalar sonucunda
mükellefler aleyhine verilen ve kesinleşen mahkeme kararları ile dava açmamış mükellefler
hakkında yapılması gereken işlemler;
Bilindiği üzere içtihadı birleştirme kararlarının geriye yürümezliği hukukun temel ilkelerinden biridir. Bu
ilke uyarınca, içtihadı birleştirme kararları, yargılama süreci bitmemiş uyuşmazlıklar ile henüz işlem tesis
edilmemiş idari olaylar üzerinde etkili olabilmektedir.
Nitekim, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 10.06.1993 tarihli ve E:1992/1, K:1993/2 sayılı
kararında; “... İçtihadı birleştirme kararlarının öteki yargı kararlarından ayrılan bir özelliği, bu kararların
mevcut bir uyuşmazlığı, belli yargısal yöntemlerle çözümleyen kararlardan olmamasıdır. Bir başka
anlatımla, bu kararlar iptal ve tam yargı kararları gibi herhangi bir idari işlem ya da eyleme yönelik
değildir ve doğrudan doğruya uyuşmazlık konusu olan bu işlem ve eylemlere uygulanamaz. İçtihadın
birleştirilmesine ilişkin kararlar genel, objektif nitelikteki düzenleyici bir kuralın anlam ve kapsamının
belirlenmesine, onun yorumlanmasına ilişkin olup konusunu teşkil eden hukuk kuralı yürürlükte kaldığı
sürece geçerliliğini korur ve Danıştay Kanununun 40/4 maddesi uyarınca bu kararlara Danıştay Daire ve
Kurulları ile idari mahkemeler ve idare uymak zorundadır. Bu zorunluluk, idarece, sebep unsuru içtihadı
birleştirme kararının verilmesinden önce oluşmuş olsa dahi henüz tesis edilmemiş idari işlemlerle, yargı
yerleri için yargılama süreci bitmemiş uyuşmazlıklarla sınırlıdır. Daha açık anlatımla idare içtihadı
birleştirme kararının ilgili olduğu hukuk kuralını uygulayacağı her durumda karar doğrultusunda işlem
yapmak zorundadır. Yargı organları da görmekte oldukları davaların her evresinde keza içtihadı
birleştirme kararına uygun olarak uyuşmazlığı çözümleyeceklerdir. Ancak idare, içtihadı birleştirme
kararından önce bu karara aykırı olarak tesis ettiği bir idari işlemi geri alarak düzeltmesi için
zorlanamayacağı gibi, yine yargı yerlerince bu kararlara aykırı olarak verilmiş ve kesinleşmiş olan
kararlar hakkında, sonradan verilmiş içtihadı birleştirme kararına dayanılarak yargılamanın yenilenmesi
istenemez. Bu husus senelerden beri idari ve adli yargının verdiği çok sayıda kararla doğrulanmış ve
içtihadı birleştirme kararlarının geriye yürümezliği hukukun temel ilkelerinden biri olarak kabul edilmiş
bulunmaktadır...” ifadelerine yer verilmiştir.
Buna göre, İçtihatları Birleştirme Kurulunun 19.07.2002 tarihli ve E:2002/3,K:2002/3 sayılı Kararı geriye
yürümeyeceğinden, 1999 yılı kazançlarına uygulanan yatırım indirimi tutarı üzerinden 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değişik 94’ üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı
bendinin (b-ii) alt bendi uyarınca tahakkuk ettirilen gelir vergisi tevkifatı ve fon payı ile ilgili olarak
mükelleflerce açılan davalar sonucunda verilen ve kesinleşen yargı kararlarına göre işlem yapılması, dava
açmamış mükelleflerden de söz konusu vergi ve fon payının ilgili mevzuat uyarınca takip ve tahsili
gerekir.
3- Mükelleflerce 19.07.2002 tarih ve E:2002/3,K:2002/3 sayılı İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı
gerekçe gösterilerek Vergi Usul Kanununun 116 ve müteakip maddelerine istinaden yapılacak
düzeltme başvuruları ile ilgili olarak yapılması gereken işlemler;
Vergi Usul Kanununun 116’ncı maddesinde vergi hatası, vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede
yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınması olarak
tanımlandıktan sonra 117’nci ve 118’inci maddelerinde sırası ile hesap hataları ve vergilendirme
hatalarına yer verilmiş 122’nci maddesinde ise mükelleflerin, vergi muamelelerindeki hataların
düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteyebilecekleri hüküm altına alınmıştır.
Bilindiği üzere, vergi dairesi işlemlerinde “açık” bir vergilendirme veya hesap hatası bulunmadığı ve
uyuşmazlığın hukuki bir nitelik taşıdığı durumlarda, mükelleflerce yapılan düzeltme taleplerinin
düzeltme merciince reddi gerekmektedir.
Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 10.06.1993 tarih ve E:1992/1; K:1993/2 sayılı kararında
konuyla ilgili olarak “...Sadece, aykırı görüşler ve kararlarla dolu yargılama evresi göz önünde
tutulduğunda, 01.01.1986 tarihinden önceki dönemler için gecikme faizi istenmesi ve alınması işleminde,
Vergi Usul Kanununun 118’ inci maddesinin 2’ nci ve 3’üncü fıkralarında yer alan “açık olarak”
deyimine uygun şekilde bir hata, yani “vergi hatası” bulunmadığı görülmektedir. Vergilendirme
işlemlerinde her zaman bazı hatalar yapılabilir. Fakat her hata Vergi Usul Kanununun 117’ nci ve 118’

inci maddelerinde sayılan hatalar kapsamında değildir. Bu kapsamda olmayan hatalar ise, “düzeltme ve
şikayet yoluyla” düzeltilemez. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 01.01.1986 tarihinden önceki
dönemler için gecikme faizi uygulanamayacağına ilişkin kararı, daha önce uygulanmış olan gecikme
faizlerinin “vergi hatası” kapsamında görülmesine haklı bir neden sayılamaz. İçtihadı birleştirme
kararlarının öteki yargı kararlarından ayrılan bir özelliği, bu kararların mevcut bir uyuşmazlığı, belli
yargısal yöntemlerle çözümleyen kararlardan olmamasıdır. Bir başka anlatımla, bu kararlar iptal ve tam
yargı kararları gibi herhangi bir idari işlem ya da eyleme yönelik değildir ve doğrudan doğruya
uyuşmazlık konusu olan bu işlem ve eylemlere uygulanamaz... Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun
03.07.1989 günlü K: 1989/3sayılı kararına aykırı olarak 01.01.1986 tarihinden önceki dönemler için bu
karar verilmeden, vergi dairelerince uygulanmış ve yükümlülerce ödenmiş olan “gecikme faizi” olayda
Vergi Usul Kanununun 118’nci maddesi kapsamında bir “vergi hatası” bulunduğu gerekçesiyle
“düzeltme ve şikayet” yoluyla geri verilemez ...” denilmiştir.
Buna göre, mükelleflerce 1999 yılı kazançlarına uygulanan yatırım indirimi tutarı üzerinden tahakkuk
ettirilen gelir vergisi tevkifatı ve fon payının 19.07.2002 tarihli ve E:2002/3, K:2002/3 sayılı İçtihatları
Birleştirme Kurulu Kararı gerekçe gösterilerek Vergi Usul Kanununun düzeltme hükümlerine göre
düzeltilmesi talebinde bulunulması halinde bu talepler, sadece aykırı görüşler ve kararlarla dolu yargılama
aşaması dikkate alındığında dahi olayda Vergi Usul Kanununun 118’nci maddesinin 2 nci ve 3 üncü
fıkralarında yer alan “açık olarak” deyimine uygun bir hata, yani “vergi hatası” bulunmadığından
reddedilecektir. Başka bir ifade ile beyannamelerini ihtirazi kayıtla vermeyen veya ihtirazi kayıtla
vermekle birlikte süresinde dava açmayan ya da açmış oldukları davalar aleyhlerine kesinleşen
mükellefler adına tahakkuk etmiş gelir vergisi tevkifatı ve fon payının terkini, ödenmiş olması halinde ret
ve iadesi mümkün değildir. Diğer taraftan, mükelleflerin idarenin bu ret kararlarını dava konusu
yapmaları halinde, bu davalara ilişkin savunmaların Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunca verilen
10.06.1993 tarihli ve E:1992/1, K:1993/2 sayılı kararda yer alan hususlar da dikkate alınarak yapılması
gerekir.
4- Mükelleflerce 19.07.2002 tarihli ve E:2002/3, K:2002/3 sayılı İçtihatları Birleştirme Kurulu
Kararı gerekçe gösterilerek yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulması durumunda yapılması
gereken işlemler;
Bilindiği üzere, idari yargıda yargılamanın yenilenmesi, İdari Yargılama Usulü Kanununun 53’üncü
maddesinde tahdiden sayılmış sebeplere dayanılarak, esas hükmün kaldırılmasını ve davanın yeniden
tetkikini sağlayan olağanüstü bir yasa yoludur. Anılan maddede yer alan sebepler tahdidi olarak
sayıldığından, bunun kıyas yolu ile genişletilmesinin ve dolayısı ile maddede yer almayan bir sebeple
yargılamanın yenilenmesinin mümkün olmaması gerekir.
Nitekim, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 10.06.1993 tarihli ve E:1992/1, K:1993/2 sayılı
kararında, “... yargı yerlerince bu kararlara aykırı olarak verilmiş ve kesinleşmiş olan kararlar hakkında,
sonradan verilmiş içtihadı birleştirme kararına dayanılarak yargılamanın yenilenmesi istenemez. Bu
husus senelerden beri idari ve adli yargının verdiği çok sayıda kararla doğrulanmış ve içtihadı birleştirme
kararlarının geriye yürümezliği hukukun temel ilkelerinden biri olarak kabul edilmiş bulunmaktadır...”
ifadelerine; 20.06.1970 tarihli ve E:1969/1, K: 1970/27 sayılı İçtihatları Birleştirme Kurulu kararında da,
“...Kesin hükümle uyuşmazlık halledilmiş ve ortadan kalkmış olacağından kesin hükme bağlanmış bir
uyuşmazlığın yeniden dava konusu yapılması mümkün değildir. İçtihatları birleştirme kararları kesin
hüküm halini almış bulunan kararlara konu teşkil eden olaylara tesir icra edemeyip bu kararlara ancak
verildikleri tarihten sonra karara bağlanacak davalarda uyulması zorunludur...” ifadelerine yer verilmiştir.
Buna göre, kesinleşmiş kararlar hakkında mükelleflerce, 19.07.2002 tarih ve E:2002/3, K:2002/3 sayılı
İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı gerekçe gösterilerek yargılamanın yenilenmesi başvurusunda
bulunulması üzerine yargı merciince gönderilecek davacı dilekçesine karşı yukarıda yer verilen
açıklamalar dikkate alınarak cevap verilecek, yargı merciince mükellefler tarafından yapılan bu
başvurunun kabul edilmesi ve görülen dava sonucunda idare aleyhine karar çıkması durumunda da süresi
içerisinde gerekli kanun yollarına gidilecektir.
5- 1998 ve önceki yıllar ile 2000 ve izleyen yıllarda uygulanan yatırım indiriminin gelir vergisi
tevkifatına tabi tutulması ve bu yıllar için açılacak davalar ile ilgili olarak gerekli kanun yollarına
başvurulması ;
Bilindiği üzere, 30 Kasım 2000 günlü ve mükerrer 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4605 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6
numaralı bendinin (b-ii) alt bendi değiştirilmiş ve bu bende “yatırım indirimi istisnasından yararlanan
kazançlar dahil olmak üzere” ibaresi eklenmek suretiyle bu konudaki tereddütlere son verilmiştir.

Bu nedenle, 2000 ve müteakip yıl kazançlarına uygulanan yatırım indiriminin “kurumlar vergisinden
istisna kazanç ve iratlar” kapsamında Gelir Vergisi Kanununun 94’ üncü maddesinin birinci fıkrasının 6
numaralı bendinin (b- ii) alt bendi uyarınca gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekir.
19.07.2002 tarihli ve E:2002/3, K:2002/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı, sadece 1999 yılı
kazançlarına uygulanan yatırım indirimi tutarı üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 4369 sayılı
Kanunla değişik 94’ üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b-ii) alt bendi hükmüne göre
gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmamasına ilişkin olup, 1998 ve önceki yıllar ile 2000 ve müteakip yıl
kazançları üzerinden indirim konusu yapılan yatırım indirimine ilişkin tevkifatları ilgilendirmemektedir.
Bu nedenle 1998 ve önceki yıllar ile 2000 ve müteakip yıl kazançlarına uygulanan yatırım indirimi tutarı
üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi tevkifatı ve fon payına ilişkin olarak mükelleflerce açılan
davalara devam edilmesi,aleyhe karar çıkması durumunda da bu kararlara karşı gerekli kanun yollarına
gidilmesi gerekir.
6- Yatırım indirimi uygulanan 1999 yılı kazançlarının ortaklara dağıtılmış olması halinde yapılması
gereken işlemler;
Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 94’ üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (bi) alt bendinde; kurumlar vergisinden istisna kazançlara isabet eden kısım düşüldükten sonra, 75’ inci
maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye ilavesi
kâr dağıtımı sayılmaz) (kurumlar ile gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve muaf olanlara
ödenenler dahil) gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değişik 94’ üncü maddesinin birinci
fıkrasının 6 numaralı bendinin (b-ii) alt bendi hükmüne göre “yatırım indirimi”nin vergi tevkifatına tabi
olmadığı yolunda haklarında karar verilen mükelleflerce 1999 yılı kurum kazancının yatırım indirimine
isabet eden kısmının ortaklara dağıtılmış olması halinde, dağıtılan bu kazançlar üzerinden aynı maddenin
6 numaralı bendinin (b-i) alt bendi uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Bakan a.

2002 YILI MALİYE BAKANLIĞI GENELGELERİ
Tarih:25.12.2002 Sayı: B.07.0.GEL.0.53/5373-156
KDV Kanunu İç Genelgesi Sıra No: 2002/2
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
KATMA DEĞER VERGİSİ İÇ GENELGESİ
(SIRA NO: 2002/1)
..................... VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir/Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)
............... GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Hakkında SMİYB düzenleme tespiti bulunan ve 27 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A1) bölümünde sayılan şartları haiz imalatçıların olumsuz tespitin bulunduğu dönem için iadesi talep edilen
verginin dört katı teminat göstermeleri halinde; olumsuz tespit konusunda yapılacak vergi incelemesi
sonuçlanıncaya kadar diğer dönemlere ilişkin kendilerine ait vergi ve SSK prim borçlarına mahsup
taleplerinin genel esaslara göre yerine getirilmesi uygun görülmüştür. Bu mükelleflerin nakden veya
ortakları ile mal veya hizmet satın aldığı mükelleflerin vergi ve SSK prim borcuna mahsuben iade
taleplerinde 84 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (2.3.1) bölümü uygulanır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Maliye Bakanı

2002 YILI MALİYE BAKANLIĞI GENELGELERİ
Tarih 04/11/2002 Sayı B.07.0.GEL.0.65/6503-16-045844
KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI
KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA İÇ GENELGE SERİ NO : 2002/1
Kapsam T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
ANKARA
.......................VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, bazı mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz fişlerinde, Özel Tüketim
Vergisini ayrıca gösterememeleri nedeniyle yapılacak işlemler konusunda tereddüde düşüldüğü
anlaşılmaktadır.
Bilindiği gibi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15/1. maddesinde mükelleflerin özel tüketim
vergisini satış belgelerinde ayrıca göstermeye mecbur oldukları hüküm altına alınmıştır. 30.07.2002 tarih
ve 24831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (13.)
bölümünde, verginin satış belgelerinde nasıl gösterileceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiş ve Özel
Tüketim Vergisi mükelleflerince düzenlenen fatura veya benzeri belgelerde Özel Tüketim Vergisinin ve
Katma Değer Vergisinin ayrıca gösterilmesi uygun görülmüştür.
Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları
Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 2/3. maddesinde, “Maliye Bakanlığı belirleyeceği esaslar
dahilinde, gerekli şartları taşımayan cihazlar kullanılarak veya elle doldurularak satış fişi düzenlenmesine
izin verebilir.” hükmü mevcuttur.
Buna göre, gerek Özel Tüketim Vergisi Kanunundaki “vergileme ölçüleri”nin çeşitliliği ve gerekse özel
tüketim vergisi mükellefi olup da ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu kapsamına giren mükellef
sayılarının azlığı ve ayrıca cihazların teknik özellikleri ve uygulamadan kaynaklanacak güçlükler nazara
alınarak, cihaz fişlerinde özel tüketim vergisini ayrıca gösteremeyen mükelleflerin anılan hükümle
Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak söz konusu satışlarında Vergi Usul Kanununda geçen
perakende satış fişlerini kullanmaları uygun görülmüştür.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Bakan a.

2002 YILI MALİYE BAKANLIĞI GENELGELERİ
Tarih 02/10/2002 Sayı B.07.0.GEL.0.36/3676-269/04713
TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2002/1
Kapsam T.C
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
SAYI : B.07.0.GEL.0.36/3676-269
KONU :
TAHSİLAT İÇ GENELGESİ
SERİ NO : 2002/1
.................. VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)
İLGİ : a)29/03/1993 gün ve 1993/6 Seri Nolu Tahsilat İç Genelgesi,
b)25/09/1997 gün ve 1997/6 Seri Nolu Tahsilat İç Genelgesi.
Bilindiği gibi, tahsilatın hızlandırılması hususunda yayımlanan ilgi (a)’da kayıtlı genelgede, borçlu
mükelleflerin kamu kurum ve kuruluşlarından hak ve alacağı bulunup bulunmadığı hususunda alacaklı
vergi dairesi ile saymanlıklar arasında işbirliğinin sağlanması için yapılacak işlemler belirtilmiş,
saymanlıklarca hak sahiplerine ödeme yapılmadan önce hak sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesi ile
irtibat kurulması gerektiği bildirilmiştir.
Aynı genelgede, saymanlıklar ile vergi daireleri arasında kurulan bu sistemin Genel ve Katma Bütçeli
İdareler Saymanlıklarını kapsadığı ifade edilmiştir.
Konu Bakanlığımızca yeniden değerlendirilmiş, kamu alacağının süratle tahsilini sağlamak amacıyla
borçlu mükelleflerin kamu kurum ve kuruluşlarından hak ve alacağı bulunup bulunmadığı hususunda
alacaklı vergi dairesi ile saymanlıklar arasında kurulan sisteme, bu genelgenin yayımını müteakip Döner
Sermaye İşletmesi Saymanlıklarının da dahil edilmesi uygun görülmüştür.
Bu nedenle, Döner Sermaye Saymanlıklarınca da ilgi a’da kayıtlı 1993/6 Seri Nolu Tahsilat İç
Genelgesindeki esaslara göre işlem yapılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, ilgi (b) de kayıtlı genelge ile de 1993/6 Seri Nolu Tahsilat İç Genelgesinde yer alan ve
vergi borcu araştırmasında esas alınacak ödeme miktarı, hak sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesinin;
ödemeyi yapan saymanlığın bulunduğu il sınırları içinde olması halinde 250 Milyon lira, başka bir ilde
bulunması halinde ise 500 Milyon lira olarak belirlenmişti.
Bu genelgenin yayımını müteakip vergi borcu araştırmasında esas alınacak ödeme miktarının, hak
sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesinin; ödemeyi yapan saymanlığın bulunduğu il sınırları içinde
olması halinde 1Milyar lira, başka bir ilde bulunması halinde ise 2 Milyar lira olarak uygulanması uygun
görülmüştür.
Bilgi edinilmesini ve 1993/6 Seri Nolu Tahsilat İç Genelgesindeki hususlara titizlikle uyularak gereğinin
buna göre ifasını rica ederim.
Bakan a.

2002 YILI MALİYE BAKANLIĞI GENELGELERİ
Tarih 04/10/2002 Sayı B.07.0.GEL.0.36/3676-271/040525
TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2002/2
Kapsam T.C.
MALİYE .BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
SAYI :B.07.0.GEL.0.36/3676-271
KONU :
TAHSİLAT İÇ GENELGESİ
SERİ NO : 2002/2
......... VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca adlarına ödeme
emri düzenlenip tebliğ edilmesine rağmen borcunu ödemeyen ve mal bildiriminde de bulunmayan
borçlular için anılan Kanunun 60 ıncı maddesine göre hapsen tazyik kararı alınması amacıyla yapılan
taleplerin; İcra Tetkik Mercii Hakimlikleri tarafından ödeme emirlerinin borçluya tebliğ tarihinden
itibaren, İcra ve İflas Kanununun 347 nci maddesine göre şikayet hakkının, hak düşürücü süre olan üç ay
içinde kullanılmadığı gerekçesiyle reddedildiği belirtilerek hapsen tazyik kararı alınmak üzere yapılacak
başvurularda hak düşürücü sürenin ne şekilde belirleneceği konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.
Bilindiği gibi İcra ve İflas Kanununun 347 nci maddesinde “Tetkik merciince bakılan suçlardan dolayı
şikayet hakkı, suçun ıttıla tarihinden itibaren üç ay ve her halde vukuundan bir sene geçmekle düşer.”
hükmü yer almaktadır.
6183 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile düzenlenen hapis cezasını gerektiren suç ile ilgili davalara İcra
Tetkik Merciinde bakıldığından, bu davalar ile ilgili hak düşürücü sürelerin İcra ve İflas Kanununun 347
nci maddesine göre tespiti gerekmektedir.
Borçlu hakkında hapsen tazyik kararı verilmesi için tahsil dairesince İcra Tetkik Merciine yapılacak
başvurular için de yukarıda belirtilen İcra ve İflas Kanunun 347 nci maddesine göre öncelikle suçun
işlendiği tarihin ve idarenin suçu öğrendiği tarihin tespiti önem arz etmektedir.
Buna, göre ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiğini gösteren tebliğ alındısının, tahsil dairesine intikal
ettiği tarihin suça ıttıla tarihi (suçu öğrenme günü) olarak kabul edilmesi gerekmekte, her halükarda suçun
işlendiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek kaydıyla, suçu öğrenme tarihinden itibaren üç ay içerisinde
İcra Tetkik Merciine şikayet yoluna gidilmesi icap etmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Bakan a.

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
A- SOSYAL GÜVENLİK
01.07.2002'den

01.01.2003'den

itibaren

itibaren

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

250.875.000
213.210.000

306.000.000
256.500.000

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

75.262.500
63.963.000

91.800.000
76.950.000

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

2- SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER
TABAN

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

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)01/07/200-30.09.2002 Tarihleri arası
l)31/12/2002 Tarihinden itibaren
m) 01.01.2003 Tarihinden itibaren

646.560.000
663.560.000
730.700.000
768.100.000
807.500.000
835.950.000
884.830.000
938.330.000
978.020.000
1.076.400.000
1.103.540.000
1.160.150.000
1.260.150.000
1.323.950.000

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 İbraz Edilmemesi
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

01.07.2002/31.12.2002

01.01.2003'den itibaren

752.625.000
250.875.000

918.000.000
306.000.000

501.750.000

612.000.000

3.010.500.000
1.505.250.000
752.625.000
501.750.000

3.672.000.000
1.836.000.000
918.000.000
612.000.000

250.875.000

306.000.000

9.7) Çalıştırma Zorunluluğuna Uymayan İşyerlerine Uygulanacak

a)Çalıştırılmayan Özürlüler için,Çalıştırılmayan Her Ay Karşılığında

712.000.000

(1475 Sayılı İş Kanunu Madde 98)

b)Çalıştırılmayan Eski Hükümlüler için,Çalıştırılmayan Her Ay Karşılığında

712.000.000

(1475 Sayılı İş Kanunu Madde 98)

c)Çalıştırılmayan Terör Mağdurları için, Çalıştırılmayan Her Ay Karşılığında

(3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun Ek Md.1)

Asgari Ücretin 10 Katı

10- S.S.K. İLE İLGİLİ BAZI SÜRELER

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 (İşyeri bildirgesinde belirtilen işçi sayısı kadar)
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 - 31.12.2002
01.01.2003 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
256.500.000

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
306.000.000

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
01.01.2002- 31.03.2002
01.04.2002 - 30.06.2002
01.07.2002 - 31.03.2003

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
7.400.025
9.262.400
10.919.467

35.000.000
35.000.000
46.312.000
54.597.215

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
222.000.750
277.872.000
327.584.000

1.050.000.000
1.050.000.000
1.389.360.000
1.637.916.450

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

2003 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
5.000.000.000 liraya kadar

15%

12.000.000.000 liranın

5.000.000.000 Lirası için

750.000.000 Lira, Fazlası

20%

24.000.000.000 liranın

12.000.000.000 Lirası için

2.150.000.000 Lira, Fazlası

25%

60.000.000.000 liranın

24.000.000.000 Lirası için

5.150.000.000 Lira, Fazlası

30%

120.000.000.000 liranın

60.000.000.000 Lirası için

15.950.000.000 Lira, Fazlası

35%

120.000.000.000 Lirası için

36.950.000.000 Lira, Fazlası

40%

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%

9.500.000.000 Liranın

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%

120.000.000.000 liradan fazlasının

2002 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
3.800.000.000 liraya kadar
9.500.000.000 liranın

15%

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

20%

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

B) YILLARA GÖRE YENİDEN
DEĞERLEME ORANLARI

Uygulama Yılı
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

30%
15%
5%

2002 yılı için

2003 yılı için

25%

25%

15%

15%

C) 2001 - 2002 YILI GEÇİCİ VERGİ HESAPLANMASINA İLİŞKİN ORANLAR
1.01.2001

30.03.2001

Dönemi İçin

%6,80

1.01.2001

30.06.2001
30.09.2001

1.01.2001

31.12.2001

% 61.5

1.01.2002

31.03.2002

% 58.4

1.01.2002

30.06.2002

%107.6

1.01.2002

30.09.2002

%99.5

1.01.2002

31.12.2002

Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin

%37,90

1.01.2001

%72.8

1.01.2001

31.03.2001

%80.4

1.01.2001

30.06.2001

1.01.2001

30.09.2001

1.01.2001

31.12.2001

1.01.2002

31.03.2002

1.01.2002

30.06.2002

1.01.2002

30.09.2002

1.01.2002

31.12.2002

Oran
% 55.5
% 54.1

Yeniden
Değerleme

%77.8
%52.1
%56.0
%53.2
%59.0

Gider
Kısıtlaması

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

%55,80
%53,20
%15,22
%27,65
%42,47
%59,00
%7.7
%18,50
%19,40
%14,70
%20,80
%19,66
%20,80

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
B- VERGİ
UYGULANACAK BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI
Damga Vergisi Oranları
1.01.2002
1 ) Ücretlerde
Binde 6
2 ) Avanslarda
Binde 7,5
3 ) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
1.420.000
4 ) Kurumlar Vergisi Beyannamesi
2.920.000
5 ) Muhtasar Beyanname
910.000
6 ) Diğer Beyannameler
210.000
7 ) Bilançolar
6.060.000
8 ) Gelir Tablosu
2.920.000
9 ) İşletme Hesabı Özeti
2.920.000
10 ) Teklif Mektupları
910.000
Şirket Kuruluşları veya Sermaye Artrımında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları
1 ) Anonim,Eshamlı Komandit ve limited şirket Mukavelenameleri
2 ) Vergi miktarı 31.666.000.000.-TL'yı aşamaz.

1.01.2003
Binde 6
Binde 7,5
2.250.000
4.640.000
1.440.000
330,000
9.630.000
4.640.000
4.640.000
1.440.000
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)

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
B- VERGİ
G- YILLAR İTİBARİYLE AYLIK GECİKME VE TECİL FAİZİ ORANLARI
a) Yıllar İtibariyle Aylık Gecikme Zammı
1.01.1990
29.12.1993 Tarihleri Arası
30.12.1993
7.03.1994
Tarihleri Arası
8.03.1994
30.08.1995 Tarihleri Arası
31.08.1995
31.01.1996 Tarihleri Arası
1.02.1996
8.07.1998
Tarihleri Arası
9.07.1998
20.01.2000 Tarihleri Arası
21.01.2000
1.12.2000
Tarihleri Arası
2.12.2000
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)
1.01.2002
01.01.003
31.12.2002
Tarihinden
tarihleri arası
İtibaren

İKİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜKLER İÇİN (TL)
1.01.2002
1.01.2003
31.12.2002
Tarihinden
tarihleri arası
İtibaren

30.000.000

47.000.000

18.000.000

28.000.000

19.000.000

30.000.000

9.900.000

15.000.000

9.900.000

15.000.000

4.900.000

7.700.000

4.900.000

7.700.000

2.600.000

4.000.000

2.600.000

4.000.000

1.300.000

2.000.000

1.300.000

2.000.000

680.000

1.080.000

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,

01.01.2002 den İtib.

10%

01.01.2003 den İtib.

10%

Ceza miktarı 84.000.000 TL’den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak 41.340.000.000 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

53.000.000

84.000.000

53.000.000

84.000.000

Ceza miktarı her belge için her tespitte 4.134.000.000 TL, yıl içinde de 41.340.000.000 TL’yi aşamaz

3-Serbest Meslek Kazanç Defterini günü gününe tutmayanlara

4- Vergi Levhasını Bulundurmayan ve Asmayanlara
84.000.000
53.000.000
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

99.000.000
190.000.000
380.000.000

150.000.000
300.000.000
600.000.000

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

1.300.000.000

2.000.000.000

65.000.000

100.000.000

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

190.000.000

300.000.000

260.000.000

400.000.000

190.000.000

300.000.000

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

840.000.000
400.000.000
200.000.000

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
B- VERGİ
III- BAZI İNDİRİM VE İSTİSNALAR
ÖZEL İNDİRİM
Özel İndirim Turarı
Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamında
Bulunan Bazı İllerde Özel İndirim Tutarı
( Adıyaman , Batman, Bingöl,Bitlis,Diyarbakır,Elazığ, Hakkarı,
Mardin,Muş,Siirt,Şirnak,Tunceli ve Van İllerinde
VERGİDEN İSTİSNA YEMEK BEDELİ
VERGİDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI
Bir çocuk İçin(01.07.2002 tarihinden itibaren)
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) 01.10.2002 den itibaren
623.475.000 ve yukarısı
617.598.000- 623.474.999.545.768.000 - 617.597.999.454.348.000 - 545.767.999.343.174.750- 454.347.999.343.174.749.-TL ve daha az ise

K.K.T.C. İçin Harcırah

Ücret Kademeleri (TL) 01.10.2002 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

01.01.2002 den
İtibaren

01.01.2003 den
İtibaren

30.000.000

45.000.000

42.000.000

63.000.000

4.500.000

6.000.000

1.632.500

3.430.000

950.000.000

1.500.000.000

2002 yılı için

2003 Yılı İçin

6.650.000.000

8.500.000.000

6.650.000.000
3.500.000.000
3.500.000.000

8.500.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000

76.600.000.000

121.800.000.000

01.07.2002 tarihinden itibaren
Gündelik Tutarı (TL)

15.000.000
13.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000

01.07.2002 tarihinden itibaren

Gündelik Tutarı (TL)

40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000

Yurt Dışı Harcirahlar ( 01.07.2002 Tarihinden İtibaren )
Gruplar
I
II
III
IV
V

Ücret Kademeleri (TL)
623.475.000 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

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
B- VERGİ
VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ DİĞER PRATİK BİLGİLER

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

2002 Yılı
180.000.000.000
36.000.000.000

2003 Yılı
280.000.000.000
57.000.000.000

PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE YAZAR KASA FİŞİ DÜZENLEME SINIRI

(01.01.2002 - 31.12.2002 tarihleri arası )
(01.01.2003 Tarihinden İtibaren )

250.000.000
350.000.000

AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI

(01.01.2002 - 31.12.2002 tarihleri arası )
(01.01.2003 Tarihinden İtibaren )

250.000.000
350.000.000

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (2003 Yılı İçin )
2002 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

65.000.000.000
85.000.000.000
35.000.000.000
65.000.000.000

7/A SEÇENEĞİNE GÖRE MALİYET HESAPLARINI KULLANMAK ZORUNDA OLAN ÜRETİM VE
HİZMET İŞLETMELERİNDE SINIRLAR
2003 Yılı İçin
2002 Yılı aktif toplamı
veya
2002 Yılı Net Satışlar Toplamı

730.800.000.000 Aşanlar
1.461.500.000.000 Aşanlar

7/A seçeneğini uygulamak zorundadırlar.
2003 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
4.384.600.000.000
9.743.500.000.000

**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.

2003 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah

İlk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrahın

90.000.000.000 TL
190.000.000.000 TL
400.000.000.000 TL
800.000.000.000 TL
1.480.000.000.000 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 52.991.000.000,-Lirası, füru bulunmaması halinde eşe
isabet eden miras hissesinin 106.043.000.000.- Lirası
b- İvazsız İntikallerde ( Hibe,Hediye,Çekiliş vs.) 1.224.000.000.- Lirası Veraset ve İntikal vergisinden istisnadır.

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
B- VERGİ

İade Hakkı Doğuran İşlem
KDVK (Madde No)

K
D
V
İ
A
D
E
V
E
M
A
H
S
U
P
L
A
R
I
N
A
İ
L
İ
Ş
K
İ
N
T
A
B
L
O

(13)
Araçlar,Petrol
(11) Mal ve Arama ve Teşvik
Hizmet İhracatı
Belgeli
Yatırımlarda
İstisna

(14) Transit
Taşımacılık

(15) Diplomatik
İstisnalar

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

(9) Fason İş
Bedelleri

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

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

15/1-a için
Geçersiz
15/1Geçerli
b için Geçerli(19 (74 No.lu KDV
No.lu SM,SMMM
Tebliği)
ve YMM Tebliği)

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

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

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

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 40,9 64,3 49,0
61,8
37
81,4 36,1 64,7 44,4
66,5 33,4
84,5 32,8 64,6 43,8
67,3 31,8
88,6 30,8 68,8 39,0
68,5 29,7

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

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

6024,6

6213,3

6314,3

6478,8

GİDER PUSULASI İLE BELGELENDİRİLECEK MAL VE HİZMET ALIMLARI
İlgili Madde veya
Tebliğ

Stopajı Tabi Olup
Olmadığı

Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir işyeri açmaksızın
perakende ticaret yapanlardan olan mal ve hizmet alımları (Giyim eşyalar ı, zati ve süs
eşyalar ı, değer i yüksek olan ev eşyalar ı ile Pazar takibi sur etiyle gıda, bakkaliye ve
temizlik maddeler ini ve sabit işyer ler inin önünde ser gi açmak sur etiyle o iş yer ler inde
satışı yapılan aynı nevinden mallar ı satanlar har iç)

GVK Md. 9

Tabidir

Bir işyeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı,
lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant,
fotoğrafcı, odun ve kömür kırıcısı çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabından
olan mal ve hizmet alımları

GVK Md. 9

Tabidir

Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleriyle uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş
yeri açmak suretiyle yapanlardan basit usulde vergilendirmenin genel şartlarını taşıyanlardan
olan mal ve hizmet alımları (GVK. 47-51)

GVK Md. 9

Tabidir

Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplam 50 rusum tonilatoya (50 rüsum tonilato
dahil) kadar makinesiz ve motorsuz nakil vasıtaları işletenler, hayvanla veya bir adet hayvan
arabası ile nakliyecilik yapanlardan olan mal ve hizmet alımları

GVK Md. 9

Tabidir

Zirai işlerde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya
sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan
taşıyan çiftçilerden olan mal ve hizmet alımları

GVK Md. 9

Tabidir

Kendi işinde bilfiil çalışmak veya başında bulunmak, gerçek usulde gelir vergisine tabi
olmamak kaydıyla; hariçten işçi almamak,muharrik kuvvet kullanmamak kayıt ve şartı ile
oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap,halı, kilim, dokuma mamülleri,
örgü dantel, her nevi nakış işlerini ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas,
fırça, yapma çiçek, ip ve urganları dükkan açmaksızın satanlardan olan mal ve hizmet
alımlarıa

GVK Md. 9

Tabidir

Yukarıda 1-6 numaralı bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri Danıştay’ın
muvafık mütaalası üzerine, Maliye Bakanlığınca kabul ve ilan olunan ticaret ve sanat
işleriyle iştigal edenlerden olan mal ve hizmet alımları

GVK Md. 9

Tabidir

GVK’nun 18 maddesinde sayılan faaliyetleri icra eden serbest meslek erbabından olan mal ve
hizmet alımları

GVK Md. 18

Tabidir

VUK Md. 234

Tabi Değildir

Gider Pusulası İle Belgelendir ilecek Haller

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, altın mücevherat gibi zati eşyalarını satan kimselerden
yapılan alımlar (Nihai tüketiciler den otomobil alımı vb) (16.11.99 B.07.06d.044/442233/49938 mukteza)
Tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetlerin iadesi veya alınan malların değiştirilmesi
halinde.
Taksitli satışlarda tüketicilerin taksitlerini zamanından önce ödemek suretiyle faizde bir
indirime gidilmesi halinde

2. Fıkra
KDV. GT.54

Tabi Değildir

KDV. GT.54

Tabi Değildir

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını
iş akdine bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşıp satanlara ödenen komisyon prim ve
benzeri ödemeleri.

GVK. 94 / 10.b

Basit usule tabi mükelleflerin taşıtlar hariç sabit kıymet satışlarında (Basit Usule tabi
mükelleflerin sattıkları taşıt için belge düzenlemezler. Alıcılar noter satışını direkt
kaydederler.)

GVK GT. 230

Tabidir

GVK GT. 215
Tabidir

2003 YILI VERGİ BEYAN VE ÖDEME TAKVİMİ

OCAK

1.01.2003

7.01.2003

OCAK

1.01.2003

7.01.2003

OCAK

1.01.2003

10.01.2003

OCAK

1.01.2003

15.01.2003

OCAK

1.01.2003

15.01.2003

OCAK

1.01.2003

15.01.2003

OCAK

1.01.2003

15.01.2003

Aralık 2002 Dönemi 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
Bildirimi ve Ödenmesi
Aralık 2002 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
16-31 Aralık 2002 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
Aralık 2002 Dönemine ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamüllerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
Aralık 2002 Dönemine ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim
Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
Aralık 2002 Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
Aralık 2002 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi
Aralık 2002 Dönemine ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi
(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödenmesi
Aralık 2002 Dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve
Ödenmesi

OCAK

1.01.2003

15.01.2003

OCAK

1.01.2003

15.01.2003

OCAK

1.01.2003

20.01.2003

Aralık 2002 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

OCAK

1.01.2003

20.01.2003

İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

OCAK

1.01.2003

20.01.2003

Aralık 2002 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajı'nın Beyanı ve Ödenmesi

OCAK

1.01.2003

20.01.2003

Aralık 2002 Dönemi Faiz Vergisi Beyanı ve Ödemesi

OCAK

1.01.2003

20.01.2003

Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset
ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

OCAK

1.01.2003

20.01.2003

Aralık 2002 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı'nın Beyanı ve Ödenmesi

OCAK

1.01.2003

20.01.2003

Aralık 2002 Dönemi Özel İşlem Vergisi Beyanı ve Ödemesi

OCAK

1.01.2003

27.01.2003

1-15 Ocak Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
Beyanı ve Ödenmesi

OCAK

1.01.2003

27.01.2003

Ekim-Kasım-Aralık 2002 Dönemine ait Basit Usul KDV Beyanı ve Ödenmesi

OCAK

1.01.2003

27.01.2003

Aralık 2002 Dönemine ait Katma Değer Vergisi'nin Beyanı ve Ödenmesi

OCAK

1.01.2003

31.01.2003

Yıllık Harçların Ödenmesi

OCAK

1.01.2003

31.01.2003

Gelir Vergisi (Gayri Menkul Sermaye İratları) Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi

OCAK

1.01.2003

31.01.2003

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi

OCAK

1.01.2003

17.02.2003

Ekim-Kasım-Aralık 2002 Dönemine ait Gelir Geçici Verginin Beyanı ve Ödenmesi

OCAK

1.01.2003

17.02.2003

Ekim-Kasım-Aralık 2002 Dönemine ait Kurum Geçici Verginin Beyanı ve Ödenmesi

2003 YILI VERGİ BEYAN VE ÖDEME TAKVİMİ

ŞUBAT

1.02.2003

7.02.2003

ŞUBAT

1.02.2003

7.02.2003

Ocak 2003 Dönemi 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
Bildirimi ve Ödenmesi
Ocak 2003 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
16-31 Ocak Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
Beyanı ve Ödenmesi
Ocak 2003 Dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve
Ödenmesi
Ocak 2003 Dönemine ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamüllerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
Ocak 2003 Dönemine ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi
(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödenmesi

ŞUBAT

1.02.2003

10.02.2003

ŞUBAT

1.02.2003

17.02.2003

ŞUBAT

1.02.2003

17.02.2003

ŞUBAT

1.02.2003

17.02.2003

ŞUBAT

1.02.2003

17.02.2003

Ocak 2003 Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

ŞUBAT

1.02.2003

17.02.2003

Ocak 2003 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

ŞUBAT

1.02.2003

17.02.2003

ŞUBAT

1.02.2003

20.02.2003

ŞUBAT

1.02.2003

20.02.2003

İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

ŞUBAT

1.02.2003

20.02.2003

Ocak 2003 Dönemi Faiz Vergisi Beyanı ve Ödemesi

ŞUBAT

1.02.2003

20.02.2003

Ocak 2003 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajı'nın Beyanı ve Ödenmesi

ŞUBAT

1.02.2003

20.02.2003

Kasım - Aralık 2002 - Ocak 2003 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı'nın Beyanı ve
Ödenmesi

ŞUBAT

1.02.2003

20.02.2003

Ocak 2003 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

ŞUBAT

1.02.2003

20.02.2003

Ocak 2003 Dönemi Özel İşlem Vergisi Beyanı ve Ödemesi

ŞUBAT

1.02.2003

20.02.2003

Ocak 2003 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajı'nın Beyanı ve Ödenmesi

ŞUBAT

1.02.2003

25.02.2003

Ocak 2003 Dönemine ait Katma Değer Vergisi'nin Beyanı ve Ödenmesi

ŞUBAT

1.02.2003

25.02.2003

1-15 Şubat Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
Beyanı ve Ödenmesi

ŞUBAT

1.02.2003

28.02.2003

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi

ŞUBAT

1.02.2003

28.02.2003

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1.Taksit Ödemesi.

Ocak 2003 Dönemine ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim
Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset
ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

2003 YILI VERGİ BEYAN VE ÖDEME TAKVİMİ

MART

1.03.2003

7.03.2003

MART

1.03.2003

7.03.2003

Şubat 2003 Dönemi 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
Bildirimi ve Ödenmesi
Şubat 2003 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
16-28 Şubat Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
Beyanı ve Ödenmesi
Şubat 2003 Dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve
Ödenmesi

MART

1.03.2003

10.03.2003

MART

1.03.2003

17.03.2003

MART

1.03.2003

17.03.2003

MART

1.03.2003

17.03.2003

MART

1.03.2003

17.03.2003

MART

1.03.2003

17.03.2003

MART

1.03.2003

17.03.2003

Şubat 2003 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

MART

1.03.2003

20.03.2003

Şubat 2003 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajı'nın Beyanı ve Ödenmesi

MART

1.03.2003

20.03.2003

Şubat 2003 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı'nın Beyanı ve Ödenmesi

MART

1.03.2003

20.03.2003

Şubat 2003 Dönemi Faiz Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2003 Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
Şubat 2003 Dönemine ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim
Vergisi Beyanı ve Ödenmesi
Şubat 2003 Dönemine ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi
(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödenmesi
Şubat 2003 Dönemine ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamüllerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

MART

1.03.2003

20.03.2003

Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset
ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

MART

1.03.2003

20.03.2003

İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

MART

1.03.2003

20.03.2003

Şubat 2003 Dönemi Özel İşlem Vergisi Beyanı ve Ödemesi

MART

1.03.2003

20.03.2003

Şubat 2003 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

MART

1.03.2003

25.03.2003

Şubat 2003 Dönemine ait Katma Değer Vergisi'nin Beyanı ve Ödenmesi

MART

1.03.2003

25.03.2003

1-15 Mart Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
Beyanı ve Ödenmesi

MART

1.03.2003

31.03.2003

Gelir Vergisi Mart Beyanı ve 1.Taksit Ödemesi

61. MALİ ÇÖZÜM FIHRISTI
00- Yazı Onur Kurulu
01- Sunuş
02- Yahya Arıkan
03- Madde ve Malzeme Maliyetlerine Vergisel Yaklaşım
Volkan Demir – Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu
04- Değer Katmayan Faaliyetler Ve Maliyet Yönetimindeki Önemi
Doç. Dr. Münir Şakrak
05- İhracat İşlemleri Sonucunda Oluşan Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi

Doğan Argun
06- 2003 Yılında Gelir Vergisi Beyannamesi Vermek Zorunda Olanlar
Mehmet Altındağ
07- Adi Şirketler Hakkında Genel Hükümler Ve Adi Şirketlerin Borçlar Kanunu Ve Vergi
Kanunları Karşısındaki Durumu
Necati Perçin
08- Özel Tüketim Vergisi Tecil Edilebilir Mi?
Burhan Gezgin
09- Amortisman Uygulaması
D. Erkan Ateşli
10- Yapı Kooperatiflerinde, Ödemesini Zamanında Yapmayan Ortaklardan Gecikme Faizi Alınabilir Mi?
Cafer Tayyar Çöklü

11- GVK’nun 94/6-B Madde Hükmüne Göre Yapılması Gereken Gelir Vergisi Stopajı Ve
Beyanı
Yılmaz Ay
12- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Öngörülen Destekler Ve Vergi İstisnaları
Dr. Ahmet Kavak
13- KDV İndiriminde Takvim Yılıaşılmama Şartı Ve Geç Gelen Faturalar
Mehmet Maç
14- Sermaye Şirketlerince Ortaklarına Verilen Borç Para Ve Kredi Faizleri KDV’ye Tabi Olmayacak.
İrfan Hüseyin Yıldız
15- Terör Mağduru İstihdamı İle İlgili Son Düzenlemeler
Resul Kurt
16- Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Kuruluş Vefaaliyet Şartları İle Sağlanan Başlıca Destekler
Talha Apak

17- Gelişen Bilgi Teknolojilerinin Denetime Olan Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Toraman
18- Doğrudan Dış Yatırımlar Ve Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Cem Saatçioğlu
19- Anonim Şirketlerde Kar Dağıtım Politikası Üzerindeki Yasal Sınırlamalar
Yrd. Doç. Dr. Metin Saban – Yrd. Doç. Dr. Yasemin Köse
20- Özel Gider İndirimi,Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Yrd. Doç. Dr. Ali Çımat – Serap Kurt
21- Vergi Cezalarının (Gelir – Kurumlar – Vergi Usul) Kanunu Karşısındaki Durumu ve Muhasebe
Kayıtları
Yrd. Doç. Dr. Mikail Erol – Arş. Gör. Metin Atmaca
22- Telefon, Su Ve Elektrik İdarelerine Ödenen Gecikme Zamlarının Gider Niteliği Ve
Muhasebeleştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Özcan Unutkan
23- Sosyal Sigortalar Kurumu İnternet Erişim (Web) Sayfasında Sunulan Hizmetler
Hüseyin Vural
24- Meslek Elemanlarının Eğitilmesinde Yeni Bir Alternatif
Dr. Zehra Alakoç
25- Alacak ve Borç Senetlerinde Reeskont
Dr. Barış Sipahi
26- Finansman Gider Kısıtlaması
Sabri Odak
27- Mükellefin Defter Tasdik Ettirme Ve Defter Tutma İle İlgili Yükümlülükleri
Dursun Ali Turanlı
28- Konsinye Satişlar Ve Tek Düzen Muhasebe Sistemine Göre Muhasebeleştirilmesi
Dr. Orhan Akışık
29- Tekstil Ve Konfeksiyon Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği
Dr. Sinan Binbir
30- Türkiye Muhasebe Standardı – 17 / Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
Mete Özmenç
31- Yiğit .... (Yazı daha sonra mail ile gönderilecek)
32- Sporda Sponsorluk Harcamaları Ve Gider Kaydı
Fırat Ak
33343536-

Soru Cevap
Yargı Kararları
Özelgeler
Pratik Bilgiler

PROF DR.İSMAİL ÖZASLAN 1926 YILINDA RİZE’DE DOĞAN YÜKSEK ÖĞRENİMİNİ
İSTANBUL İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİNDE TAMAMLAMIŞ VE
İNGİLTEREDE BİR YILLIK STAJ ÇALIŞMASINI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR. İSTANBUL
İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİNDE 1968 DE DOKTOR,1970 YILINDA
DOÇENT VE 1975 YILINDA PROFESÖR OLMUŞTUR.AKADEMİK HAYATININ
YANINDA 50 YIL HİZMET VERDİĞİ İSTANBUL TİCARET ODASINDA 1974
TARİHİNDE BAŞLAYAN GENEL SEKRETERLİK GÖREVİNİ VE 2001 YILINDA
KURULUŞUNA ÖNCÜLÜK ETTİĞİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ
HEYET BAŞKANLIĞINIDA YAŞAMININ SON GÜNÜNE KADAR SÜRDÜRMÜŞTÜR.
PROF.DR.İSMAİL ÖZASLAN’IN HAYAT HİKAYESİNİ YUKARIDAKİ GİBİ KLASİK
KALIBA SIĞDIRMANIN OLANAKSIZ OLDUĞUNU BİLİYORUM.PROF.DR.İSMAİL
ÖZASLAN ,BİR HOCA,BİR YÖNETİCİ,BİR BABA OLARAK TÜM ÇEVRESİNİN HAMİSİ
HAYAT YOLUMUZUN REHBERİ OLMUŞTUR. PROF.DR.İSMAİL ÖZASLAN BİZLERİN
ÇOCUKLUK NEŞESİ,GENÇLİK GURURU,OLGUNLUK REHBERİMİZDİ.
İYİ VE DOĞRU İNSANLAR İÇİN ÖLÜMÜN SON OLMADIĞINI VE YÜCE TANRININ
KENDİLERİ İÇİN LÜTFETTİĞİ GÜZEL GÜNLERİN SON GÜNÜ OLDUĞUNA İNANIYOR
YÜCE TANRININ BİZLERİ ONUN YOLUNDAN AYIRMAMASI NI, RAHMETİNİ İSMAİL
AĞABEYİMİZDEN ESİRGEMEMESİNİ DİLİYORUM.
PROF.DR.A.SAİT SEVGENER
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ

