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Değerli Üyemiz;
2003 yılının Nisan ayına geldiğimiz bu günlerde vergi dolu yoğun günler ve mesleki
çalışmalar yaşadık.
Bunlar Ocak ve Mart ayında verilmesi gereken Gelir Vergisi beyannameleri, Mart ayında
yasallaşarak yürürlüğe giren 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunudur.
Nisan ayında düzenleyeceğimiz Kurumlar Vergisi Beyannameleri, Vergi Barışı Kanununun
21 Nisan 2003 tarihine uzatılması bu yoğunluğumuzu devam ettirmektedir.
Ayrıca 4842 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’ da 09.04.2003
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş Cumhurbaşkanlığına sunulmuştur.
4842 sayılı Bazı Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun vergi yasalarında ve
Sosyal Güvenlik Yasalarında önemli değişiklikler yapmaktadır.
Bu değişikliklerle ilgili olmak üzere önümüzdeki günlerde rehber niteliğindeki bir kitapçık ve
seminer çalışmaları yapmayı planlıyoruz.
Bundan sonraki süreçte mesleki çalışmalar açısından yoğun geçecek bir dönem olacaktır.
Özellikle Enflasyon Muhasebesi, Vergi Yasalarında, Sosyal Güvenlik Yasalarında ve Türk
Ticaret Kanununda yapılacak değişiklikler hükümetin gündemindedir.
Dileğimiz; artık mevcut yasalarda köklü değişiklikler yapılarak çağdaş bir sistem alması ve
karmaşıklıkların giderilerek istikrarlı yapının oluşmasıdır.
62 sayılı Mali Çözüm dergisiyle, sizlere Yararlanacağınız güncel makaleler, soru – cevaplar,
yargı kararları, genelge, iç genelge ve geniş kapsamlı pratik bilgilerle donanımlı bir çalışma
sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
63. sayımızda buluşmak üzere başarılı ve sağlıklı günler geçirmenizi diliyoruz.
Saygılarımızla.
YÖNETİM KURULU

14. İSMMMO GENEL KURULUNA GİDERKEN; GLOBAL DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE
MUHASEBE MESLEĞİ

Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
VI TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU
Globalleşme (küreselleşme) her alanda kendini önemli bir şekilde hissettirmekte ve içinde yaşadığımız
dünyanın her geçen gün biraz daha küçülmesine neden olmaktadır. Bu doğrultuda, günlük yaşam, aile
kültürü, iş hayatı ve iş kültürü, bazen yavaş bazen hızlı bir şekilde etkilenmektedir. Kuşkusuz bu
etkileşim bazen olumlu bazen de olumsuz yansımaktadır.
Muhasebe mesleğinin globalleşmeden etkilenmemesi mümkün değildir. Sermayenin hızla dünyaya
sınır tanımadan yayılması, teknolojik gelişmelerin baş döndürecek hızda oluşması, muhasebe meslek
mensuplarının günlük iş yaşamlarını doğrudan etkilemektedir. Çünkü muhasebe mesleğinden fayda
sağlayan kesimlerin bu konudaki gereksinimleri her geçen gün değişmekte ve hatta artmaktadır.
Muhasebe mesleği ve muhasebe uygulamaları konusunda Uluslararası alanda içinde yaşadığımız şu
günlerde çok önemli değişimler yaşanmaktadır. Ülkeler gerek ikili gerekse bölgesel olarak karşılıklı
muhasebe mesleklerini tanımakta ve böylece muhasebe mesleği gün geçtikçe daha da
globalleşmektedir. Benzer şekilde IFAC ( Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu ) kaliteli ve
yüksek nitelikli Uluslararası bir muhasebe mesleği yaratmak için gerek mesleki yeterlilik öncesi, gerek
mesleki yeterliliğin ölçülmesi, gerekse mesleki yeterlilik sonrası kuralları birer standart halinde
önümüzdeki yıllarda uygulamaya koymayı planlamaktadır. Birleşmiş Milletler bünyesinde ise benzer
çalışmalar yapılmakta yeknesak bir muhasebe mesleğinin yaratılması için standartlar belirlemektedir.
Benzer nitelikteki küreselleşme muhasebe uygulamalarında da yaşanmaktadır. Uluslararası genel
kabul görmüş olan standart otoriteleri bir araya gelerek bütün dünyada geçerli olacak finansal
muhasebe standartlarının belirlenmesi ve yayılması konusunda anlaşmış durumdadırlar.
Görüldüğü gibi muhasebe mesleği ve uygulamaları hızlı değişim ve gelişim içindedir. Bu değişim ve
gelişimler global olarak bütün dünya ülkelerini etkilemektedir. Her ülke muhasebe mesleği bu değişim
ve gelişimlere ayak uydurmak zorundadır. Aynı şekilde bu değişim ve gelişimlere bireysel olarak ayak
uyduramayan muhasebe meslek mensupları silinip gitmeye mahkumdur. Gerek meslek olarak, gerekse
meslek mensubu olarak bu değişim ve gelişimleri yakalamak, bu değişim ve gelişimlerden daha az
etkilenmek için bütün dünyada olduğu gibi muhasebe eğitimine önem verilmesi gerekmektedir.
İSMMMO ; her koşulda ve her ortamda Ulusal toplum çıkarlarının globalleşmeye karşı korunmasını,
muhasebe mesleğinin temel felsefesi olarak inanmakta olup , iki yılda bir düzenlediğimiz Türkiye
Muhasebe Denetimi Sempozyumlarından altıncısının ana konusunu “ Globalleşmenin Muhasebe
Mesleği Üzerindeki Etkileri ve Toplum Çıkarlarının Korunması “ na ayırdık.
BÜRO ZİYARETLERİ
Globalleşen dünyada önemli gelişmeler olurken hangi konumda olduğumuzu tespit etmek için
yaptığımız ziyaretleri yorumsuz olarak bilginize sunuyoruz.
ZİYARET EDİLEN BÜRO SAYISI
3568 Sayılı Yasaya Uygun Olanlar
Adres Değişikliğini Bildirmeyenler
Bürosu Kapalı Olanlar
Meslek Mensubuyla Görüşülmeyenler

2509
881
456
94
162

Ev Olarak Kullananlar
Kiralık ve Kaçak Bürolar
Sigorta Acenteliği Yapanlar
Çalışanlar listesinde Kaydı Olmayanlar
Tabelası Olmayanlar
Meslek Yasasına Uygun Olmayan Tabela ve Kartvizitler
Başka Oda Üyesi Olanlar
Büro Kapanışını Bildirmeyenler
Doğru Unvan Kullanmayanlar
Meslek Yasasına Aykırı Şubesi Olanlar
Vefatı Bildirilmeyenler
Meslek Yasasına Uygun Olmayan Ortaklıklar

63
232
119
33
156
286
2
16
7
3
11
14

SAVAŞLARIN BİR AN EVVEL BİTMESİNİ İSTİYORUZ
Savaşın gerekçeleri ne olursa olsun,bir an evvel bitmesini istiyoruz.Savaşla ilgili en çarpıcı duyguları
bir Amerikalı Gazinin Vietnam savaşından dile getirdiği anısında görüyoruz.
“ Ben bir Vietnam gazisiyim ve sanmıyorum ki Amerikan halkı savaşı, savaşta olup bitenleri
gerçekten ama gerçekten anlamaktadır.
Napalm atılmış köylere girdiğimizde insanlar eritilmiş metal parçaları gibi birbirlerine
yapışmışlardı. Öyle ki çok kere insan mi hayvan mı olduklarının bile ayırt edemezdiniz.
Roket atan jetlerimiz vardı. Roket kovanlarının içleri çivi doluydu. Atıldıklarında, futbol sahası
genişliğinde bir alanın her iki buçuk santimetre karesine bir çivi düşüyordu.
Aklınız almaz, insanoğluna bu çivilerin neler yapabileceğine.
Orada bir yıl kaldım ve asla bu yanlıştır deme cesaretini gösteremedim.
Tersine uydum. Savaşın acımasızlığına seyirci oldum şimdi yurdumda, evimdeyim. Bazen yüreğim
sızlıyor. Çünkü bütün bunları hatırlıyor ve karşı çıkma cesaretini gösteremediğimi biliyor
utanıyorum.
Viet Cong kötüdür. Fakat bu benim de kötü olmamı haklı kılmayacağı gibi başkalarına da
çocuklarınızı, kocalarınızı, kardeşlerinizi oralara gönderip onlar kadar kötü olmalarını istemek
hakkını vermez.
Akıl almaz bir şey bu.
Savası görmeyen/yaşamayan, olup bitenlerin insanı nasıl etkilediğini anlayamaz.
Üzerine bin kiloluk bir bombanın atıldığı bir köye girersiniz. Esir almak diye bir sorununuz yoktur.
Çünkü esir alınacak kimse kalmamıştır. Öldürülenlerin Viet Cong’lu olup olmadıklarını da
bilemezsiniz. İnsanların parçalarını bir araya getiremezsiniz ki.
Halkımızın anlaması gereken budur. İşte Amerikalıların yaptıkları.
Orada, bu işlerin ortasındayken, bunun doğu olduğunu düşünürsünüz. Her şey öylesine günlük
olağan bir iş haline gelmiştir ki, yapılanları akla yatkın bulursunuz. Sonra yurda döndüğünüzde,
karınızı çocuklarınızı gördüğünüzde, ne yaptığınızı anlarsınız.

Quang tri gibi bir yerin havadan çekilmiş bir fotoğrafına bakın. Bir de aynı yerin B-52’lerin
bombardımanından sonra çekilmiş fotoğrafı ile karşılaştırın.
Olup bitenleri aklınız almaz.
Beni tedirgin eden, oradayken bütün bunları kabullenmemiz, akla yatkın bulmamız.
“Doğrudur, çünkü onlar düşmandır” dememiz. Ama yurda, eve dönünce; insan ve hayvanlara
yapılan bunca eziyete, işlenen bunca cinayete karşı çıkıp ağız açacak yürekliliği gösteremediğinize
inanamazsınız. Onların Viet Cong’ lu olduklarından bile emin değilsinizdir. Bilemezsiniz ki.
Bu ülkenin insanlarına napalm bombasının ne olduğunun anlatacak bir yol yoktur.
Bir yere gelirsiniz, insanlar eğri büğrü olmuşlardır. Akıl dışı bir şey. Bir parçaya yaklaşırsınız;
insan mıdır, hayvan mıdır anlayamazsınız.
Şimdi ise evinize dönmüş, bir zaman yapılanların yanlış olduğunu söyleyecek yürekliliği
gösteremediğinizi bilerek yaşamaktasınız.
Oysa bir çok arkadaşın söyleyecek cesareti vardır. Bu yüzden ayrı tutuldular. “askeri göreve
uymaz” damgası yediler.
Uymazlardı, çünkü yürekliydiler. “

KURUMLAR VERGİSİ VE STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI,
BEYANI İLE KAR DAĞITIMI
Dr. Ahmet KAVAK
Yeminli Mali Müşavir
I.

KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ HESAPLANMASI

Kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında, kurum kazancına aşağıda belirtilen ilaveler
yapılması ve indirim ve istisnaların ise kurum kazancından düşülmesi gerekmektedir.
A.

KURUM KAZANCINA YAPILACAK İLAVELER

Kurum kazancına (kurumun ticari bilanço karına) varsa aşağıda belirtilen ilaveler yapılması
zorunludur.
a.)

Kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi imkanı bulunmayan kanunen kabul
edilmeyen giderler.

b)

Bir önceki yıl ayrılan finansman fonu (1.1.1999 tarihinden önce alınan yatırım teşvik
belgesi karşılığında 4369 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılan K.V.K Mük. Md 8 ve
G.V.K. Geç. Md. 50)

B.

KURUM KAZANCINDAN DÜŞÜLECEK İNDİRİM VE İSTİSNALAR

Kurum kazancına yukarıda (A) ayrımında belirtilen ilaveler yapıldıktan sonra varsa aşağıda yer
verilen indirim ve istisnaların kurum kazancından indirilmesi gerekmektedir.
1.

ZARAR OLSA DAHİ UYGULANACAK İNDİRİM VE İSTİSNALAR
a. İştirak Kazançlar İstisnası

Yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilenler
hariç olmak üzere, kurumların tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine iştirak
etmeleri karşılığında elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
Kurumlar vergisinden istisna edilen iştirak kazançları G.V.K nın 94/ 6-b maddesi kapsamında
tevkifata tabi değildir.
b. Porföy İşletmeciliği Kazançları İstisnası
i) Döviz yatırım fonları hariç, portföyünün en az % 25’i hisse senetlerinden oluşan
menkul kıymetler yatırım fonları ile aynı mahiyetteki menkul kıymetler yatırım
ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,
ii) Döviz yatırım fonları hariç, portföyü % 25’in altında hisse senetlerinden
oluşan
menkul kıymetler yatırım fonları ile aynı mahiyetteki menkul kıymetler yatırım
ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,
iii) Risk sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,
iv ) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,
1

v) Emeklilik yatırım fonlarının kazançları,
Kurumlar vergisinden istisna edilen ve yukarıda (ii ve v) ayrımında belirtilenler dışındaki portföy
kazançları istisnası üzerinden G.V.K nun 94/6- a fıkrası gereğince tevkifat oranı sıfır olarak
belirlenmiş olup,B tipi olarak adlandırılan (ii) ayrımındaki kazançlar üzerinden % 10 oranında gelir
vergisi tevkifatı yapılacak ancak, (v)’nci ayrımında belirtilen kazançlar üzerinden gelir vergisi
tevkifatı yapılmayacaktır.
c. Rüçhan Hakkı Kuponu Satış Kazancı İstisnası
Kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışından elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisine tabi
değildir.
Kurumlar vergisinden istisna edilen bu kazançlar üzerinden G.V.K’nun 94/6-b-ii maddesi uyarınca
% 18 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır.
d. Emisyon Primi İstisnası
Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermaye artırımında çıkardıkları hisse senetlerinin itibarı
değerlerinin üzerinde satılması karşılığında elde edilen kazançlar (emisyon primleri) kurumlar
vergisine tabi değildir.
Kurumlar vergisinden istisna edilen emisyon primleri üzerinden, 31.12.2002 tarihine kadar, G.V.K
nun 94/ 6-b-ii maddesine göre tevkifat yapılmaz.
e. Eğitim,Spor ve Sağlık Tesisleri İşletme Kazançları İstisnası
Kalkınmada öncelikli yörelerde 1.1.1994 tarihinden önce faaliyete geçen okul, kreş ve spor tesisleri
ile 35 yatak kapasitesinden az olmamak üzere yurt ve sağlık tesislerinin
(huzurevleri dahil) işletilmesinden sağlanan kazançlar 10 yıl süreyle kurumlar vergisinden istisna
edilmiştir.
Söz konusu istisna kazançları üzerinden G.V.K nun 94/6-b-ii maddesi gereğince tevkifat yapılmaz.
f. Yurtdışında Yapılan İnşaat, Onarma, Montaj İşleri ile Teknik Hizmetlerden
Sağlanan Kazanç İstisnası
Kurumların yurtdışında yaptıkları inşaat, onarma, montaj ve teknik hizmetlerden sağladıkları ve
1.1.1994 – 31.12.2003 tarihleri arasında Türkiye’de genel netice hesaplarına aktarmış oldukları
kazançlar, sözkonusu işlerle ilgili hasılatın en az % 15’inin kambiyo mevzuatına göre Türkiye’ye
döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi koşulu ile kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
Sözkonusu istisna kazanç üzerinden G.V.K nun 94/ 6 –b –ii maddesi kapsamında yapılacak tevkifat
oranı , kurumun bu gelirleri nedeniyle yurt dışında yapılan vergileme oranı ile halka açık olup
olmamasına göre farklılık göstermektedir.
Buna göre istisna kazançlar üzerinden
i) Halka açık anonim şirketlerde % 5
ii) Diğer şirketlerde % 10
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oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır.
Ancak yurtdışında elde edilen bu kazançlara elde edildikleri ülkede uygulanan vergileme oranının
% 30’un üzerinde olması halinde ,bu oranın üzerinde uygulanan her bir puan için, yukarıda
belirtilen oranlar %0,70 oranında indirim yapılarak uygulanan Yurtdışında uygulanan vergi oranı
halka açık anonim şirketlerde % 33,5, diğer şirketlerde % 37 olması halinde, bahsi geçen istisna
kazançlarında tevkifat oranı sıfır olarak uygulanır.
İstisna kazançlar nedeniyle indirimli orandan yararlanılabilmesi için kurumların yurtdışında bu işler
nedeniyle uygulanan vergi oranlarını yetkili makamlardan alınan ve Türk elçiliğine onaylatılan
belge aslı ile yapılan işe ait sözleşmenin beyanname ile birlikte vergi dairesine verilmesi
zorunludur.
g. İştirak Hissesi veya Gayrimenkul Satış Kazanç İstisnası
1.1.1999 – 31.12.2003 tarihleri arasında uygulanmak üzere tam mükellefiyete tabi kurumların iki
tam yıl süre ile aktiflerinde bulundurdukları iştirak hisselerinin veya gayrımenkullerinin satışından
doğan kazancın, satışın yapıldığı yılda kurum sermayesine eklenen kısmı kurumlar vergisinden
istisnadır.
Ancak satışın vadeli olması halinde ,satışın yapıldığı hesap dönemini takip eden ikinci hesap
döneminin sonuna kadar tahsil edilen kazançların tutarı ilgili yıl kurum kazancından indirilir. Bu
tarihten sonra yapılacak tahsilatlar için istisna uygulanmaz. Ayrıca vadeli satışlarda ilk yapılan
tahsilat iştirak hissesi veya gayrimenkulün maliyet bedeline ilişkin olduğu kabul edilerek istisna
uygulanmaz.
Menkul kıymet veya gayrimenkul alım satımı ile uğraşan kurumların bu maksatla ellerinde
bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar hakkında bu istisnadan yararlanmaları
sözkonusu değildir.
Diğer taraftan bahsi geçen istisnadan faydalanan kurumlar bu satışları nedeniyle maliyet artış fonu
uygulamasından yararlanamazlar.
Sermayeye eklenen bu kazançların beş yıl içinde herhangi bir şekilde işletmeden çekilmesi veya bu
süre içinde kurumun tasfiyeye tabi tutulması durumunda bu kazançlar işletmeden çekildiği veya
tasfiyeye girdiği vergilendirme döneminde kurum kazancı sayılarak vergilendirilir.
İstisnadan yararlanılan bu kazançlar üzerinden ,G.V.K nun 94/6–b-ii maddesine göre % 10 oranında
gelir vergisi tevkifatı yapılır.
h. Üretim Tesisleri ile Bunlara İlişkin Gayrimenkullerin Ayni Sermaye Olarak
Konulmasında Oluşan Kazanç İstisnası
1.1.1999 – 31.12.2003 tarihleri arasında uygulanmak üzere,kurumların üretim ve turizm yatırım
veya işletme belgesine bağlanmış turizm tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerinin
tamamının veya bir kısmının:
i) Beş milyon ABD doları veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirasından az olmamak
üzere teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak olan tam mükellefiyete tabi bir
sermaye şirketine,
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ii) Beş milyon ABD doları veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirasından az olmamak
üzere teşvik belgeli yatırım yapmak üzere yeni kurulacak olan tam mükellefiyete tabi
yabancı ortaklı (yabancı ortağın sermaye payının bir milyon ABD Doları veya yabancı para
karşılığı Türk Lirası ve % 20 sinden az olmaması ve bu sermaye tutarının Türkiye’ye
getirildiğinin kambiyo mevzuatına göre tevsik edilmesi şarttır.) bir anonim şirketine,
Ayni sermaye olarak konulması halinde bu işlem nedeniyle oluşan kazançların sermaye artırımında
kullanılması halinde kurumlar vergisine tabi tutulmazlar.
Sermayeye eklenen bu kazançlar beş yıl içinde işletmeden çekilmesi veya kurumun tasfiyeye tabi
tutulması halinde bu kazançlar o yılın kazancı olarak kurumlar vergisine tabi tutulur.
Kurumlar vergisinden istisna edilen bu kazançlar G.V.K nun 94/6-b-ii maddesi gereğince tevkifata
tabi tutulmaz.
Yukarıda (h) ve (i) ayrımında yapılan işlemler nedeniyle oluşan kazançların sermayeye ilavesi
nedeniyle ortaklarca elde edilen menkul sermaye iradı için vergi alacağı hesaplanmayacağı gibi
yıllık beyanname verilmeside sözkonusu değildir. Başka gelirler nedeniyle beyanname verilmesi
durumda ise, bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecektir.
i. Serbest Bölge Kazançları İstisnası
Kurumların serbest bölgelerden elde ettikleri ve Türkiye’ye döviz olarak getirdiklerini kambiyo
mevzuatına göre tevsik ettikleri kazançlar kurumlar vergisine tabi tutulmaz.
Kurumlar vergisinden istisna edilen serbest bölge kazançları üzerinden G.V.K nun 94/6-b-ii
maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz.
j. 4325 Sayılı Yasa Kapsamındaki İllerde Yeni İşe Başlayan Kurumların Bu İş
Yerlerinden Elde Ettikleri Kazançlara İlişkin İstisna
4325 sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve
Yatırımların Teşvik Edilmesi Hakkında Kanunun uyarınca 1.1.1998–31.12.2000 tarihleri arasında,
olağanüstü hal bölgeleri kapsamında sayılan illerde yeni işe başlayan ve en az 10 işçi çalıştıran
kurumlar bu iş yerlerindeki faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar beş yıl süreyle kurumlar
vergisinden istisna edilmiştir.
Kurumlar vergisinden istisna edilen bu kazançlar G.V.K’nun 94/6-b-ii maddesi uyarınca tevkifata
tabi tutulmazlar
k.Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde
Edilen Kazanç İstisnası
4490 sayılı kanun kapsamında oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin
işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
Kurumlar vergisinden istisna edilen bu kazançlar G.V.K nun 94/6-b-ii maddesi kapsamında
tevkifata tabi tutulmayacaktır.
l. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Elde Edilen
Kazançlara İlişkin İstisna
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Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurumların münhasıran bu bölgelerdeki yazılım
ve AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, faaliyete geçmelerinden
itibaren beş yıl süre ile kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
Kurumlar vergisinden istisna edilen bu kazançlar G.V.K.’nun 94/6-b-ii maddesi kapsamında
tevkifata tabi tutulmayacaktır.
m. Özel Mevzuatları Gereği Gelir Kaydedilen veya Önceki Yıllarda KKEG Olarak
Vergilendirilen Kazançların İndirimi
Kurum kazancı sayılmamakla birlikte özel mevzuatları gereği gelir kaydedilen (vadeleri ertesi
vergilendirme dönemine sirayet eden mevduat hesaplarının dönem sonu itibariyle hesaplanan ve
gelir kaydı yapılan faizleri gibi) tutarlar ile önceki yıllarda KKEG olarak vergilendirilen (1.1.1999
öncesinde amortismanlarının yarısı KKEG olarak dikkate alınan binek otomobillerinin satışında
hasıl olan karın KKEG olarak yazılan amortisman kısmı gibi) tutarlar kurum kazancından indirilir.
Kurum kazancından indirilen bu tutarlar üzerinden GVK’nun 94/6-b- ii maddesi uyarınca tevkifat
da yapılmaz.
2- KURUM KAZANCININ BULUNMASI HALİNDE UYGULANACAK
İNDİRİM VE İSTİSNALAR
Kurum kazancının var olması durumunda aşağıda belirtilen indirim ve istisnalar , kurumlar vergisi
matrahının tespitinde dikkate alınacaktır.
a) Geçmiş Mali Bilanço Zararlarının İndirimi
Kurumların mali bilançolarına göre oluşan ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartı ile geçmiş
yıllara ait zararları kurum kazancından indirilir.
Sözkonusu zararların yanı sıra, Kurumlar Vergisi Kanununun 37 ve 39 ncu maddeleri kapsamında
gerçekleştirilen devir ve bölünmelerde, aynı sektörde faaliyet göstermesi, son beş yıla ilişkin
kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması şartıyla, devir alınan
kurumlarda, devir tarihi itibariyle zarar dışındaki aktif toplamını geçmeyen zararlar ile bölünme
işlemi sonucu münfesih olan kurumun zarar dışındaki aktif toplamını geçmeyen zararları da beş
yıldan fazla nakledilmemek ve beyannamede ayrıca gösterilmek suretiyle kurum kazancından
indirilecektir.
Sözkonusu zararların indirimi bir istisna mahiyetinde olmayıp gider unsurudur. Ancak beş yıllık
sürenin takibi amacıyla beyannamede indirim olarak gösterilmesi benimsenmiştir.
Zarar indirimi istisna mahiyetinde olmadığından G.V.K’nun 94/6-b-ii maddesi kapsamında
tevkifata tabi tutulmasıda sözkonusu değildir.
Ancak indirilecek geçmiş yıl zararları ilgili yılda kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlardan
kaynaklanmış olduğu durumda, bu zararın mahsup edildiği yıl içinde istisna kazançlar üzerinden
gerekli tevkifat yapılması gerekecektir.
b) Personele Dağıtılacak Temettü İkramiyesinin İndirimi
Yönetim kurulu başkan ve üyeleri dışında kalan işletme personeline dağıtılması karara bağlanan
temettü ikramiyesi tutarı kurum kazancından indirilir.
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Bir gider mahiyetini arz eden temettü ikramiyesi tutarı personele dağıtıldığı (dağıtımın en geç
kurumlar vergisi beyannamesi verileceği ayın sonuna kadar gerçekleştirilmesi gerekir.) ay içinde
ücret olarak gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekir.
c) Risturn Kazançları İstisnası
Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları işlemlerden oluşan gelir-gider farkının yine ortaklara,
ortakların kooperatifle yaptıkları işlemlere göre dağıtılan (Ortakların idare giderleri karşılığı olarak
ödedikleri paralardan harcanmayarak iade edilen tutarlar dahil) risturnlar kurumlar vergisinden
istisna edilmiştir.
Kurumlar vergisinden istisna edilen bu kazançlar G.V.K’nun 94/6-b-ii maddesi kapsamında
tevkifata tabi tutulmazlar.
d) Yatırım İndirimi
Kurumların G.V.K nun Ek.1–6 ncı maddelerinde yazılı koşullara uygun olarak gerçekleştirdikleri
(1.1.1999’dan sonra alınan yatırım teşvik belgelerine göre cari yılda gerçekleştirmeyi planladıkları)
yatırımları nedeniyle yararlanmaları gereken yatırım indirimi tutarları kurumlar vergisinden istisna
edilmiştir.
Kurumlar vergisinden istisna edilen yatırım indiriminin kazanç yetersizliği nedeniyle
yararlanılamayan kısmı müteakip yıllarda yeniden değerleme katsayı oranında arttırılarak kazançtan
indirilir.
Ancak yatırım teşvik belgesine bağlanmayan yatırımlar ile 1.1.1995 tarihinden önce alınan teşvik
belgelerine dayanarak yapılan yatırımlara endeksleme uygulanmaz 1.1.1995 – 31.12.1997 tarihleri
arasında alınan teşvik belgeli yatırımlar için üç yıl süreli olarak endeksleme uygulanır 1.1.1998
tarihinden sonra alınan teşvik belgeli yatırımlarda süre kısıtlaması olmaksızın endeksleme yapılır.
Kurumlar vergisinden istisna edilen ve yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden G.V.K nun 94 /
6-b-ii maddesi gereğince % 18 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır
e) Finansman Fonu İndirimi
1.1.1999 tarihinden önce alınan yatırım teşvik belgesine bağlanmış yatırımların finansmanında
kullanılmak üzere , 4369 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılan K.V.K nun mükerrer 8 inci maddesi
uyarınca ayrılan finansman fonu kurum kazancından indirilir.
Vergi ertelenmesi mahiyetindeki bu indirim üzerinden G.V.K nun 94/6–b-ii maddesi kapsamında
tevkifat yapılmaz. İndirim konusu yapılan fon tutarı ertesi yıl kurum kazancına eklenerek
vergilendirilir.
II.

KURUM KAZANÇLARI ÜZERİNDEN YAPILACAK GELİR VERGİSİ
TEVKİFATINA İLİŞKİN MATRAHIN HESAPLANMASI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 75/4’üncü maddesi ile aynı yasanın 94/6-b maddesi hükümleri dikkate
alınarak 1.1.1999 tarihinden itibaren elde edilen kurum kazançları üzerinden yapılacak gelir vergisi
tevkifatının matrahı aşağıda açıklandığı üzere, özellikleri itibariyle üç ayrı biçimde
hesaplanmaktadır.
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1. Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellefiyete tabi kurumlar dışındaki kurumların yani
tam mükellefiyet esasında vergilendirilen kurumların elde ettikleri ve kurumlar vergisine tabi
tutulan kazançlarının G.V.K. 75/1,2 ve 3’üncü maddesi uyarınca ortaklarına veya yönetim
kurulu üyelerine dağıtılması sırasında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. Burada tevkifatın
matrahı dağıtılan kar payı olacaktır.
Söz konusu kurumların kurumlar vergisine tabi olan kazançlarını ortaklarına veya yönetim
kurulu üyelerine dağıtılmaması veya sermaye artırımında kullanılması
durumunda gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.
Yapılacak tevkifatın oranı, halka açık anonim şirketlerde % 5, bu şirketler dışındaki diğer
şirketlerde ise % 15 olarak uygulanacaktır (99/13230 sayılı B.K.K.).
Tevkifat sırasında kar payı elde edenlerin (ortakların) gerçek veya tüzel kişi olması, vergi
mükellefi olup olmaması veya vergiden muaf olması gibi
farklılıklar dikkate alınmayacaktır.
Belirtilen kar paylarının dağıtımı sırasında tevkif edilen gelir vergisi, beyanname üzerinden
hesaplanan gelir vergisinden veya kurumlar vergisinden hiç bir şekilde
mahsup edilmeyecektir.
Bahsi geçen tevkifat 1999 ve sonraki dönemlerde elde edilen ve kurumlar vergisine tabi tutulan
kazançlara uygulanacak, dolayısıyla 1998 ve önceki dönemlerde elde edilen ve kurum
bünyesinde bulunan karların dağıtımı tevkifata konu edilmeyecektir.
Ayrıca 1.1.1999 tarihinden itibaren elde edilen ve tam mükellefiyete tabi kurumların kurumlar
vergisinden istisna edilen kazançları dağıtımdan önce istisna kazançları çerçevesinde tevkifata
tabi tutulmuş olduğundan dağıtım esnasında bu tutarlar tevkifat matrahına dahil edilmeyecektir.
Bir diğer ifade ile istisna kazançlar dağıtım sırasında hesaplanan tevkifat matrahından
indirilecektir.
2. Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellefiyet esasında vergilendirilenler de dahil olmak
üzere bütün kurumların, 1.1.1999 tarihinden itibaren elde ettikleri ve kurumlar vergisinden
istisna edilen kazançları (tam mükellefiyete tabi kurumlardan elde edilen iştirak kazançları
hariç) üzerinden dağıtılsın veya
dağıtılmasın, gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.
Ancak bu tevkifat uygulaması sırasında aşağıda belirtilen ve kurumlar vergisinden istisna edilen
kurum kazançları üzerinden tevkifat yapılması söz konusu olmayacaktır.










Risturnlardan (K.V.K. Md. 8/2),
Serbest bölgelerden elde edilen gelirler (Serbest Bölgeler Kanunu),
Emisyon primleri,
Finansman fonu,
1.1.1994 tarihinden önce kalkınmada öncelikli yörelerde kurulan eğitim, sağlık ve spor
tesisleri işletilmesinden elde edilen gelirler,
Kurum kazancı sayılmayan gelirler,
Türk gemi siciline kayıtlı gemilerin işletilmesi ve devrinden elde edilen kazançlar,
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında elde edilen kazançlar.
Bankaların K.V.K.’nun Geçici 29.maddesinin 1 numaralı fıkrasında yazılı şekilde
gerçekleşen devir ve birleşme nedeniyle oluşan karlar,
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 Bankaların ve iştiraklerinin sahip oldukları gayrimenkuller ile iştirak hisselerinin
K.V.K.’nunGeçici 29.maddesinin 6 numaralı fıkrası kapsamında elden çıkarılmalarından
oluşan ve kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar,
 3332 sayılı kanunun 7. maddesi uyarınca bankaların iştirak paylarını halka arzından elde
ettikleri kazançlar.
Yukarıda belirtilen tevkifat tutarı beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden veya
kurumlar vergisinden hiç bir şekilde mahsup edilmeyecektir.
Örnek: Bir anonim şirketin 2002 yılı ticari bilanço karı 9.000.000.000.-TL olup, 1.000.000.000.TL’si tam mükellef bir kurumdan sağlanan iştirak kazancıdır. K.K. Edilmeyen giderlerin
2.000.000.000.-TL, yararlanacağı yatırım indirimi 4.000.000.000.-TL ve K.V.K. geçici 28 inci
maddesi uyarınca gayrimenkul satış karı 1.000.000.000.TL’dır. Kurum kar dağıtımı
yapmayacaktır. Buna göre anonim şirketin kurumlar vergisi ve stopaj gelir vergisi matrahı
aşağıdaki gibi olacaktır.
Ticari Bilanço Karı
Kanunen Kabul E.Giderler
Kurum Kazancı
İştirak Kazancı
Gayrimenkul Satış Karı
Yatırım İndirimi
Kurumlar Vergisi Matrahı
K. Vergisi ve Fon Payı % 33
Stopaj Gelir Vergisi Matrahı
Stopaj Gelir Vergisi ve Fon Payı
(Gayrimenkul S. K. x %11+ Yat. İn.x %19.8)

9.000.000.000.-TL
2.000.000.000.-TL
11.000.000.000.-TL
(1.000.000.000).TL
(1.000.000.000).TL
(4.000.000.000).-TL
5.000.000.000.-TL
1.650.000.000.- TL
5.000.000.000.-TL
902.000.000.-TL

3. Dar mükellefiyete tabi kurumların 1.1.1999 tarihinden itibaren elde ettikleri ve kurumlar
vergisine tabi kurum kazançlarından hesaplanan kurumlar vergisini ve hesaplanan fon payı
düşüldükten sonra kalan kısmı dağıtılsın veya dağıtılmasın gelir vergisi tevkifatına tabi
tutulacaktır.
Belirtilen tevkifat beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi veya kurumlar vergisinden mahsup
edilebilecektir. Zira dar mükellefiyete tabi kurumlardan kar payı alan kurumlar aldıkları bu paylar
iştirak kazançları istisnası kapsamında olmadığından, söz konusu tevkifatın mahsubu mükerrer
vergilemeyi önlemek amacıyla öngörülmüştür.
Örnek: Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen bir kurumun 2002 yılı ticari bilanço karı
4.750.000.000.-TL, Kanunen kabul edilmeyen giderleri 250.000.000.-TL, yararlanacağı yatırım
indirimi tutarı 2.500.000.000.-TL’dir. Bu kurumun stopaj matrahı aşağıdaki gibi olacaktır.

Ticari Bilanço Karı
Kanunen Kabul E. Gider
Kurum Kazancı
Yatırım İndirimi
Kurumlar Vergisi Matrahı
Hesaplanan K. Vergisi ve Fon Payı % 33

4.750.000.000.-TL
250.000.000.-TL
5.000.000.000.-TL
(2.500.000.000).-TL
2.500.000.000.-TL
(825.000.000).-TL
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Stopaj Matrahı (G.V.K. Md. 94/6-b-iii)
% 16,5 Gelir Vergisi ve Fon Payı
Stopaj Matrahı (G.V.K. Md. 94/6-b-ii)
%19,8 Gelir Vergisi ve Fon Payı

1.675.000.000.-TL
276.375.000.-TL
2.500.000.000 -TL.
495.000.000 -TL

2002 TAKVİM YILINA AİT KURUMLAR VERGİSİ İLE STOPAJ GELİR VERGİSİ
BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ VE KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN ÖRNEK

III.

Sermayesi 20.000.000.000 TL. olan bir Anonim Şirketin 1 Ocak 2002 - 31 Aralık 2002 hesap
dönemi faaliyet sonuçları ile ilgili veriler aşağıdaki gibidir.
 Kurumun faaliyet sonucu ticari bilanço karı 25.000.000.000 TL' dir.
 Kurum kazancına dahil olan gelir unsurları şunlardır;

b)

Kurumun kanuni ve iş merkezi Paris' de bulunan bir kurumdan elde edilen iştirak
kazancı 500.000.000 TL.
Merkezi Ankara' da bulunan bir kurumdan sağlanan iştirak kazancı 3.300.000.000 TL.,

c)

6 ay vadeli mevduat hesabı karşılığı faiz geliri (Brüt) 700.000.000 TL

d)

A Tipi yatırım fonu katılma belgesi karşılığı elde edilen kar payı
900.000.000 TL.

e)

Risk sermayesi yatırım fonu katılma belgesi karşılığı elde edilen kar payı
1.700.000.000TL.,

f)

Kurumun 1993 yılında Hakkari' de faaliyete geçirilen okul işletmeciliğinden elde edilen
geliri 2.800.000.000 TL.

g)

Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılan hisse senetlerinin itibari değerleri üzerinde
satışından sağlanan emisyon primi 550.000.000 TL

a)
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h)

1996 yılında iktisap edilen gayrimenkul 03.08.2002 tarihinde satılmış ve bu satıştan
elde edilen 2.500.000.000 TL kar, 10.11.2002 tarihinde sermayeye eklenmiştir.

i)

16.5.1987 tarihinde iktisap edilen iştirak hisselerinin satışından 900.000.000 TL kar
sağlanmış ve sağlanan bu kazancın tamamının sermaye artırımında kullanılması
yönünde 15.02.2003 tarihinde karar alınarak işlemlere başlanılmıştır.

j)

Kamu Ortaklığınca çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelir (brüt) 350.000.000
TL’dır.

k)

Kurum dönem sonu itibariyle, turizm işletme belgesi konusu kapsamında elde ettiği
hasılat toplamı, 3.000.000.000 TL’dır. (Kambiyo mevzuatına göre TL çevrildiği tevsik
edilmiştir)

 Kurumun 15.5.1998 tarihinde almış olduğu yatırım teşvik belgesine istinaden 2002 yılında
gerçekleştirdiği Yatırım harcamaları nedeniyle yararlanacağı yatırım indirim tutarı
1.250.000.000 TL’dir.
 Faiz gelirleri nedeniyle tevkif yolu ile ödenen gelir vergisi 98.000.000 TL fon payı tutarında
9.800.000 TL' dır.
 Kanunen kabul edilmeyen giderler toplamı 1.440.000.000 TL'dır.
 2002 yılı içinde ödenen geçici vergi miktarı 708.000.000 TL'dır.
Yukarıda belirtilen veriler dikkate alınarak bahsi geçen A.Ş.'nin kurumlar vergisi ve stopaj gelir
vergisi beyanı ile kar dağıtımı aşağıdaki gibi olacaktır.
A-

KURUMLAR VERGİSİ BEYANI

a)

Kurumlar Vergisi Matrahının Hesabı
Kurumlar vergisi matrahının hesaplanması sırasında; kanunen kabul edilen ve
edilmeyen giderleri ile finansman fonu bakımından G.V.K.' nun 40, 41,
M.T.V.K.' nun 14, K.V.K.' nun 4369 sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılan Mük.
8 madde olmak üzere 14, 15, 16, 17' nci maddeleri ve indirim ve istisnalar ile
ilgili olarak da, G.V.K.' nun Ek. 1-6, K.V.K.' nun 8, Geçici 11, Geçici 21,
Geçici 24 ve Geçici 28' inci madde hükümleri ile Serbest Bölgeler Kanunu ve
Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu hükümlerinin dikkate alınması
gerekmektedir.



Kurumun Ticari Kazancı



İlaveler
K.K. Edilmeyen Giderler

25.000.000.000TL
1.440.000.000TL
1.440.000.000TL
Kurum Kazancı



İstisna ve İndirimler

26.440.000.000TL
(11.300.000.000)TL

İştirak Kazançları

3.300.000.000TL

Okul İşletme Geliri

2.800.000.000TL
10

Emisyon Primi
Gayrimenkul Satış Kazancı

550.000.000TL
2.500.000.000TL

İştirak Satış Kazancı
Yatırım İndirimi

900.000.000TL
1.250.000.000TL
__



b)

Kurumlar Vergisi Matrahı

___________

15.140.000.000TL

Kurumlar Vergisi Hesabı
Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 25' nci maddesi hükmü dikkate alındığında kurum
matrahının %30'u kurumlar vergisi olarak hesaplanacak ve ayrıca hesaplanan kurumlar
vergisinin % 10’u oranında fon payı hesaplaması yapılarak beyan edilecektir.
Buna göre;
-

Kurumlar Vergisi (15.140.000.000 x %30) = 4.542.000.000 TL

-

Fon payı (4.542.000.000 X % 10) = 454.200.000 TL’dir.

Hesaplanan kurumlar vergisi ile fon payından ödenecek tutarların hesaplanması:


Hesaplanan Kurumlar Vergisi

4.542.000.000 TL



2002 Yılı İçinde Ödenen Geçici Vergi

(708.000.000) TL



2002 Yılı İçinde Tevkif Edilen Gelir Vergisi



Ödenecek Kurumlar Vergisi



Hesaplanan Fon Payı



2002 Yılı İçinde Tevkif Edilen Fon Payı

(9.800.000) TL



Ödenecek Fon Payı

444.400.000TL

(98.000.000) TL
3.736.000.000 TL
454.200.000 TL

Yukarıda belirlenen kurumlar vergisi ve fon payı toplamı (3.736.000.000 + 444.400.000) =
4.180.400.000 TL üç eşit taksitte (2003/Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) ödenecektir.

Ba)

STOPAJ GELİR VERGİSİ BEYANI
Stopaj Matrahının Hesabı
Stopaj gelir vergisi matrahının hesaplanmasında, genel olarak G.V.K.’nun 75
ve 94, K.V.K.' un 8, 4369 sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılan Mük. 8, Geçici
24 ve Geçici 28'inci madde hükümleri ile konuya ilişkin olarak yayınlanan
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genel tebliğ hükümleri dikkate alınacaktır.
Yukarıdaki örnek dikkate alınarak ve kurumun kar dağıtımı kararı almadığı varsayımından
hareketle stopaj gelir vergisi matrahı, G.V.K.’nun 94/6-b-ii maddesi hükmü dikkate alınarak
sadece kurumlar vergisinden istisna edilen ve aşağıda belirtilen bir kısım istisna ve
indirimlerden oluşacaktır.
- Yatırım İndirimi

1.250.000.000 TL

- Gayrimenkul satış kazancı

2.500.000.000 TL

- İştirak satış kazancı
Stopaj Matrahı

900.000.000 TL
4.650.000.000 TL

Örneğe ilişkin olarak stopaja tabi tutulmayan istisna kazançlar ise aşağıda açıklanmıştır.
a) Tam mükellefiyete tabi kurumlardan elde edilen iştirak kazançları kurumlar
vergisinden istisna edilmesine karşın G.V.K.’nun 94/6-b maddesi hükmü çerçevesinde
hiç bir şekilde tevkifata tabi tutulmaz.
b) Okul İşletme Gelirleri : Eskiden olduğu gibi bu istisna kazanç hem gelir ve hem de
kurumlar vergisi mükellefleri açısından öngörüldüğünden tevkifata tabi tutulmaz.
c) Emisyon primleri K.V.K.’na 4444 sayılı yasa ile eklenen geçici 28/b maddesi uyarınca
1.1.1999-31.12.2002 tarihleri arasında G.V.K. 94/6-b-ii maddesi kapsamında gelir
vergisi tevkifatına tabi tutulmaz.
Yukarıdaki açıklamalardan sonra kurumun tespit edilen stopaj gelir vergisi matrahı
üzerinden hesaplanarak beyanı gereken ve hiç bir şekilde mahsup edilme imkanı
bulunmayan gelir vergisi hesaplaması sırasında G.V.K. Md. 94 ve K.V.K.’nun geçici 28/a
maddesi hükmü göz önünde bulundurulmalıdır.
Buna göre;
a) Yatırım İndirimi

% 18

a) Gayrimenkul satış karına

% 10

b) İştirak satış kazançlarına

% 10 tevkifat oranı uygulanacaktır.

Örneğimizdeki istisna kazançlara uygulanan oranların dikkate alınması sonucu stopaj
matrahları üzerinden hesaplanan gelir vergisi ve 3824 sayılı yasa gereği fon payı tutarı şu
şekilde olacaktır.
-Yatırım İndirimi

Gelir Vergisi (TL)

Fon Payı (TL)

225.000.000

22.500.000
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(1.250.000.000 x %18)
-Gayrimenkul Satış Karı

250.000.000

25.000.000

90.000.000

9.000.000

565.000.000

56.500.000

(2.500.000.000 x %10)
-İştirak Satış Karı
(900.000.000 x %10)
Tevkifat Toplamı

Kurumlar vergisi ve fon payı ile yukarıda belirtilen gelir vergisi tevkifat tutarı ile buna
ilişkin fon payı 31.12.2002 tarihi itibariyle düzenlenen bilanço ve gelir tablosunda vergi
karşılığı olarak yer alacaktır.
Stopaj matrahı üzerinden hesaplanan vergi ve fon payı kurumlar vergisi beyannamesi
verilmesi süresini takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi
dairesine beyan edilip ödenecektir.
Şayet kurum kar dağıtılmamışsa tevkifatın biri beyanname verme süresi içinde diğerleri,
kurumlar vergisinin ikinci ve üçüncü taksitleri ile birlikte olmak üzere (Temmuz ve Ekim
aylarında) üç eşit taksitte ödenir.
Yukarıda açıklanan ve kurumlar vergisinden istisna kazançlar üzerinden yapılacak tevkifat
sırasında söz konusu kazançların ortaklara dağıtılmış olup olmaması veya tamamının
sermaye artırımında kullanılması veya kısmen dağıtılması tevkifat yapılmasına engel teşkil
etmeyecektir.
Ayrıca kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar üzerinden yapılan söz konusu tevkifat
tutarları hiç bir şekilde mahsup edilmeyecektir. Bunun nedeni tevkifata tabi tutulan söz
konusu istisna kazançlarının dağıtımı sonrasında bunu elde edenler açısından vergi alacağı
müessesesi (G.V.K. nun mükerrer 75 nci madde hükmü dikkate alınarak kar payının 1/5’i
vergi alacağını teşkil eder) uygulaması yapılması neticesinde vergi alacağının nihayi
vergiden mahsup edilebilecek olmasındandır.
Yukarıda belirtilen istisnalar dışındaki kazancın ortaklara dağıtılmaması veya tamamının
veya bir kısmının sermaye artırımında kullanılması durumunda G.V.K. 94/6-b-i maddesi
kapsamında hiç bir şekilde tevkifata tabi tutulmayacaktır.
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Ancak sermaye artırımında kullanılmasının kar dağıtımı sayılmayacağına ilişkin
hükmünün sadece tevkifat yapılmaması amacına yönelik olması gerektiği inancındayız.
Böyle bir durumda sermaye payları artan ortakların aldıkları bedelsiz hisse senetlerinin
nominal bedellerinin (kar payının) 1/5 vergi alacağı olarak dikkate alınmak suretiyle
toplamının (2002 yılı için) 6.650.000.000 TL. geçmesi halinde şahsi gelir vergisi
beyannamesi vermesi sözkonusu olacaktır.
Bu görüşümüze karşı olarak Danıştay’ca verilen bir kararda, karın sermayeye ilavesinin
kar dağıtımı sayılmadığı ve yıllık beyanname verilmesine gerek olmadığı belirtilmiştir.
Bahsi geçen karara katılmak olanaksızdır. Böyle bir kararı benimsemek kar dağıtımına
bağlı olarak tevkifat yapılmayacağı ile eş anlamlıdır. Zira kurumlar önce dönem karlarını
sermaye artırımında kullanır ve belli bir süre sonrada sermaye eksiltmesine giderek
vergilemeden kaçınmış olur.
Yukarıda verilen örneğimize, kurumun tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmek koşulu
ile karın tamamını dağıtma kararı aldığı varsayımı ile devam edelim.
Buna göre yedek akçe ayrımı ve kar dağıtımı ile kar dağıtımına bağlı olarak stopaj
matrahının belirlenmesi ve tevkifat tutarının hesaplanması aşağıdaki ayrımda açıklanmıştır.

C-

YEDEK AKÇE AYRIMI VE KAR DAĞITIMI İLE KAR DAĞITIMINA BAĞLI
OLARAK STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI
Örneğimizdeki A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi 20.000.000.000 TL'dır. 2002 yılına kadar
ayırmış olduğu I. Tertip Yedek Akçe tutarı 3.200.000.000 TL olup, 18.02.2003 tarihinde
toplanan Genel Kurul 2002 yılı karından vergiler ve yasal yedekleri ayrıldıktan sonra kalan
kısmın tamamının ortaklara dağıtılmasına karar almıştır.
Buna göre kar dağıtımı ve dağıtıma bağlı stopaj matrahının hesabı aşağıdaki şekilde
yapılacaktır.

 Ticari Bilanço Karı

25.000.000.000TL

 Ödenecek vergi ve fonlar
Kurumlar vergisi

5.618.200.000TL
4.542.000.000TL
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Fon Payı

454.200.000TL

Stopaj gelir vergisi

565.000.000TL

Fon Payı

56.500.000TL

______________

Vergi Sonrası Kar

19.381.800.000TL

 I. Tertip Yedek Akçe (*)

(1.350.000.000)TL

(800.000.000 +550.000.000)
 I. Temettü

(1.000.000.000)TL

(20.000.000.000 x %5)
Kalan

17.031.800.000TL

 Sermaye Eklenen Gayrimenkul ve İştirak
Satış Karı
 Dağıtılacak Kar
 II. Tertip Yedek Akçe (13.631.800.000 : 11)
 II. Temettü

(3.400.000.000)TL
13.631.800.000TL
1.239.255.000TL
12.392.545.000TL

Kurumca ortaklara dağıtılacak toplam brüt kar ise (I. Temettü + II. Temettü) 13.392.545.000TL
olacaktır.
Not 1 : I. Tertip yedek akçe, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşılıncaya kadar her yıl safi karın
%5'i oranında ayrılır. Ödenmiş sermayenin %20'si 4.000.000,000TL'dir. Bu yıla gelinceye kadar
ayrılan yedek akçe 3.200.000,000TL olduğundan 2002 yılı karından (25.000.000.000x %5) =
1.250.000.000 değil 800.000.000TL I. Tertip Yedek Akçe ayrılarak yasal zorunluluk limiti
tamamlanmıştır. Diğer taraftan 550.000.000 TL. emisyon primi tutarı da belirtilen limite bağlı
olmaksızın tamamı I. Tertip yedek akçeye ilave edilmesi, T.T.K. yönünden bir zorunluluk oluşu
nedeniyle bu tutarda I. Tertip yedek akçeye eklenmiştir.
Bu aşamadan sonra kar dağıtımına bağlı olarak G.V.K. 94/6-b-i maddesi kapsamında ve
99/13230 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yapılacak (Halka açık anonim şirketlerde
% 5, diğer kurumlarda % 15) gelir vergisi tevkifat matrahının hesaplanması aşağıdaki şekilde
olacaktır.
Bu hesaplamaya geçmeden önce dağıtılan toplam karın içinde yer alan ve kurumlar vergisinden
istisna edilen kazançları hesaplamak ve genel toplamdan düşmek ve kalan tutarı stopaj matrahı
olarak belirlemek gerekmektedir.
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Toplam dağıtılacak kar tutarı 13.392.545.000 TL olmasına rağmen kar dağıtımına bağlı olarak
G.V.K.’nun 94/6-b-i maddesi kapsamında yapılacak tevkifat matrahı aşağıdaki şekilde tespit
edilecektir.
 Toplam Dağıtılacak Kar

13.392.545.000TL

 Kurumlar Vergisinden İstisna Kazançlar

(7.102.500.000)TL

-İştirak Kazancı

3.300.000.000 TL

-Yatırım İndirimi (net)

1.002.500.000 TL

(1.250.000.000 – 247.500.000)*
-Okul İşletme Gelirleri

2.800.000.000 TL

 Dağıtıma İlişkin Stopaj Matrahı

6.290.045.000TL

 % 15 Gelir Vergisi

943.507.000TL

 % 10 Fon Payı
 Ortaklara

Net

94.350.000TL
Dağıtılan

Kar

(Toplam

Dağıtılacak Kar) – (Dağıtıma İlişkin G.V.

12.354.688.000TL

Tevkifatı + Fon Payı)
*Yatırım indirimi üzerinden alınan vergi ve fon payı dikkate alınmıştır.

Kar dağıtım sırasında ortaklardan dar mükellefiyete tabi olanların var olması durumunda, dar
mükellef kurumun mukim olduğu ülke ile aramızda yapılmış vergi anlaşması bulunduğu takdirde
yabancı ortağın payına isabet eden tevkifat matrahına anlaşmada yazılı vergi oranı uygulanacaktır.
Kar payını alan tam mükellef gerçek kişiler aldıkları kar payının 1/5’ini vergi alacağı olarak
hesaplayıp kar payına eklemek suretiyle G.V.K.’nun 86’ncı maddesinde yazılı haddi aşmaları
durumunda bu tutarı menkul sermaye iradı olarak, kar payını aldıkları 2003 yılını takip eden 2004
yılının Mart ayı içinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmek zorundadır.
Vergi alacağı beyan üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, vergi alacağının %10’u olan fon payı
tutarı da beyannameye dayanarak hesaplanan fon payından mahsup edileceği tabiidir.
Dar mükellefler yukarıda belirtildiği şekilde aldıkları kar payları için vergi alacağı
hesaplamayacakları gibi yıllık beyanname de vermeleri sözkonusu olmayacaktır.
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ZARAR HALİNDE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI
Burhan GEZGİN
Baş Hesap Uzmanı
Boğaziçi Kurumlar VD. Başkanı.

I- GİRİŞ
4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu 27/2/2003 gün ve 25033 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 1 Sayılı
Vergi Barışı Genel Tebliğinde belirlenmiştir. Kanunun 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde yer alan
gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisinde matrah/vergi artırımı uygulamasına
ilişkin açıklamalar anılan Tebliğde yer almaktadır. Matrah artırımından yararlanılan yıllar için
vergi incelemesi yapılamayacağı ve bu yıllar için bir daha vergi tarh edilemeyeceği
mükelleflere sağlanan en önemli ayrıcalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımızda matrah
artırımına giren yıllarda zarar olması durumunda gelir ve kurumlar vergisi matrah
artırımının nasıl uygulanacağı üzerinde durulurken, diğer taraftan zarar olması halinde
indirimli % 25 oranından yararlanmak olanaklımıdır sorusuna yanıt aranılacaktır.
II- MATRAH ARTIRIMINDA BULUNABİLECEK MÜKELLEFLER VE YILLAR
1998, 1999, 2000 ve 2001 takvim yılları için 4811 sayılı Kanunun 7, 8 ve 9 uncu maddelerine
göre bu yıllarla ilgili olarak mükellefler matrah artırımında bulunabilirler.Buna göre matrah
artırımında bulunabilecek mükellefler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
1. Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi vermek mecburiyetinde olan gelir ve
kurumlar vergisi mükellefleri,
2. Katma değer vergisi mükellefleri,
3. Hizmet erbabına ödenen ücretlerden gelir vergisi tevkifatı yapmakla sorumlu
olanlar
matrah artırımından yararlanabileceklerdir. Diğer taraftan;
Adi ortaklıklar ve kollektif şirketlerde ortaklar, komandit şirketlerde komandite ortaklar, adi
komandit şirketlerde komanditer ortaklar, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda
bulunduklarından, bu mükellefler de anılan yıllar için matrah artırımından
yararlanabileceklerdir.
Takdir komisyonlarına sevk edilmiş bulunan mükellefler ile haklarında vergi incelemesine
başlanılmış olan mükellefler de matrah artırımından faydalanabileceklerdir.
Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden yıllık gelir vergisi beyannamelerini
vermemiş olanlar da matrah artırımından faydalanabileceklerdir.
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca
hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olan sorumlular da, her
bir vergilendirme dönemleri için ücret ödemelerine ilişkin olmak üzere matrah artırımı
yapabileceklerdir.
Öte yandan, 4811 sayılı Kanuna göre matrah artırımında bulunmayan gelir, kurumlar ve
katma değer vergisi mükellefleri diledikleri takdirde, aynı Kanunun 6 ncı maddesine göre,
1

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak pişmanlık hükümlerinden faydalanarak beyanda
bulunmaları da mümkündür. Ancak, pişmanlık hükümlerinden faydalanarak beyanda bulunan
mükellefler hakkında, pişmanlık hükümlerine göre beyanda bulundukları yıllar için vergi
incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak tarhiyat yapılabilecektir.
III- MATRAH ARTIRIMINDAN
BAŞVURUNUN SÜRESİ VE ŞEKLİ

YARARLANABİLMEK

İÇİN

YAPILACAK

A- Başvuru Süresi En Son 21 Nisan 2003 Tarihidir.
Kanunun 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde başvuru süresi Şubat/2003 ayı olarak belirlenmişse de
bu süre Kanunun 21 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak 31 Mart
2003 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Diğer taraftan bu süre 2003 Mali Yılı
Bütçe Kanun Tasarısına eklenen geçici madde hükmü ile 21 Nisan 2003 tarihi mesai saati
bitimine kadar uzatılmıştır. Matrah artırımında bulunmak isteyen gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri ile katma değer vergisi mükellefleri, Kanunda ve Tebliğlerde belirtilen esaslar
dahilinde, en son 21 Nisan 2003 tarihine kadar (bu tarih dahil), gelir, kurumlar ve katma değer
vergisi yönünden artırımda bulunabileceklerdir.
B- Matrah Artırımına İlişkin Başvuru Mutlaka Yazılı Yapılmalıdır.
Matrah artırımına ilişkin başvurular yazılı olarak yapılacaktır. Matrah artırım taleplerini yazılı
olarak yapmayan mükelleflerin, matrah artırımı amacına ilişkin olsa dahi, hesapladıkları
vergilerini vergi dairesine yatırmaları, bu mükelleflerin bu haktan yararlanmaları sonucunu
doğurmayacaktır.
Matrah artırımında bulunacak olan mükelleflerin, yıllık gelir vergisi, kurumlar vergisi ve
katma değer vergisi beyannameleri ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (1) ve (6) numaralı bentleri uyarınca yapılan gelir vergisi tevkifatına ilişkin
muhtasar beyannamelerini vermiş oldukları vergi dairelerine, 21 Nisan 2003 günü mesai saati
bitimine kadar 1 Nolu Tebliğ ekinde1 yer alan durumlarına uygun örneklerdeki bilgileri ihtiva
eden dilekçeler ile başvurmaları gerekmektedir.
C- Her Yılın Matrah Artırımı O Yılda Bağlı Olunan Vergi Dairesine Yapılmalıdır.
Öte yandan, Kanun kapsamındaki yıllarda değişik vergi dairelerinin mükellefi olanlar, matrah
artırımında bulundukları yıl ve dönemlerde hangi vergi dairesinin mükellefi iseler, o vergi
dairesine yazılı başvuracaklardır.
Mükellefler, en geç 21 Nisan 2003 günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairesine
başvurmadıkları takdirde, 4811 sayılı Kanunla getirilen matrah artırımı hakkından
yararlanamazlar.
D- Matrah Artırımı Zorunlu Değildir.
Matrah artırımında bulunmak zorunlu değildir. Yukarıda yer aldığı üzere matrah artırımı
1998, 1999, 2000 ve 2001 takvim yılları için geçerlidir. Dikkat edileceği üzere 2002 yılı
kapsam dışındadır. Mükellefler bu yılların tamamı için matrah artırımında bulunabilecekleri
1
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gibi istenilen ve seçilen herhangi bir yıl içinde matrah artırımında bulunabileceklerdir.
Örneğin salt 1999 yılı için başvurulabileceği gibi tüm yıllar için de başvuru olanaklıdır.
IV- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI
1998, 1999, 2000 ve 2001 takvim yılları için 4811 sayılı Kanunun 7, 8 ve 9 uncu maddelerine
göre; mükellefler bu yıllarla ilgili olarak matrah artırımında bulunabilirler. Gelir veya
kurumlar vergisi mükelleflerince artırılan matrahlara % 30 vergi oranı uygulanmak suretiyle
ödenecek vergi tutarı hesaplanacaktır. Matrah artırımından yararlanılan yıllar için vergi
incelemesi yapılamayacağı ve bu yıllar için bir daha vergi tarh edilemeyeceği en önemli
ayrıcalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Zarar beyan eden veya hiç beyanname vermemiş olan
mükellefler de matrah artırımı yapabileceklerdir. Aşağıda ilgili yıllar faaliyetinin zararla
sonuçlanması halinde uygulamanın nasıl olacağı açıklanacaktır. Diğer taraftan zarar olması
halinde indirimli oranda vergi ödenmesi olanaklımıdır sorusuna yanıt aranırken vergi
bağlamında hukuksal sonuçları üzerinde durulacaktır.
Kurumlar vergisi mükellefleri, anılan yıllarla ilgili olarak vermiş oldukları beyannamelerinde
kurum kazancından indirilen ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (6) numaralı bendine göre tevkifata tabi kazanç ve iratlarının bulunması halinde, bu
tevkifat matrahlarını da artıracaklardır.
A- Yıllık Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde MATRAH Beyan Etmiş
Bulunan Mükelleflerin Artıracakları Matrahın Hesaplanması
1998, 1999, 2000 ve 2001 takvim yıllarına ilişkin olarak verdikleri yıllık gelir vergisi
beyannamelerinde vergiye tabi gelir (matrah) beyan eden gelir vergisi mükellefleri ile yine
aynı yıllara ilişkin olarak verilen yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinde vergiye tabi kurum
kazancı (matrah) beyan eden kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu yıllara ilişkin vergi
matrahlarının ilgili her bir yıl için asgari;
Yıllar
1998
1999
2000
2001

Artırıma Esas Oran (%)
30
25
20
15

oranlarında artırılması gerekmektedir. Ancak, anılan yıllara ilişkin olarak artırılan matrahların
tutarı;
1- Gelir vergisi mükelleflerinde:
Yıllar
1998 yılı için
1999 yılı için
2000 yılı için
2001 yılı için

En Az Matrah Tutarı
2.500.000.000 liradan
3.000.000.000 liradan
3.750.000.000 liradan
5.000.000.000 liradan
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2- Kurumlar vergisi mükelleflerinde:
Yıllar
1998 yılı için
1999 yılı için
2000 yılı için
2001 yılı için

En Az Matrah Tutarı
7.500.000.000 liradan
9.000.000.000 liradan
11.250.000.000 liradan
15.000.000.000 liradan

az olmayacaktır. Bu durumda mükelleflerin artırım sonucu ulaştıkları matrahı mutlaka
ilgili yıldaki en az matrah tutarı ile karşılaştırmaları ve hangisi büyük ise o matrah
üzerinden vergi hesaplayıp ödemeleri gerekmektedir. Örneğin 1998 yılında 3 milyar lira
matrah beyan etmiş olan kurumlar vergisi mükellefi bu yıla ilişkin olarak matrah artımında
bulunmak istediğinde ;
1998 yılında bildirilen matrah
Artırım Sonucu Ulaşılan Matrah
(3.000.000.000. + 3.000.000.000.*%30)
1998 yılı için en az matrah
Esas alınacak Matrah
Vergi Barışı Kapsamında Ödenecek KV.
(7.500.000.000 * % 30 )

:
:

3.000.000.000
3.900.000.000

:
:
:

7.500.000.000
7.500.000.000
2.250.000.000

1- Düzeltme Beyannameleri Verilmiş Olması Hali:
Bu mükelleflerin ilgili yıllarda düzeltme beyannamesi vermeleri ve bu düzeltme işlemlerinin
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar sonuçlandırılmış olması halinde, bu beyanlar da
dikkate alınacaktır.
2- Hayat Standartı Uygulanan Yıllar
Öte yandan, 1998 yılında gerçek usulde vergilendirilen ticari ve zirai kazanç sahipleri ile
serbest meslek erbabı, 2000 ve 2001 yıllarında ise ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek
erbabı hayat standardı esasına tabi bulunmaktadır. Bu nedenle, hayat standardı esasına tabi
olan gelir vergisi mükelleflerinin matrah artırımına esas olacak gelirleri, beyan ettikleri
gelirler toplamı olmayıp, hayat standardı esası da dikkate alınmak suretiyle bulunan ve
verginin hesaplanmasında esas alınan matrahları olacaktır. Hayat standardı esasına tabi
olmayan gelir vergisi mükellefleri ise yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan ettikleri
matrahlar üzerinden matrah artırımında bulunacaklardır.
3- Artırım Toplam Matrah Üzerinden Yapılacaktır
Verdikleri yıllık gelir vergisi beyannamesinde birden fazla gelir unsuru bulunan mükellefler,
matrah artırımlarını yıllık beyannamelerinde yer alan toplam matrah üzerinden yapacaklar ve
gelir unsurlarının bir kısmı itibarıyla artırımda bulunmayacaklardır.
4-İlgili Yıllarda Vergi İncelemesi Yapılmış İse
Söz konusu yıllarla ilgili olarak 4811 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gelir ve
kurumlar vergisi mükellefleri hakkında ikmalen veya re’sen gelir ve kurumlar vergisi
tarhiyatının yapılmış olması halinde, bu tarhiyata esas olan matrah farkları, matrah artırımında
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dikkate alınmayacaktır. Diğer bir ifade ile mükelleflerin verdikleri yıllık gelir ve kurumlar
vergisi beyannamelerinde yer alan matrahlar, matrah artırımında dikkate alınacaktır.
5- Basit Usulde Vergilendirilenler İçin
Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 1999, 2000 ve 2001 takvim
yıllarına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
vermiş olanlar hakkında, bu yıllara ilişkin olarak yıllık gelir vergisi incelemesi ve tarhiyat
yapılmayacaktır.
6- Gelir Vergisi Mükellefinin Ölümü Ve Mirasçıların Matrah Artırımı
Matrah artırımı talebinde bulunulan yıllarla ilgili olarak gelir vergisi mükelleflerinin ölümü
veya gaipliği halinde, bu mükelleflerin varisleri, muris adına matrah artırımında
bulunabilirler. Bu takdirde, mirasçıların tamamının matrah artırımını kabul etmeleri gerektiği
tabiidir. Ancak şahsi ticari işletmenin faaliyetinin mirasçılar tarafından sürdürülmesi halinde
ise bu faaliyete devam eden mirasçı veya mirasçıların matrah artırımı yeterli olacaktır.
B- Yıllık Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde ZARAR Beyan Etmiş Bulunan
Mükelleflerin Durumu
1998, 1999, 2000 ve 2001 yıllarına ilişkin olarak verilen, Gelir Vergisi Beyannamesi veya
Kurumlar Vergisi Beyannamesinde zarar beyan eden mükellefler; yukarıda ilgili yıllar için
belirtilen En Az Matrah Tutarı kadar, matrah beyanında bulunmaları koşuluyla 4811 sayılı
Kanun hükümlerinden yararlanacaklardır.
1- Örnek Hesaplama:
Ticari işletmesi bulunan Gelir Vergisi Mükellefi Bay A, 2001 yılında 16 milyar lira zarar
beyan etmiştir. Bu durumda gelir vergisi mükellefleri için en az matrah tutarı yukarıdaki
listeden görüleceği üzere 5 milyar liradır. Bu mükellef 5 milyar üzerinden % 30 oranı
uygulanmak üzere 1,5 milyar lira 4811 sayılı yasa kapsamında vergi ödeyecektir. Anılan
mükellefimizin kurumlar vergisi mükellefi olması durumunda ise yine yukarıda yer alan
listeden görüleceği üzere 2001 yılı için 15 milyar lira matrah esas alması gerekmektedir.
V- MATRAH ARTIRIMINDA ÖDENECEK VERGİ HESAPLANIRKEN ESAS
ALINACAK ORAN % 30’ DUR. ANCAK BELLİ KOŞULLARDA BU ORAN 5 PUAN
DÜŞÜRÜLEREK % 25 OLARAK ALINMAKTADIR.
Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince yukarıda belirtilen şekilde artırılan veya beyan
edilen matrahlara % 30 vergi oranı uygulanmak suretiyle ödenecek vergi tutarı
hesaplanmaktadır.
4811 sayılı Kanun hükümlerine göre artırılan veya beyan edilen matrahlar üzerinden
hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi için ayrıca herhangi bir vergi ya da fon payı ve eğitime
katkı payı hesaplanmayacak ve ödenmeyecektir. Artırılan bu matrahlar üzerinden geçici vergi
de hesaplanmayacaktır.
Öte yandan, matrah artırımında bulunmak istedikleri yıllara ait yıllık gelir veya kurumlar
vergisi;
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a) beyannamelerini kanuni süresinde vermiş
b) ve bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin tamamını süresinde ödemiş
olmaları
c) ve 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri hükümlerinden
yararlanmamış olmaları
koşuluyla; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırdıkları matrahlara % 30 yerine % 25
vergi oranı uygulanmak suretiyle ödenecek vergi tutarı hesaplanacaktır.
İndirimli orandan yani %25 oranından yararlanabilmek için bu 3 koşulun mutlaka bir arada
gerçekleşmesi gerekmektedir.
A- İndirimli Orandan Yararlanabilmek İçin 4811 Sayılı Kanunun 2 ve 3.
Maddelerinden Yararlanılmamış Olunması Gerek Ve Şarttır
Bilindiği üzere Vergi Barışı Kanununun 2. maddesinde kesinleşmiş borçlar düzenlenmiştir. 2.
Madde gereği vergi dairelerine borcu bulunan mükellefler; bu vergi aslı borçları ile TEFE
uygulanmış faizleri Kanunda belirtilen sürede ödemeleri ile gecikme faizi ve/veya
zamlarından kurtulabilmektedirler.
Kanunun 3. maddesinde ise ihtilaflı vergi borçları düzenlenmiştir. Yargı aşamasında bulunan
dosyalar için yine bu maddede belirlenen koşullar altında; duruma göre borcun % 50 veya
20’si ödenerek davalardan vazgeçilebilmektedir.
İşte indirimli orandan yararlanabilmek için beyannamenin süresinde verilmiş ve bu
beyanname sonucu tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmiş olması yetmemekte aynı
zamanda Vergi Barışı Kanunun sağladığı ve yukarıda özetlenen 2 ve 3. maddelerinden de
yararlanılmamış olunması gerekmektedir. Bu düzenlemeler uygulamada tartışmayı da
birlikteliğinde getirmiştir. Aşağıda tartışma ve uygulamaya yer verilmiştir.
1-İndirimli Oran Vergi Türleri Ve Yılları İtibariyle Düzenlenmiştir
Her bir yıl kendi içinde diğer yıllardan bağımsız olarak ele alınmalıdır. Örneğin Kurumlar
Vergisi Mükellefi X şirketi 2000 yılı kurumlar Vergisi Beyannamesini süresinde vermiş, bu
beyannamede 70 milyar kurumlar vergisi beyan etmiş ve tahakkuk eden vergilerini zamanında
ödemiştir. Diğer taraftan bu mükellefin 2001 yılına ilişkin adına resen tarh edilen KDV’leri
dava konusu yapmıştır. Yargıda görülen bu KDV dosyası için Kanunun 3. maddesinden
yararlanmış ve davadan vazgeçmiştir. Mükellef 2000 yılı kurumlar vergisi matrahını artırmak
istediğinde % 25 oranından yararlanabilecektir.
2- Zararla Sonuçlanan Yılda Matrah Artırılması Durumunda İndirimli Oran
Uygulanabilir mi?
Konuya ilişkin olarak 1 nolu Tebliğde yer alan açıklama aynen aşağıdaki gibidir.
“ Bu mükelleflerin süresinde vermiş oldukları yıllık beyannamelerde, ilgili Kanunlarında yer
alan istisna uygulaması, indirim ve mahsuplar nedeniyle ödenecek vergi çıkmamış olabilir.
Bu mükelleflerce artırılan matrahlara da % 25 vergi oranı uygulanmak suretiyle ödenecek
vergi hesaplanacaktır.”
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Dikkat edileceği üzere Tebliğde yıllık beyannamelerde zarardan söz edilmemiş sadece istisna
uygulaması, indirim ve mahsuplar dolayısıyla ödenecek verginin çıkmaması konu edilmiş ve
bu halde de %25 oranından yararlanılabileceği belirtilmiştir. Örneğin, mükellef kurumlar
vergisi matrahı beyan etmiş olmakla birlikte o yıldaki yatırım istisnası nedeniyle ödenecek
vergi çıkmamış olabilir; bu durumda indirimli orandan yararlanabilecektir. Ancak zarar
durumunda ödenecek gelir/kurumlar vergisi çıkmaması durumu Tebliğde yer almadığına
göre; ilgili yılda zarar beyan eden mükellefler o yıl için matrah artırımına giderlerse % 25
değil % 30 üzerinden vergi ödemeleri gerekecektir. Fakat konuya ilişkin olarak yayınlanan
15.03.2003 tarih ve 1 sayılı Vergi Barışı Kanunu Uygulama İç Genelgesinin 7 nolu
düzenlemesinde yer alan ifade Tebliğden sapma göstermektedir. İfade aynen aşağıdaki
gibidir.
“7- 1998, 1999, 2000 ve 2001 takvim yıllarında verilen gelir veya kurumlar vergisi
beyannamelerinde zarar beyan edilmesi veya istisna, indirim veya mahsuplar nedeniyle, bu
beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması halinde bu mükellefler de
bu Kanuna göre artırılan matrahlar üzerinden % 25 oranında vergilendirilirler.”
Görüleceği üzere 1 nolu Tebliğde zarar hali yer almazken anılan İç Genelgede yer almıştır. Bu
durumda zarar olması halinde de % 25 oranı üzerinden vergi hesaplanıp ödenecektir.
Örneğimizde 2000 yılı kurumlar Vergisi Beyannamesini süresinde vermiş, bu beyannamede
70 milyar kurumlar vergisi beyan etmiş bulunan X şirketi mükellefimiz 70 milyar kar değil 70
milyar zarar etmiş olsa idi; 2000 yılı matrah artırımından yararlanması halinde 2000 yılı için
belirlenmiş en az tutar olan 11.250.000.000 lira üzerinden % 30 değil 25 oranında kurumlar
vergisi ödemesi gerekecektir.
VI- SONUÇ
4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu ile mükelleflere 1998,1999,2000 ve 2002 yılı beyanlarına
ilişkin matrah artırımında bulunabilecekleri ifade edilmiştir. İlgili yıllarda mükellefler yıllık
gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırmaları durumunda, bu artırılmış matrahlar
üzerinden % 30 oranında vergi ödeyeceklerdir. Diğer taraftan artırımda bulunulan yıl için
gelir/kurumlar vergisi beyannamelerini süresinde vermiş ve bu beyannamede tahakkuk eden
vergiyi zamanında ödemiş olan duyarlı mükellefler için Kanun ayrıcalık getirip % 30 değil 25
oranında vergi alınmasını benimsemiştir. Ancak dönem matrahını zarar beyan eden
dolayısıyla ödenecek vergileri çıkmayan mükelleflerin de zararın çıktığı ilgili yıl
beyannamelerini süresinde vermiş olmaları durumunda % 25 oranından yararlanabilecekleri
İç Genelge ile belirlenmiştir. Sonuç olarak zarar beyan eden mükelleflerde, zarar beyan edilen
yılın matrahını artırırlar ise %25 oranı üzerinden vergi ödeyebileceklerdir.
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GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCININ SERMAYEYE EKLENMESİNE
İLİŞKİN İSTİSNA HÜKMÜNÜ DÜZENLEYEN K.V.K. GEÇ. 28 MADDESİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR
Necati PERÇİN
Gelirler Başkontrolörü
Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Başkanı

I. GİRİŞ
Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Yasası'nın geçici 28. maddesi hükmü gereği olarak 01.01.1999 31.12.2002 tarihleri arasında uygulanmak üzere, tam yükümlü kurumların iştirak hisselerinin veya
gayrimenkullerinin satışından doğan kazancın satışın yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilen kısmı,
kurumlar vergisinden bağışık tutulmakta idi.1
Esas olarak bu düzenleme;





kurumların sermaye yapılarının güçlendirilmesi,
aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve iştirak hisseleri gibi atıl kalmış bağlı değerlerin enflasyonist
ortamda kazandıkları değerlerin işletme sermayesine katılmasına olanak sağlanması,
finansman sıkıntılarının giderilmesi ve
kurumların bağlı değerlerinin daha etkin bir şekilde kullanılmasının sağlaması amacıyla,
zaman içinde yapılan değişikliklerle, 1984 yılından bu güne kadar kesintisiz olarak yürürlükte kalmış ve
uygulana gelmiştir. Ancak geçici 28. maddesi hükmü gereği olarak 01.01.1999 - 31.12.2002 tarihleri
arasında uygulanmakta olan söz konusu istisna uygulaması yasal düzenleme nedeniyle 31 Aralık 2002
tarihinde sona erdiğinden, bu sürenin yapılan yeni bir yasal düzenleme ile tekrar uzatılması yoluna
gidilmiş olup, 4783 sayılı Yasa’ nın 10’ncu maddesi ile süre 31.12.2003 tarihine kadar uzatılmıştır.2

Bu makalemizde söz konusu istisna hükmünün uygulamasına ilişkin olarak bazı özet bilgiler sunulmak
suretiyle, süre uzatımı ve istisna hükmünün uygulanması konusu açıklanmaya çalışılmıştır.
II. GENEL AÇIKLAMALAR
Söz konusu istisna uygulamasına ilişkin detaylı açıklamalar 493, 514, 525 ve 566 seri numaralı kurumlar
vergisi genel tebliğlerinde yapılmış olup, istisna uygulamasına ilişkin özellikli konular aşağıda başlıklar
halinde açıklanmaya çalışılmıştır.
1- İstisnadan Kimler Yararlanabilir?
Kurumlar Vergisi Yasası'nda Geçici 28. madde olarak yer alan bu istisnadan yararlanabilmek için; öncelikle
istisnadan yararlanacak kurumun tam mükellefiyete tabi kurum olması gerekmektedir. Dar mükellef
kurumların bu istisnadan yararlanabilmeleri mümkün bulunmamaktadır.
2- İstisnadan Yararlanma Koşulları Nelerdir?
Söz konusu istisna hükmüne ilişkin esas düzenleme 31.12.1998 tarihine kadar geçici 23’ncü madde ile yapılmış, daha
sonra bu sürenin bitmesi üzerine de Geçici 28’nci madde ile 1.1.1999 – 31.12.2002 tarihleri arasında uygulanmak üzere
süre tekrar uzatılmış idi.
2
9 Ocak 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4783 sayılı Yasa Mad. 10).
1

49 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 10.02.1995 tarih ve 22198 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
51 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 06.07.1995 tarih ve 22335 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
5
52 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 12.07.1995 tarih ve 22341 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
6
56 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 01.04.1997 tarih ve 22951 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
3
4

İstisnadan yararlanacak kurumun tam mükellef olmasının yanı sıra;


Gayrimenkulün veya iştirak hissesinin, kurumun bilançosunda ‘‘en az iki yıl süreyle’’ yer alması,



Gayrimenkul satışından doğan kazancın, satışın yapıldığı yılda, sermayeye eklenmesi ve



Sermaye artırımının koşullara uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

3- İstisna Uygulamasına Konu Olabilecek İktisadi Kıymetler Nelerdir?
İstisna uygulamasına konu olacak iktisadi kıymetler; esas olarak gayrimenkuller ve iştirak hisseleridir.
3.1. Gayrimenkuller
Gayrimenkuller esas niteliği bakımından bir yerden bir başka yere taşınması mümkün olmayan yerinde sabit
olan mallardır. Bunlar Türk Medeni Kanunu’nun 632’ nci maddesinde;




Arazi,
Tapu siciline müstakil ve daimi olmak üzere kaydedilen haklar,
Madenler
olarak sayılmıştır.

Ayrıca gayrimenkul tanımına, gayrimenkulün mütemmim cüzü niteliğinde olan unsurlarda girecektir.
Teferruat ise bu kapsama dahil edilmeyecektir. Dolayısıyla Medeni Kanunun 632’nci maddesinde
sayılmamakla birlikte, bulunduğu arsa ve arazinin mütemmim cüzü niteliğinde olduklarından binalarda
gayrimenkuller kapsamında değerlendirilmektedir.
Gayrimenkullerin bu istisna uygulamasına konu olabilmesi için Medeni Kanun’ un 910 ve 911 ‘nci
maddeleri gereğince tapuya tescil edilmiş olmaları gerekmektedir.
3.2. İştirak Hisseleri
4444 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu’nda ihdas edilen Geçici 28’ nci maddenin (a) bendinde yer
alan “iştirak hisseleri” deyimi, menkul kıymetler portföyüne dahil tam mükellef kurumlara ait hisse
senetleri ile ortaklık paylarını ifade etmektedir. Bunlar 49 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 1-b
bölümünde de belirtildiği üzere;





Anonim şirketlerin hisse senetleri (Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım ortaklıkları hisse
senetleri dahil),
Limited şirketlere ait iştirak payları,
Eshamlı komandit şirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklık payları,
İş ortaklıkları ve adi ortaklıklara ait ortaklık paylarından,
oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları katılma belgeleri ise iştirak
hissesi olarak değerlendirilememektedir.

4- Gayrimenkul veya Menkul Kıymet Ticareti ile Uğraşanlar Bu İstisnadan Yararlanabilir mi?
Gayrimenkul veya menkul kıymet ticareti ile uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları iştirak
hisselerinin veya gayrimenkullerinin satışından doğan kazançlar için istisnadan yararlanmaları mümkün
bulunmamaktadır. Ancak bu kurumların faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri gayrimenkullerinin
satışından sağladıkları kazançlar istisna uygulamasına konu olabilecektir.
Örneğin inşaat ve onarım işi ile iştigal eden bir inşaat şirketinin veya gayrimenkul alım satımı ile uğraşan bir
şirketin, şirket merkezi olarak kullanılmak üzere inşaa etmiş olduğu bir binayı en az iki tam yıl süre ile
kullandıktan sonra satması durumunda bu satıştan kaynaklanan kazancın kurumlar vergisinden istisna

2

tutulmasında yasal bir sakınca bulunmamaktadır. Başka bir ifade tarzı ile şirket faaliyetlerinin yürütülmesi
için tahsis edilmiş olma koşulu aranmaktadır. Ancak şirketin satmak amacıyla inşa etmiş olduğu ve satın
aldığı binaların satışından elde edilen kazanca bu istisnanın uygulanmasına olanak bulunmamaktadır.
Aynı şekilde, menkul kıymet ticareti ile uğraşan mükelleflerin doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin
yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere elde etmiş oldukları ortaklık payları da
bu istisna uygulamasına konu olabilecek, ancak alım satıma konu edilmek üzere alınan menkul kıymetlerin
satışından doğan kazançlar için bu istisnadan yararlanılamayacaktır.
5- Holding Şirketlerin veya Grup İçi Şirketlerin İstisna Uygulaması Karşısındaki Durumu
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 28’nci maddesinde düzenlenen gayrimenkul ve iştirak hissesi satış
kazancı istisnasının holding ve grup içi şirketler arasında yapılacak olan satış işlemlerinde uygulanıp
uygulanmayacağı konusunda farklı görüşler ve tereddütler bulunmaktadır.
Bir kısım görüşe göre; holding veya grup şirketler arasındaki satış işlemlerinde satış bedeli muvazaalı
yollarla belirlenebileceği için istisnadan beklenilen amacın gerçekleşmesi zordur. Bir başka görüşe göre de
yasal düzenlemede herhangi bir engelin olmaması nedeniyle grup içi şirketler arasında yapılacak satış
işlemlerine de istisnanın uygulanabilmesi gerekir. Zaten aksine bir uygulama yasanın genellik ilkesine aykırı
düşer denilmektedir.
Konuyla ilgili olarak mali idare 51 seri no. lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile görüşlerini ortaya
koymuştur.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, “gayesi esas itibariyle başka işletmelere iştirakten ibaret olan” holding
şirketlerin iştirak hisseleri satışından doğan kazançlarına bu istisnanın uygulanmaması gerekir.
Şirketlerin iktisap ettikleri diğer şirketlere ait hisse senetlerini veya ortaklık paylarını, muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebliği uyarınca “11-Menkul Kıymetler” veya “24-Mali Duran Varlıklar” hesaplarında
izlemeleri gerekmektedir. Kısa vadeli fiyat değişimlerinden yararlanarak kar elde etmek amacıyla geçici bir
süre elde tutulmak üzere alınan hisse sentleri veya ortaklık payları “11-Menkul Kıymetler” hesabında
izlenmektedir. Holding şirketlerin söz konusu hesapta izlenmesi gereken hisse senetleri veya ortaklık
paylarının bulunması halinde bunların satışından doğan kazançlar Kurumlar Vergisi Kanunu' nun Geçici
28’nci maddesinin (a) bendindeki istisnadan yararlandırılmayacaktır. Ancak holding şirketlerin “24-Mali
Duran Varlıklar” ana hesabının alt hesaplarında izlenmesi gereken iştirak hisselerinin satışından doğan
kazançların ise anılan bentte yer alan şartları taşıması halinde sözü edilen istisnadan yararlanabileceği
tabiidir7.
Ancak holding şirketlerin gayrimenkul satışından doğan kazançları, esas faaliyetleri çerçevesinde elde
edilmediğinden bu kazançları nedeniyle ortaya çıkan kazanç için istisna uygulamasından yararlanmalarına
bir engel bulunmamaktadır.
Yapılan açıklamalar çerçevesinde; grup içi şirketler arasında yapılan gayrimenkul ve iştirak hissesi
satışlarında da yasal koşulların bulunması halinde istisna hükümlerinin uygulanmasında herhangi bir engel
bulunmamaktadır.
6- Sermaye Artırımının Gerçekleştirilmesinin Koşulları Nelerdir?
İştirak hisseleri ve gayrimenkullerin satışından kaynaklanan kazancın, satışın yapıldığı yılda sermayeye
eklenen kısmı kurumlar vergisinden müstesna tutulacaktır.
Sözü edilen istisnadan yararlanıla bilinmesi için, bu tür satışların yapıldığı döneme ait kurumlar vergisi
beyannamesinin verileceği tarihe kadar (hesap dönemini izleyen dördüncü ayın son gününe kadar) şirket
yetkili organları tarafından sermaye artırımına karar verilmesi, kayıtlı sermaye sistemini uygulayanların
sermaye piyasası kuruluna, diğer şirketlerin ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine başvurmaları
7
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gerekmektedir. Dolayısıyla istisnadan yararlanabilmek için sermaye artırımı işlemlerinin satışın yapıldığı
yıla ait kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği hesap döneminin sonuna kadar tamamlanması
gerekmektedir.
Satışın yapıldığı yıl sermayeye eklenmeyen kazanç tutarı için hiçbir şekilde istisna uygulanmayacak ve söz
konusu kazançlar satışın yapıldığı yılın kazancı olarak vergilendirilecektir. Dolayısıyla istisnadan
yararlandırılacak miktar kazancın nakden tahsil edilen kısmıdır. Burada nakit deyiminden anlaşılması
gereken paraya çevrilebilen altın, devlet tahvili, hazine bonosu, Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı
İdaresi tarafından çıkartılan menkul kıymetler ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzına karar
verilen menkul kıymetler ile tahvillerdir. Ancak bu bağlamda da her an nakde çevrilebilir kıymetlerin en geç
sermaye artırımının gerçekleştiği tarihe kadar nakde dönüştürülmesi gerekmektedir.
7- Sermayeye Eklenen Kazançlar Kurum Sermayesinden Ne Zaman Çekilebilir?
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 28’nci maddesinin (a) bendi hükmü çerçevesinde sermayeye eklenen
kazançların, beş yıl içinde işletmeden çekilmesi veya bu süre içinde işletmenin tasfiyesi halinde, daha önce
kurumlar vergisinden istisna tutulan bu kazançların, işletmeden çekildiği veya şirketin tasfiye edildiği yılın
kazancı sayılarak kurumlar vergisine tabi tutulması gerekir. Beş yıllık sürenin başlangıç tarihinden,
gayrimenkul veya iştirak hissesinin satışından sağlanan kazancın sermayeye eklendiği tarihin anlaşılması
gerekir.
8- Gayrimenkul ve İştirak Hisseleri Satış Kazancına İlişkin İstisnanın Tespitinde Maliyet Artırımı
Müessesesi Uygulanabilir mi?
Kurumların iştirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin satışından doğan kazançlarını Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 4444 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesiyle eklenen geçici 28’nci maddesinin (a) bendi
çerçevesinde sermayelerine ilave etmeleri halinde, sermayeye eklenen bu kazançların tespitinde Gelir
Vergisi Kanunu’nun 38’nci maddesinin son fıkrasında düzenlenen maliyet bedeli artırımı müessesesi
uygulanmayacaktır.
9- Peşin Satışlarda İstisna Uygulaması Nasıl Olacaktır?
İştirak hisseleri ve gayrimenkullerin satışında istisna;



Kazancın sermayeye eklenen kısmı ve
Satış bedelinin nakit tahsil edilen kısmı
ile sınırlı olarak uygulanabilir.

İştirak hisseleri veya gayrimenkullerin satışında istisna satışın yapıldığı yılda sermayeye ilave edilen kazanç
kısmına uygulanacaktır. Buna göre, elde edilen kazancın tamamının sermayeye ilave edilmesi şartı
aranmayacaktır. Ancak satışın yapıldığı yılda sermayeye eklenmeyen kazanç tutarı için hiçbir şekilde istisna
uygulanmayacak ve söz konusu kazançlar satışın yapıldığı yılın kazancı olarak vergilendirilecektir. Bu
nedenle her şeyden önce satış bedelinin nakit olarak tahsil edilmesi gerekmektedir.
İştirak hisseleri veya gayrimenkullerin, nakit karşılığı olmaksızın devir ve temliki, takası gibi işlemler istisna
kapsamına girmemektedir. Ancak nakit girişi olmamakla beraber, iştirak hisseleri veya gayrimenkullerin
borç karşılığı takası işlemine, işletmenin finansman ihtiyacını azalttığından istisnanın uygulanması
mümkündür.
10- Vadeli Satışlarda İstisna Uygulaması Nasıl Olacaktır?
Vadeli satış yapılmış bulunuyorsa satışın yapıldığı hesap dönemini izleyen ikinci hesap döneminin sonuna
kadar tahsil edilen kazançların tutarı, ilgili yıl kurum kazancından indirilecektir. Aksi takdirde daha sonra
yapılacak tahsilatlar indirim hakkından yararlandırılmayacaktır. Bu bağlamda ilk yapılan tahsilatın iştirak
hissesi veya gayrimenkulün maliyet bedeline ilişkin olduğu kabul edilmektedir.

4

Yani vadeli satışlarda kurum her yıl tahsil ettiği ve sermayesine eklediği kazanç kadar istisnadan
yararlanacaktır. Ancak satışın yapıldığı hesap dönemini takip eden ikinci yılın sonuna kadar tahsil
edilemeyen kazançların sonraki yıllarda tahsil edilerek sermayeye eklenmesi durumunda, sermayeye eklenen
bu kazançlar için istisna uygulanmayacaktır.
11- Trampa ve Kamulaştırma Bedelleri Bu İstisnadan Yararlandırılabilir mi?
Trampa karşılığı yapılan devirler söz konusu istisnadan yararlandırılmamaktadır. Bilindiği üzere trampa
zaten bir satış olmayıp, bir hak veya malın başka bir hak veya mal ile değiştirilmesidir. Satışta karşılık para
olduğu halde trampada mal veya haktır. Trampa yolu ile gerçekleştirilen satış işlemleri finansman
olanaklarını artırmayacağı için istisna uygulamasına konu edilememektedir.
Bilindiği üzere, gayrimenkullerin kamulaştırılması, esas itibariyle zorunlu bir satış işlemi olmaları yönü ile
önem arz etmektedir. Kamulaştırma bedel artırımı davası sonucu mahkeme kararına göre tahsil olunan
artırım bedellerinin tahsil edildiği yılda sermaye eklenmesi halinde, bu kazancın da kurumlar vergisi
istisnasından yararlandırılması gerekmektedir. Ancak sermayeye eklenmeyen kamulaştırma bedellerinin
hiçbir şekilde bu istisna hükmünden yararlandırılamayacağı da tabiidir. Ayrıca kamulaştırma bedellerinin iki
yıl içerisinde ödenmemesi ile vadeli satış bedellerinin ödenmesinden ortaya çıkan gecikmeler bu istisna
uygulamasını zorlaştırmaktadır.
12- Döviz Cinsinden Yapılan Satışlarda Oluşan Kur Farkları da İstisna Uygulamasına Konu Edilebilir
mi?
Gayrimenkullerin ve iştirak hisselerinin satışında, bedelin döviz cinsinden belirlenmiş olması halinde, döviz
cinsinden alacağın tahsil tarihine kadar oluşacak kur farkları da vade farkı niteliğinde olmaları nedeniyle;
ilgili dönemde tahsil edilmeleri ve sermayeye eklenmeleri koşuluyla istisna uygulamasından
yararlandırılabilecektir.
13- İstisna Uygulamasının Tapu Tescil Harçları ve Katma Değer Vergisi Kanunu
Açısından Özellikleri Nelerdir?

Uygulaması

Kurumlar Vergisi Yasası'nın geçici 28/a maddesi uyarınca yapılan usulüne uygun satışlar; tapu tescil
işlemleri tapu ve kadastro harcından ve Katma Değer Vergisi Yasası'nın geçici 10'uncu maddesi gereği
olarak da katma değer vergisinden bağışık tutulmuştur.
Kurumlar, iştirak hisseleri veya gayrimenkullerin satışından doğan kazancın tamamını veya belirli bir
kısmını sermayeye ekleyebilirler. Bu bağlamda, gayrimenkul satışına ilişkin işlemlerin tapuda yapılması
sırasında satıcı kurumun, kazancın belli bir kısmını sermayeye ekleyeceğini beyan etmesi halinde harç
istisnası, sermayeye eklenecek olan kazanca isabet eden kısma uygulanır.
Tapuda alım satıma ait tescil işleminin yapılmasından sonra gayrimenkulün satışından elde edilen kazancın,
yasal süre içinde tapudaki tescil işleminde sermayeye ekleneceği, beyan edilen kısmının sermayeye
eklenmemesi durumunda harç, istisnaya konu işlemin gerçekleşmemesinde kendisine kusur atfedilmeyecek
olan alıcıdan cezasız, satıcıdan ise cezalı olarak tahsil edilir
Tapuda işlem sırasında, gayrimenkulün satışından doğan kazancın belirli bir kısmını sermayeye ekleyeceğini
beyan eden ve bu nedenle de istisnadan sınırlı olarak yararlanan kurumların, daha sonra gayrimenkulün
satışından doğan kazancın tamamını sermayelerine eklemiş olmaları halinde, daha önce ödenmiş olan harç
söz konusu satış işleminden doğan kazancın tamamının sermayeye eklendiği gerekçesi ile bu işlemi
gerçekleştiren kuruma iade edilmez.
14- İstisna Uygulamasının Gelir Vergisi Tevkifatı Karşısındaki Durumu Nedir?
Kurumlar Vergisinden istisna edilen gayrimenkul veya iştirak hisselerinin satışından doğan ve sermayeye
eklenen kazançlar Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/6-b-ii maddesi uyarınca % 10 oranında tevkifata tabidir.
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Ayrıca satıştan doğan kazancın sermayeye eklenmesi durumunda, 231 seri no. lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
uyarınca gerçek kişi ortaklar açısından elde edilen kazanç ‘‘menkul sermaye iradı’’ sayılmamaktadır.
15- İstisna Uygulamasının Yeminli Mali Müşavir Tastiği Karşısındaki Durumu Nedir?
Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici 28’nci madde hükmüne göre bir yeminli mali müşavirle tam tastiği
bulunmayan şirketlerde yararlanılan istisna tutarının 20 milyar lirayı aşması halinde, bu haddi aşan istisnaya
ilişkin işlemlerin bir raporla yeminli mali müşavire tasdik ettirilmesi zorunludur.8
III- SONUÇ
Kurumlar vergisi mükellefi olan şirketler, 31 Aralık 2003 tarihine kadar, gayrimenkullerini ve iştirak
hisselerini sattıklarında, bundan doğan kazanç nedeniyle;
Sağlanan kazanç kurumlar vergisinden müstesna tutuluyor (KVK Geçici Mad.28/a).
Gayrimenkulü satın alan yüzde 18'lik KDV'yi ödemeyecek. (KDVK. Mad.10)
Kazanç,sadece yüzde 10'luk stopaja (ve stopaj üzerinden de yüzde 10 fon payına) yani % 11 vergi
yüküne tabi (KVK Geçici Mad. 28/a, üçüncü fıkra).
Hem satan şirket hem de alan, gayrimenkul alım satımında ‘‘tapu harcı’’ ödemeyecekler. (KVK Geçici
Mad. 28/a-son fıkra).
Şirketlerin, 31 Aralık 2003 tarihine kadar, üretim tesislerini ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerini, yeni
kurulacak olan bir sermaye şirketine ya da yeni kurulacak yabancı ortaklı bir anonim şirkete, ‘‘ayni
sermaye’’ olarak koymaları halinde de, bu sermaye tahsisi nedeniyle aynı avantajlar sağlanıyor.

30.12.1999 tarih ve 23922 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 25 seri no .lu SMSMMM ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu Genel Tebliği uyarınca 20 milyar lira olarak belirlenen bu had 32 seri no .lu tebliğ ile 2003 yılı için 79 milyar
lira olarak belirlenmiştir.
8
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ŞİRKET ORTAKLARININ ORTAĞI BULUNDUKLARI ŞİRKETLERDEN ÜCRET
ALMALARI
Mehmet MAÇ
Yeminli Mali Müşavir
1.

GENEL AÇIKLAMA :

Bilindiği üzere eskiden birçok şirket ortağı, hissedarı olduğu şirket için bilfiil yönetici olarak bedenen
çalıştığı halde, kendi şirketinden bu hizmeti karşılığında ücret almayı aklına getirmemekteydi.
Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler sonucunda, stopaja tabi tutulmuş ücretlerin, bunların yıllık tutarı ne
olursa olsun ve birden fazla işverenden alınmış olsa bile yıllık gelir vergisi beyannamesine dâhil edilmemesi
esası getirilmiş, böylelikle nihai vergi konumuna gelen stopaj oranlarının (ücret gelirlerine mahsus gelir
vergisi tarifesinin) de düşürülmesi sonucunda, şirket ortaklarının ortağı bulundukları şirketlerden ücret
alması cazip hale gelmiştir. Kurumlar üzerinden kazanılmış paralardan alınan vergilerin giderek ağırlaşması
da bu cazibeyi artırmıştır. Böylelikle birçok şirket ortağı hissedarı bulunduğu şirkete bedenen verdiği
hizmetin bedelini, düşük vergili olarak ücret şeklinde alma eğilimi göstermiştir. Halen geçerli mevzuata göre
kurum üzerinden sağlanan kazançlardaki vergi yükü %65’lere varırken, kazancın ücret şeklinde olması vergi
yükünü %40 seviyelerine kadar, hatta daha aşağıya düşürebilmektedir.
Halen Maliye Bakanlığı gündeminde olan yeni vergi kanunu tasarısı ile, kurumlar üzerinden sağlanan
kazançlardaki vergi yükünün %45 civarına indirilecek oluşu ve birden fazla işverenden ücret alanların belli
şartlarla bu ücretleri beyan etmelerinin öngörülmesi bu uçurumu nispeten azaltacak olmakla birlikte, en
azından ücretlere ilişkin tarifedeki beş puanlık düşüklük, ortağı olduğu şirket için fiilen çalışan kişileri bu
hizmetleri için hak ettikleri ücreti almaya sevk edecektir.
Cari yıl içerisinde ortakların geçimlerini sağlamak amacıyla şirketlerinden çekmiş oldukları paralar da cari
hesap ve faizlendirme problemi yaratmakta, bu problem de ortakları şirketlerinden ücret almaya sevk
etmektedir.
Bu nedenle, gerçek kişilerin, ortağı bulundukları şirketlerden ücret alıp alamayacakları ve hangi
şartlarla hangi seviyede ücret alabilecekleri yönündeki sorular devam etmektedir.
Bu yazımız bahsi geçen soruları cevaplandırmak amacı ile hazırlanmıştır.
Bilindiği gibi ücret, bazen zaman esasına dayalı bir para, bazen belli bir miktar prim, komisyon veya vekâlet
ücreti ve bazen de emek karşılığında kârdan pay alınması şeklinde tezahür edebilir.
Borçlar Kanunumuzun 3/3. maddesinde hizmet akdi, işçinin muayyen veya gayrimuayyen bir zamanda
hizmet görmeyi ve iş sahibinin de ona, karşılığında ücret vermeyi taahhüt ettiği bir akit olarak tarif
edilmiştir.
1475 sayılı İş Kanunu’nun 1’inci maddesinde yer alan, bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret
karşılığı çalışan kişiye işçi, işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye de işveren denileceğine ilişkin hükmün
öngördüğü hizmet akdi ve ücret tarifi de aynıdır.
Bu tariflere göre, hizmet akdinden ve ücretten söz edebilmek için, işverene tâbi ve onun işyerine bağlı olarak
çalışan bir işçinin (hizmet erbabının) mevcudiyeti şarttır.
Böyle olduğu ve bir kimse hem işveren ve hem de işçi olamıyacağı cihetle, iş sahibinin kendi işletmesine
verdiği hizmet karşılığında ücret alması söz konusu olamaz. Gerçekten ticarî kazanç, sermaye ve emeğe
dayalı bir organizasyon sonucu doğar. Teşebbüs sahibinin emeği, bu organizasyonun bir unsuru olup,
karşılığı ücret değil ticarî kazançtır.
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İşletme sahibinden maksat, işletmenin kazancından pay alan ve işletme faaliyetinden üçüncü şahıslara karşı
her türlü aktifi ile sınırsız bir biçimde sorumlu olan kimsedir. Böyle olduğu içindir ki kollektif şirket ortakları
ile komandit şirketlerin komandite ortakları da, bu şirketlerin kendi ortaklarından ayrı bir tüzel kişiliği
bulunmasına rağmen ister Kanuna, ister şirket sözleşmesine ve ister se ortaklar kurulu kararına göre şirkette
yöneticilik görevi üstlensinler, işçi (hizmet erbabı) sayılamaz ve ücret alamazlar.
Hernekadar TTK’nun 144’üncü maddesinde genel olarak ve ayrıca ayni Kanun’un 170 ve 247.
maddelerinde, kollektif ve adî komandit şirketlerle ilgili olarak, ortakların şirket mukavelesi gereğince
hakettikleri ücreti alabilecekleri belirtilmişse de, bundan maksat Borçlar Kanunu ve İş Kanununun
öngördüğü anlamda ücret değil kârdan hizmet karşılığı alınan ilâve bir paydır. Dolayısiyle de ücret değil kâr
payı niteliği taşır.
Buna karşılık, ortaklarından ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olduktan başka, ortaklarının sorumluluğu şirkete
koydukları sermaye ile sınırlı olan anonim ve limited şirketlerin ortaklarının, bu şirketlerde hizmet
erbabı (işçi) olarak çalışmaları prensip itibariyle mümkündür.
1479 sayılı BAĞ-KUR Kanunu’nun 24 üncü maddesinde, herhangibir işverene hizmet akdi ile bağlı
olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, tüccar, sanayici, mühendis vb. gibi ticarî ve
meslekî kazancı dolayısiyle gerçek veya götürü usulde GV mükellefi olanların ve kollektif şirket ortağı, adî
komandit şirket komandite ve komanditer ortağı, hisseli komandit şirket komandite ortağı, limited şirket
ortağı ve donatma iştiraki ortağı durumunda olanlarla anonim şirketlerin kurucu ortaklarının ve yönetim
kurulu üyelerinin hizmet erbabı değil, bağımsız çalışanlar sayılacakları hükme bağlanmıştır. Ancak bu
hüküm, bir kimsenin kurucusu veya ortağı olduğu bir A.Ş. veya Limited Şirket ile ayrıca ücret ilişkisi içine
girmesine engel değildir.
2.

VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DURUM :

GVK’muzun 61’inci maddesinde ücret, işverene tâbi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet
karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tarif edildikten
sonra, çeşitli ödemelerin ve bu meyanda yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile tasfiye memurlarına bu
sıfatları dolayısiyle ödenen ve sağlanan para , ayın ve menfaatlerin ücret sayılacağı açıklanmıştır.
Öte yandan, GVK’nun 41’inci maddesinin 2 numaralı bendinde, ticarî işletmelerde teşebbüs sahibinin
kendisine, eşine ve küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler ve benzerlerinin gider
yazılamıyacağı açıklandıktan sonra maddenin son fıkrasında, bu hükmün uygulanmasında kollektif şirket
ortakları ile adî ve eshamlı komandit şirketlerin komandite ortaklarının teşebbüs sahibi sayılacakları
açıklanmıştır.
Bu hükümlere göre :
2.1. Ferdî ticarî işletmelerin sahipleri ve kollektif şirket ortakları ile adî ve eshamlı komandit
şirketlerin komandite ortaklarına hizmetleri karşılığında sağlanan menfaatlerin ücret sayılması ve ticarî
kazançtan gider olarak indirilmesi mümkün değildir. (GVK’nun 41 inci maddesi)
Teşebbüs sahibinin eşine ve küçük çocuklarına ödenen ücretlere gelince bunların ücret olarak GV
stopajına ve SSK’na tâbi tutulması gerekmekle beraber gider yazılması imkânsızdır.
Bütün bu konularda Maliye Bakanlığı’nın çok sayıda muktezası ve Danıştay’ın kararları vardır.
2.2. Buna karşılık, anonim ve limited şirket ortakları ile hisseli komandit şirketlerin komanditer
ortaklarına, her çeşit hizmetleri karşılığında bu şirketlerden ödenen ücretlerin, GVK’nun 61.maddesi
kapsamına giren birer ücret ödemesi olması sebebiyle vergi tevkifatına tâbi tutulması zorunlu ve gider
yazılması mümkündür.
Öyle ki, GVK’nun 61’inci maddesi, borçlar hukuku, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukundaki anlamı
ile aslında hizmet erbabı ücreti değil vekâlet ücreti sayılan yönetim kurulu ücretlerini dahî ücret saymak

2

suretiyle GV tarifesi üzerinden vergi tevkifatına tâbi tutmuş ve GVK’nun 40’ncı maddesi ile bunlar
hizmet erbabına ödenen ücret sayılarak ticarî kazançtan indirilecek gider kabul edilmişlerdir.
Şu var ki, bütün bu ödemelerin ticarî kazançtan indirilebilmesi için, bunların muvazaadan arî
olarak ödenmeleri ve örtülü kazanç (KVK’nun 17 nci maddesi) sayılmıyacak bir seviyede olmaları
zorunludur.
Örneğin, yönetim ve denetim kurulu üyelerine bu sıfatla yaptıkları hizmetler dolayısiyle her toplantı
başına huzur hakkı olarak veya aylık ya da yıllık ücret şeklinde ödenen ücretlerin, bunlar tarafından
verilen hizmetler ve yüklenilen sorumluluklarla mütenasip ve emsallerine uygun bir seviyede olmak
şartı ile gider yazılmaları mümkündür. Üyelerden biri veya birkaçı, genel kurul ve yönetim kurulu kararı
ile, üyelik dışında murahhas aza veya genel müdürlük tayini ile memur olarak belli görevleri yapmak
üzere görevlendirilmişler ise, onlara bu sıfat ve görevleri dolayısiyle ödenecek ücretler yönünden de
durum aynıdır.
Verilen hizmet ve yüklenilen sorumluluk ile mütenasip olmayan ve emsallerine göre göze çarpacak
derecede yüksek bulunan ücretler, vergisel açıdan kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınır.
Ödemelerden stopaj yapılmış olması bu hususu değiştirmez, üstelik yapılan stopajlar iade edilmeyebilir.
Ortağın hissedarı bulunduğu şirketten alacağı ücretin makul sayılmasına yönelik yasal bir had yoktur.
Zaten böyle bir haddin konulması doğru olmaz. Çünkü ortağın alacağı ücret bu ortağın kişisel
niteliklerine, o şirket için ayırdığı mesaiye, gösterdiği başarıya, şirketin cesametine göre değişir. Kimi
ortak için duruma göre brüt 3 milyar liralık ücret bile fahiş nitelik taşırken, kimi ortak için yukarıdaki
faktörlere göre 20 milyar liralık ücret dahi çok makul gelebilir.
2.3. Limited şirketlerde müdür sıfatını taşıyan ortak veya ortakların durumu, anonim şirket
yönetim kurulu üyelerinden farksızdır. (TTK Md:542)
Aksine bir ana sözleşme hükmü veya ortaklar kurulu kararı olmadıkça tüm kurucu ortaklar ve şirket ana
sözleşmesi veya genel kurul kararı ile bir veya birkaç ortak müdür tayin edilmişse sadece bunlar,
beraberce şirketi idare ve temsil ederler.
Aynen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri gibi limited şirket müdürlerine de, müdür sıfatiyle
katıldıkları toplantı başına huzur hakkı veya muayyen bir aylık ücretin muvazaa ve örtülü kazanç teşkil
etmemek şartı ile ödenmesi mümkündür.
Şirkete devamlı olarak genel müdür ve memur gibi hizmet veren müdür ve ortaklara gelince, bunların
ücretlerinin de örtülü kazanç teşkil etmiyecek makûl seviyede olmaları kaydı ile gider yazılmaları
mümkündür. Danıştay’ın bu konuda çok sayıda kararı vardır.
2.4. Grup şirketlerinde, şirketlerden bir veya birkaçının, tüzel kişi olarak iştirak ettikleri şirketlerin yönetim
kurulu ve denetim kurulu üyeliği ile müdürlükleri tüzel kişilik olarak üstlenmeleri, hisse senetlerini
teminat olarak vermeleri ve aldıkları ücretleri bir fonda toplayarak, tüzel kişilik adına o şirketlerde
görev yapan gerçek kişilere tevzî etmeleri mümkündür.
Maliye Bakanlığı’nın ve Danıştay’ın geçmişte özellikle bazı büyük Bankaların iştiraklerinde görev alan
temsilcileri dolayısiyle bunun mümkün olduğunu belirten mukteza ve kararları vardır.
Bu sayede birden fazla şirkette, belli bir şirket adına bu tür görevler üstlenenlerin tek yerden tatminkâr
ücretler almaları ve tek işverenden alınan ücretlere sağlanan vergi avantajlarından yararlanmalarının
mümkün olduğu görüşündeyiz.
2.5. Sonuç olarak, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, ortağı olduğu şirket için mesai harcayan kişiler bu
şirketten ücret alabilirler. Böylelikle şirketin kârı ve dolayısıyla vergisi azalmış bunun yerine ücret geliri
ve ücrete ilişkin vergi yükü tezahür etmiş olur. Bugün için bu iki yük arasındaki fark çok büyüktür. Yeni
vergi kanunu tasarısının kanunlaşmasıyla bu fark azalacak olmakla birlikte, duruma göre ücret almak
tercihinde bulunulması vergisel avantaj sağlamaya devam edecektir.
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TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU TARAFINDAN TARTIŞMAYA AÇILAN
TMS-1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU
STANDARDI’NA İLİŞKİN DÜŞÜNCELER

Serpil BOSTANCI
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Üyesi
1.GİRİŞ :
Bilindiği üzere, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na 4487 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 1 ile Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulu (TMSK) kurulmuş ve Kurul, Mart 2002 tarihi itibarıyle çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. Kurul’un
kuruluş amacı; finansal tabloların ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir nitelikte
olmaları için ulusal muhasebe ilkelerinin gelişmesi ve benimsenmesini sağlayacak ve kamu yararı için uygulanacak ulusal
muhasebe standartlarını saptamak ve yayımlamaktır.
Kurul bu amaçla çalışmalarına başlarken, muhasebe standartları alanındaki mevcut düzenlemelerin aynen veya
değiştirilerek ‘Türkiye Muhasebe Standardı Taslak Metni’ olarak kabul edilmesi hususunu benimsemiştir. Bu bağlamda,
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) bünyesinde, 1994
yılında kurulan ve değerli çalışmalar yapan Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun (TMUDESK)
yayınlamış bulunduğu ve uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu hazırlanan 19 adet standart esas alınarak taslak
oluşturulması kabul edilmiştir. TMUDESK tarafından uzun bir zaman diliminde hazırlanmış olan bu standartlara
dayanılarak başlatılan çalışmalar tamamlandıkça, ilgililere gönderilerek TMSK’nin www.tmsk.org.tr adresindeki web
sitesinde yayınlanarak tartışmaya açılmıştır.
Bu yazının kaleme alındığı ana kadar, taslak haline gelerek ilgililere gönderilmiş ve Kurul’un web sitesinde kamuoyunun
görüşlerine sunularak tartışmaya açılmış ‘Türkiye Muhasebe Standartları Taslak Metinleri’şunlardır :








Finansal Tabloların Sunuluşu
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama
Nakit Akış Tabloları
Satışlar ve Diğer Olağan Gelirler
Stoklar
Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi
Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Aktifler.

Bu yazının amacı, tartışmaya açılan Türkiye Muhasebe Standardı taslaklarından ‘Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı’nı
incelemek ve bu standartla ilgili düşüncelerimizi ortaya koymaktır.
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU STANDARDI’NIN AMACI :
Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı taslağında standardın amacı, bir işletmenin finansal tablolarının sunuluş esaslarını,
hem o işletmenin önceki döneme ait finansal tablolarıyla hem de başka işletmelerin finansal tablolarıyla karşılaştırılabilir
kılacak şekilde belirlemektir. Bu amaçla standart, finansal tabloların sunuluşu ile ilgili genel ilkeler ile finansal tabloların
biçimi ve içeriği ile ilgili kuralları kapsar.
3. FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU STANDARDI’NIN ÖZETİ :
Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı taslağında, düzenlenen standardı özetle şu şekilde açıklayabiliriz:


Genel amaçlı (özel amaçlı bilgilere gereksinimi olmayan) kullanıcılar için üretilen finansal tabloların düzenlenmesinde
kullanılır ve kar amaçlı özel ve kamu işletmeleri tarafından uygulanır.



Bir işletmenin mali durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışı hakkında bilgi vererek kullanıcıları aydınlatan finansal
tablolar, kaynakların nasıl ve ne etkinlikte kullanıldığını gösterir.



Finansal tabloların düzenlenmesi ve sunumundan işletmenin yöneticileri sorumludur.



Finansal tablolar, temel finansal tablolar (bilanço ve gelir tablosu) ile ek finansal tablolar (satışların maliyeti tablosu,
nakit akış tablosu, kar dağıtım tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve muhasebe politikaları / açıklayıcı dipnotlar)
olarak sınıflandırılmıştır.



Finansal tabloların gerçeğe uygun sunulabilmesi için işletmeler, uygulamaya koydukları muhasebe politikalarını
Türkiye Muhasebe Standartları’na ve bu standartlara ilişkin yapılmış yorumlara uygun olarak belirler.



Türkiye Muhasebe Standartlarının, belli işlem ve olayların işletmenin mali durumuna ve faaliyet sonuçlarına etkisini
yansıtmakta yetersiz kalması durumunda ise, bu işlem ve olaylara ilişkin ek açıklamalar yapılması gerekmektedir.



Bu amaçla muhasebe politikalarının tanımlanması ve uyulacak temel muhasebe kavramları ile muhasebe ilkeleri bu
standart çerçevesinde belirlenmiştir.

4. MUHASEBE POLİTİKALARI, TEMEL KAVRAMLAR ve MUHASEBE İLKELERİ :
4.1. Muhasebe Politikaları
Muhasebe politikaları, finansal tabloların düzenlenmesi ve sunulması için işletme tarafından kabul edilmiş ilkeler, esaslar,
gelenekler, kurallar ve uygulamalar bütünüdür.
4.2. Temel Kavramlar
Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı’na göre finansal tabloların hazırlanması ve sunumunda göz önünde bulundurulması
gereken kavramlar aşağıda belirtildiği şekilde tanımlanmaktadır :
4.2.1.İşletmenin Sürekliliği Kavramı : Finansal tablolar düzenlenirken işletmenin faaliyetlerini belli bir süreye bağlı
kalmadan sürdüreceği varsayılır. Bu konuda bir belirsizlik varsa, bu durum dipnotlarda açıklanır.
4.2.2.Tahakkuk Esası : Bir işletme nakit akışı dışındaki finansal tablolarını muhasebenin tahakkuk esasına göre düzenler.
Buna göre işlemler ve olaylar, oluştukları anda gerçekleşmiş sayılır, muhasebe kayıtlarına alınır ve ilgili oldukları dönemin
finansal tablolarında raporlanır.
4.2.3.Tutarlılık Kavramı : Finansal tabloların karşılaştırılabilir olmasının en önemli gereği tutarlılık kavramıdır. Bu kavrama
göre finansal tablolardaki kalemlerin sınıflandırılması ve sunuluşuna ilişkin esaslar birbirini izleyen dönemlerin finansal
tablolarında değiştirilmeden uygulanır.
4.2.4.Önemlilik Kavramı ve Bilgilerin Birleştirilmesi : Önemlilik kavramına göre, önemli olduğu kabul edilen her bir kalem
finansal tablolarda ayrı ayrı sunulur, önemsiz olduğu kabul edilen tutarlar ise benzer işlemli ya da nitelikli diğer önemsiz
tutarlarla birleştirilir ve finansal tablolarda ayrı bir kalem olarak sunulmaz.
4.2.5.Netleştirme : Netleştirme, varlıkların, yabancı kaynaklar ve özkaynaklar ile gelir ve gider hesaplarının da birbirleriyle
karşılaştırılarak mahsup edilmesidir ve bu standart netleştirmeye izin vermez. Karşılıklar ve düzenleyici hesaplar yardımıyla
varlıkların net değeriyle gösterilmesi netleştirme sayılmaz.
4.2.6.Finansal Tabloların Yapısı ve İçeriği : Standart, belli açıklamaların finansal tabloların içeriğinde (dipnotlar dahil) yer
almasını öngörür. İşletmeler, bu standardın ekindeki formlara uygun olarak ve kendi koşullarını da gözönünde bulundurarak
finansal tablolarını düzenlerler. Finansal tabloların içerdiği bölümler açıkça ve anlaşılır bir şekilde tanımlanır ve aşağıdaki
bilgiler açıkça belirtilir :






Raporlayan işletmenin adı veya diğer tanımlama araçları,
Finansal tabloların bir işletme veya bir işletme grubuna ait olup olmadığı,
Finansal tabloların, esas alınan tablonun türüne göre, bilanço günü veya faaliyet dönemi,
Raporlamaya esas alınan para birimi,
Finansal tablolardaki sayısal bilgilerin sunuluşundaki kesinlik derecesi.

4.2.7.Raporlama Dönemi : Finansal tablolar en az yılda bir kez düzenlenir ve sunulur ancak aksi durumlar varsa açıklanır.
4.2.8.Zamanlılık : Finansal tablolar bilanço tarihini izleyen kabul edilebilir bir süre içinde kullanıcılara sunulmazsa,
yararlılığı zedelenir ve azalır.

4.3.Temel Finansal Tabloların Düzenlenme İlkeleri
Finansal tabloların düzenlenmesine ilişkin muhasebe ilkeleri temel finansal tablolara paralel olarak bilanço ilkeleri ile gelir
tablosu ilkeleri başlıkları altında toplanmaktadır. Bu ilkeler, finansal tabloların düzenlenmesinde uyulacak kuralları ve esas
alınacak değerleme ölçütlerini belirledikleri gibi finansal tabloların sunuluşunu da etkilerler.
Bu ilkeler temel finansal tablolara göre özetle şöyledir:
4.3.1. Bilanço İlkeleri
Bilanço ilkelerinin genel amacı, belli bir tarihte işletmenin finansal durumunun açıklıkla ve gerçeğe uygun olarak
yansıtılmasıdır. Bu ilkeler kendi içlerinde, bilanço kalemlerinin varlık ve kaynak niteliğine göre ayrılırlar.
4.3.1.1. Varlıklara İlişkin İlkeler
Varlıklar, dönen varlıklar ve duran varlıklar olarak ikiye ayrılır . Aşağıdaki şartların mevcudiyeti durumunda, varlığın
dönen varlık olduğu kabul edilir :




İşletmenin normal faaliyet döneminde paraya dönüşmesi beklenen varlıklar ile satılmak ya da tüketilmek üzere elde
tutulan varlıklar,
Varlığın esas olarak ticari amaçlarla veya kısa süreli elde tutulduğu ve bilanço tarihinden itibaren 12 ay içerisinde
paraya dönüştürülmesi beklenen varlıklar ve
Kullanımı sınırlandırılmamış nakit ve nakde eşdeğer varlıklar.

Bu şartları taşımayan, bunların dışındaki varlıklar ise duran varlık olarak sınıflandırılır.
Bilançoda varlıkları gerçeğe uygun olarak sınıflandırmak ve raporlamak için, varlıklardaki değer düşüklükleri karşılık
ayrılmak ve reeskont edilmek suretiyle gösterilir. Varlık kalemlerinden işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilişkili
kişi ve kurumlara ait olan tutarların ayrı gösterilmesi esastır. Ayrıca bilançoda yer almayan alınan ve verilen teminatlar,
tutarları saptanamayan alacaklar ve aktif varlıklar üzerindeki sigorta tutarları bilanço dipnot ve eklerinde açıkça gösterilir.
4.3.1.2. Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler
Yabancı kaynaklar da kendi içlerinde kısa ve uzun vadeli olmak üzere ikiye ayrılır. 12 ay içerisinde vadesi gelen borçlar,
kısa vadeli borçlar, bunların dışındakiler uzun vadeli borçlar olarak sınıflandırılırlar. Dönem sonunda vadesi 12 ayın altına
düşenler kısa vadeli gruba çekilerek sınıflandırılır.
Tutarları kesinlikle saptanamayan ve durumları tartışmalı olanlar dahil, bilinen veya tutarları uygun olarak tahmin edilebilen
tüm yabancı kaynaklar tespit edilerek bilançoda gösterilir. Bilinen ancak tutarları uygun olarak tahmin edilemeyen yabancı
kaynaklar ise dipnotlarda açıkça belirtilir. Yine yabancı kaynaklardan borç senetleri gerçeğe uygun değerine taşınmak için
reeskont edilir. Yabancı kaynak kalemlerinden işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilişkili kişi ve kurumlara ait olan
tutarların ayrı gösterilmesi esastır.
4.3.1.3. Özkaynaklara İlişkin İlkeler
İşletmeye sermaye koyanların hakları (ortakların hakları) özkaynaklar hesap grubunu oluşturur. Burada sadece hissedarların
koyduğu sermaye değil, hissedarların almayıp işletme mali yapısını kuvvetlendirmek için şirkette bıraktıkları kar yedekleri,
sermaye yedekleri ile varsa dönemin net karı da yer alır. Ayrıca geçmiş dönemlerde varsa birikmiş zararlar ile varsa dönem
zararı özkaynakları azaltıcı birer unsur olarak özkaynakların içinde yer alırlar.
4.3.2. Gelir Tablosu İlkeleri
Gelir tablosu ilkelerinin amacı, satışalrın, gelirlerin, satışların maliyetinin, giderlerin, kar ve zararlara ait hesapların ve belli
dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini sağlamaktır. Gelir
tablosu kalemleri brüt tutarları üzerinden gösterilir ve gelir kalemleri ile gider kalemleri birbirleriyle karşılaştırılmak gelir
tablosu kapsamından çıkarılamaz. Belli bir dönemin satışları ve gelirleri, o döneme ait maliyet ve giderler ile karşılaştırılır.
5.FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU STANDARDI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER :

Standart taslak metninde de görüldüğü gibi, işletmelerin faaliyetlerine ilişkin işlemlerin sınıflandırılması, kaydedilmesi ve
özetlenerek sunulması işlevlerini içeren finansal tabloların düzenlenmesi ve sunulması standardı, finansal bilgilerin sağlıklı
bilgilere dayanılarak objektif ve gerçeğe uygun olarak hazırlanıp sunulmasını sağlamaktadır. Finansal tablolar, bu standarda
uygun olarak ve diğer muhasebe standartları da dikkate alınarak hazırlandığında, işletmenin belirli dönemlerinin
karşılaştırılarak işletme faaliyetlerinin verimliliğinin, karlılığının ve performansının değerlendirilmesini sağlarlar. Ayrıca
aynı sektördeki işletmelerin aynı dönemlere ait verimlilikleri, karlılıkları, performansları ve benzeri kriterlere göre
karşılaştırılabilirliği ya da bir işletmenin o sektörün toplamı içinde bu kriterleri ne ölçüde tutturduğu saptanabilir. Bu
değerlendirme, bir işletmenin, sektör içindeki tüm işletmelerin toplam sonuçları içinde yapılabileceği gibi, bir sektörün
toplam ekonominin değerleri ile karşılaştırılmasını da sağlar. Bu olanağı sağlayan bu standardın kuşkusuz tartışmaya açılan
kapsamı içinde veya tartışma sonrası önerilecek görüşlerle kesinleşeceği son şekli de yetersiz kalacaktır. Bu yetersizlik
standarda ilişkin Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yapılacak yorumlar ve getirilecek açıklamalar ile ve
ihtiyaç halinde bu standardın revize edilmesi ile elde edilecek standardın yeni versiyonu ile giderilecektir. Standardın
uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, bu standarda dayanarak finansal tablolarını hazırlayan ve sunan bir
işletmenin, dünya ekonomisinde kaynak bulması ve dünya ölçeğinde gelişmesinin alt yapısını sağlayacaktır. Böylece global
ekonominin gerektirdiği global muhasebeye uygun bir hesap işleyişine sahip olan işletmelerin, uluslararası kimlik
kazanması ve uluslararası işletmeler ile rekabet etmesi kolaylaşacaktır.
Bu standartların, Türkiye ekonomisinin karakteristik özelliklerini içermesi ve Türkiye ekonomisinin dayattığı koşulları da
kolaylaştırabilmesi için, finansal tabloları düzenleyen muhasebeciler (serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir
ve yeminli mali müşavirler) ile bu tabloların denetlenerek sunulmasına ilişkin raporları hazırlayan denetçilerin (serbest
muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin) bu standart taslağına 1 ilişkin görüşlerini ve önerilerini bildirerek
tartışmalara katılması ile sağlanacaktır. Esasen Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun, standart taslaklarını kamuoyuna
açarak gelecek öneri, eleştiri ve görüşleri değerlendirip bir tartışma platformundan sonra yayınlamak istemesi, bir yandan
uluslararası muhasebe standardı hazırlama kurallarına uygun ve kalitede Türkiye muhasebe standardı oluşturulması, diğer
yandan ise hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartları’nın Türkiye’de finansal tabloları düzenleyen, denetleyerek
sunulmasını sağlayan, bu tabloları kullananların2 görüş bildirmesi nedeniyle genel kabul görmüş niteliği kazanmalarını
sağlamak amaçlıdır. Genel kabul görmüş bir muhasebe standardının yaygınlaşarak kullanılması, yasal dayatılmış bir
standardı kullanma zorunluluğundan daha etkili olacaktır.
6.SONUÇ :
Bu yazıda Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun benimsediği anlayış çerçevesinde tartışmaya açtığı, görüş, öneri ve
eleştirileri dikkate alarak son şeklini verdiği muhasebe standartları taslaklarından birisi olan Finansal Tabloların Sunuluşu
Standart Taslağı kısaca tanıtılarak bu standardın genel kabul görme niteliği kazanmasının önemine dikkat çekilmiştir.
Meslek mensupları ve işletme ilgililerinin kamuya görüş için açılan muhasebe standartlarını, Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu’nun web sitesinden inceleyerek görüş bildirmeleriyle birlikte, bu standartlar kesinlik kazandığı zaman uyum
sağlayabilecekleri ve uygulamalarına kolaylıkla yorum getirebilecekleri açıkça görülmektedir. Bu yazının okurlarına
tavsiyemiz, yayınlanmış ve yayınlanacak standart taslaklarını TMSK web sitesinde kesinleşmeden incelemeleri ve görüş
bildirerek standartların oluşumuna katkıda bulunmalarıdır.
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Ayrıca diğer yayınlanmış standart taslakları ile yayınlanacak standart taslak metinleri.
Ortaklar, yatırımcılar, bankalar ve diğer kreditörler, müşteriler, satıcılar, devlet, şirket çalışanları..

GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİNE TABİ EŞYADA KATMA DEĞER
VERGİSİ
Cahit YERCİ
Gümrükler Genel Müdür Yrd.
I.GİRİŞ
Gümrük kontrolü altında işleme rejimi (GKAİR) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile sistemimize
girmiştir.
Bu rejim, serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine ve
ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın niteliğini ve durumunu değiştiren işlemlere tabi
tutulmasına ve bu işlemlerden elde edilen ürünün gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma
girmesine olanak tanır.
Bu rejim altındaki eşyanın katma değer vergisi (KDV) bağlamında tabi olacağı uygulama Katma
Değer Vergisi Kanununda (KDVK) doğrudan ve yeterli
açıklama bulunmaması nedeniyle
belirsizdir.
Bu yazı bu belirsizliğe işaret etmekte ve bunun giderilmesi konusunda öneri getirmeye
çalışmaktadır.
II.DEĞERLENDİRMELER
A.Gümrük Kanunu Bağlamında GKAİR
Gümrük mevzuatı uyarınca, GKAİR altındaki eşya için aşağıdakiler cari olur.




Eşyanın GKAİR’nden çıkarak serbest dolaşıma girdiği ana değin ithalat vergisi1 ödeme
yükümlülüğü yoktur.
Eşyanın ithalat vergileri teminata bağlanır.
Serbest dolaşıma giriş aşamasında, vergilendirmeye, ithalat vergileri bakımından, işlenmiş
ürüne ait vergilendirme unsurları esas olur.

B.Katma Değer Vergisi Açısından
KDVK’nda gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılacak işlem
konusunda doğrudan bir belirleme yapılmamıştır. Bu nedenle GKAİR’ne tabi tutulan eşyanın mı,
yoksa, bu rejim altında işlenip serbest dolaşıma giren ürünün mü, yoksa her ikisinin de mi katma
değer vergine tabi tutulacağı hususunun belirlenmesinde zorluk bulunmaktadır.
1. GKAİR’ne Tabi Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesinin İthalat Sayılıp
Sayılmayacağı
Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK) ithalatın verginin konusunu oluşturduğunu hükme
bağlamıştır.

İthalat vergisi ya da ithalat vergileri deyimi gümrük vergisi ve gümrük vergisine eş etkili bütün vergileri kapsamına
almaktadır. Katma değer vergisi ise ithalat vergileri kapsamında değildir.
1
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Aynı kanun ithalat deyiminden ne anlaşılması gerektiği hususunu ise açık bırakmış, bu konuda bir
tanım getirmemiştir. Katma değer vergisine ilişkin olarak yapılan diğer düzenlemelerde de ithalata
ilişkin bir tanım yapılmamıştır.
Görüşümüze göre, anılan kanunun ithalat istisnasından yararlanacak bazı işlemleri belirleyen 16/1-c
maddesi katma değer vergisi bağlamında ithalat ifadesinin neyi ifade etmiş olabileceği konusunda
dolaylı bir öngörü yaratmıştır. Söz konusu hükümde,






Geçici depolama yerleri,
Antrepo rejimi,
Transit rejimi,
Serbest bölgeler,
Gümrüklü alanlar,

İle ilgili hükümlerin uygulandığı mal ve hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
Türkiye Gümrük Bölgesine geldikten sonra burada belirtilen rejimlere ya da işlemlere tabi tutulan
eşya katma değer vergisinden istisna edilmemiş olsa vergi yükümlülüğü doğuracağından ve
ancak verginin konusu içinde yer alan işlemler vergiden istisna edilebileceğinden KDVK’nun 16/1c maddesi hükmünü o maddede değinilen işlemleri de verginin konusu içinde, başka bir deyimle,
ithalat kavramı kapsamında düşünen bir hüküm olarak görmek gerekir. Bu bağlamda, ithalatın,
eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişi olarak tanımlanması mümkün olmalıdır.
Belirtilen bu ithalat tanımının benimsenmesi durumunda, Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşya ile
ilgili olarak, KDVK’nun istisna ettiği işlemler dışında kalan işlemler söz konusu olduğunda katma
değer vergisi yükümlülüğü doğacağı söylenebilecektir.
KDVK’nun 16/1-c maddesi hükmü GKAİR’ne tabi tutulan eşyayı ithalat istisnaları arasında
saymamıştır. Bu bağlamda, GKAİR kapsamında işlenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesine giriş
yapan eşyayı ithalat sayarak katma değer vergisine tabi tutmak gerekir.
Vergiyi doğuran olay ne zaman meydana gelmiş olacaktır?
KDVK’nun 10/ı maddesi ithalatta vergiyi doğuran olayın Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi
ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük
beyannamesinin tescili anında meydana geleceğini hükme bağlamıştır. Dolayısıyla vergiyi doğuran
olayın zamanını bu hükümden hareketle belirlemek gerekir. Söz konusu hüküm gereğince,
GKAİR’ne tabi eşya ya da eşyanın GKAİR’ne tabi tutulması işlemi ithalat vergilerine tabi
olmadığından katma değer vergisini doğuran olay GKAİR beyannamesinin tescil tarihinde meydana
gelmiş olacaktır.
GKAİR’ne tabi tutulan eşyaya ilişkin ithalat vergileri için Gümrük Kanununun 80/2-a maddesi
uyarınca teminat alınması gerekir. Bu teminat GKAİR’ne tabi tutulan eşya için herhangi bir nedenle
ileride doğabilecek ithalat vergilerine karşılık olmak üzere alınmaktadır.
KDVK’nun 49uncu maddesi Gümrük Kanunu ve diğer kanunlar gereğince gümrük vergisi teminata
bağlanarak işlem gören her türlü madde ve kıymetlere ait katma değer vergisinin de aynı usule tabi
tutulmasını öngörmektedir.
Bu hüküm gereğince GKAİR beyannamesinin tescil tarihinde doğan ve bu tarihte hesaplanacak
katma değer vergisi için de teminat alınması mı gerekecektir?
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Tahsilatı vergiyi doğuran olayın meydana geldiği ya da verginin hesaplandığı aşamada yapılacak
olan bir verginin teminata bağlanması çok anlamlı bir iş olmayacaktır. Bu bağlamda, yukarıdaki
soruya verilecek yanıt ‘‘evet’’ise, teminat alınmasının anlamı, katma değer vergisinin tahsilinin
GKAİR’ne tabi tutulan eşyanın işlem gördükten sonra bu rejimden çıkıp serbest dolaşıma girdiği
ana kadar ertelenmesi olacaktır. Başka bir deyişle, bu teminat, antrepo ve transit gibi rejimlerde
olduğu gibi ileride ortaya çıkabilecek katma değer vergisi ödeme yükümlülüğüne karşılık olarak
değil, verginin tahsilinin daha ileriki tarihe erteleniyor olması dolayısıyla alınan bir teminat
olacaktır.
4458 sayılı Gümrük Kanununun teminat alınmasını öngördüğü işlemlerin hemen tamamı işlemlerin
gerçekleştiği anda ithalat vergilerine tabi olmayan (dahilde işleme, antrepo, transit rejimi gibi)
işlemlerden oluşmaktadır. Söz konusu işlemler için alınan teminat ileride doğabilecek ithalat
vergilerini karşılamak üzere alınmakta, vergi doğuran işlemler gerçekleşmeden (serbest dolaşıma
giriş rejimi vs.) bu rejimler sona erdiğinde ise alınan teminat iade edilmektedir.Gümrük Kanununun
teminat alınmasını öngördüğü söz konusu işlemler KDVK’nun 16ncı maddesi hükmü gereğince
katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Dolayısıyla, katma değer vergisi uygulaması açısından
da, teminat uygulaması, ithalat vergilerinde olduğu gibi, gelecekte doğabilecek katma değer
vergisini karşılamak için söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda, KDVK’nda ithalat istisnasına ilişkin
hükümlerde yer almayan GKAİR’ne tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak GKAİR beyannamesinin
tescil tarihi itibariyle doğan katma değer vergisinin teminata bağlanmaması gerekeceğini de
savunmak mümkündür. Bu savunu, doğal olarak, hesaplanan katma değer vergisinin ödenmesinin
ertelenmemesi gerektiğini de savunmak anlamına gelir. KDVK’nda ithal edilen eşya için tahakkuk
eden katma değer vergisinin ertelenmesine ilişkin hiçbir hüküm bulunmaması da bu savununun
dayanakları arasında yer alır.
Bizim görüşümüz, GKAİR beyannamesinin tescil tarihi itibariyle doğan katma değer vergisinin,
KDVK’nun gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ilişkin katma değer vergisinin beyanname
verilme süresi içinde ödenmesini öngören 46/2nci maddesi hükmü gereğince erteleme olmaksızın
ödenmesi, dolayısıyla teminatlı işlem yapılmaması gerektiği yönündedir.
2.İşlenmiş Ürünün Serbest Dolaşıma Girişinde Vergileme
Yukarıda GKAİR beyannamesinin tescili sırasında doğduğu belirtilen katma değer vergisinin ilişkin
olduğu eşya işlenmiş ürünün bünyesinde serbest dolaşıma girerken katma değer vergisi bağlamında
yapılacak işlem ne olacaktır?
Söz konusu işlenmiş ürünün serbest dolaşıma girişinde, bu ürün ithalat vergilerine tabi ise, serbest
dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi itibariyle gümrük yükümlülüğü2 başlayacaktır.3
KDVK’nun 10/ı maddesinde, ithalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme
mükellefiyetinin ( yeni kanunun benimsediği terimle gümrük yükümlülüğünün) başlaması vergiyi
doğuran olayın meydana geldiği an olarak hükme bağlanmıştır.
Bu hüküm uyarınca, GKAİR kapsamında elde edilen işlenmiş ürünün serbest dolaşıma girişi
sırasında yeniden katma değer vergisi mi hesaplamak gerekecektir?
GKAİR’ne tabi tutulan eşya üzerinden söz konusu rejime ait beyannamenin tescil tarihi itibariyle
katma değer vergisi hesaplanmış olduğundan bu eşyayı bünyesinde bulunduran işlenmiş ürünün
1615 sayılı Gümrük Kanununda ‘‘gümrük vergisi ödeme mükellefiyeti’ olarak yer alan ibare, 4458 sayılı Gümrük
Kanununda ‘‘gümrük yükümlülüğü’ olarak yer almaktadır.
2
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Gümrük Kanunu m. 181/1,2.
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serbest dolaşıma giriş aşamasında da katma değer vergisi hesaplanması mükerrer vergileme
olacaktır. Bu nedenle, işlenmiş ürünün serbest dolaşıma girişi aşamasında yalnızca ithalat vergileri
yönünden vergileme yapılması, katma değer vergisinin ise vergileme kapsamı dışında bırakılması
yerinde olacaktır. Böyle bir yaklaşım, aynı zamanda, işlenmiş ürünün bünyesinde, başka bir
deyimle maliyeti içinde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde -belki de tamamı
katma değer vergisine tabi olarak- elde edilmiş olan girdiler için bir kez daha üretici tarafından
katma değer vergisi ödenmesini engelleyecektir. Bununla birlikte mevcut KDVK hükümleri
karşısında bundan farklı çıkarımlar yapılması da olasılık dışı değildir.
III.SONUÇ
Bu yazıda GKAİR kapsamında işlenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın katma
değer vergisi bağlamında tabi olacağı uygulamaya ilişkin anlatımlara yer verildi. Anlatımlardan da
anlaşılacağı üzere, KDVK uygulamaya yön verecek yeterli açıklıktaki hükümlerden yoksundur. Bu
bağlamda, ortaya çıkabilecek tereddütler,



GKAİR beyannamesinin tescil tarihi itibariyle doğan katma değer vergisi için teminatlı işlem
yapılıp yapılmayacağı hususuna açıklık getirecek bir tebliğ ile,
GKAİR kapsamında işlenmiş ürünün serbest dolaşıma girişi aşamasında mükerrer vergilemeye
engel olmak üzere bu işlemin katma değer vergisinden istisna edilmesini sağlayan bir kanun
değişikliği ile,

giderilebilecektir.
Bir başka yaklaşım ise Gümrük Kanununun GKAİR kapsamında işlenmiş ürün için öngördüğü
uygulamanın aynısını katma değer vergisi için de uygulamak olabilir. Bunun için, GKAİR
kapsamında işleme tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın KDVK’nun
16ncı maddesine eklenecek bir hüküm ile katma değer vergisinden istisna edilmesi, işlenmiş ürünün
ise, tercihe göre, ya gümrük vergisi tarhına esas matrah üzerinden ya da bu rejim altında işleme tabi
tutulmuş olan girdinin bedeline hesaplanan gümrük vergisi ve diğer vergiler eklenerek bulunacak
değer üzerinden vergilendirilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerekecektir.
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ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YAPAN İŞLETMELERDE GÖTÜRÜ GİDER
Zihni KARTAL
Hesap Uzmanı
Giriş
Gelir Vergisi Kanunu’nun "İndirilecek Giderler" başlığı altında yer alan 40 ıncı maddesinin l numaralı
bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler sayılmıştır. Bu
giderlerin, Vergi Usul Kanunu’nun 227 ve izleyen maddeleri hükümlerinde belirtilen şekilde
belgelendirilmesi zorunlu olup, bu hükümler çerçevesinde belgelendirilemeyen giderlerin ticari kazancın
tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.
Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 1 numaralı bendi parantez içi hükmü ile, bazı giderlerin
Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre belgelendirilemediği, hallerde de ticari kazancın tespitinde
indirimine olanak tanınmıştır. Söz konusu hüküm aynen aşağıya alınmıştır:
"İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte
yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla
yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de
indirebilirler."
Götürü gider uygulaması olarak adlandırılabilecek bu düzenleme ile öngörülen, belgesiz gider kaydı
olanağıdır. Bu uygulama, yurt dışındaki bazı gerçek giderlerin belgelendirilemediğinin kabulüne
dayanmaktadır. Belge düzeninin yeterince işlemediği bazı ülkeler için geçerli sayılabilecek bu kabul, mali
sistemin tam anlamıyla uygulandığı bazı gelişmiş ülkelerde yapılan ticari faaliyetleri de kapsaması nedeniyle
eleştiriyi hak etmektedir. Zira, belge düzeni konusunda hiç bir aksaklığa meydan vermeyecek derecede sıkı
uygulamaların olduğu bir ülkede ticaret yapan mükellefler de yurt dışı işlemleri nedeniyle belgeledikleri
giderlere ek olarak bir de belgelenemeyen giderleri olduğu gerekçesiyle götürü gider olanağından
yararlanabilir. Bu yasa maddesinin kötü niyetli kullanımı, korkarız gelirin yarısını götürüp gider.
Götürü gider olanağı yasa metninde ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık
faaliyetlerinde bulunan mükellefler için öngörülmüştür, ancak bu yazımızda uluslararası taşımacılığa ilişkin
düzenlemeleri açıklamaya çalışacağız. Bu konu ile ilgili gelir idaresi uygulamaya yön vermek amacıyla
açıklamalar yapmıştır. Temelde 194 ve 197 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğleri ile yapılan idari
açıklamalar yazımıza ışık tutacaktır.
1. Götürü Gider Uygulamasından Yararlanabilecek Olan Mükellefler
Götürü gider uygulamasından;
 ihracat,
 yurt dışında inşaat,
 yurt dışında onarma,
 yurt dışında montaj ve teknik hizmetler,
 uluslararası taşımacılık,
faaliyetinde bulunan, dar mükellefiyet esasında vergilendirilenler de dahil olmak üzere gelir ve kurumlar
vergisi mükellefleri yararlanabileceklerdir. Bu tür faaliyetleri bulunmayan mükelleflerin Gelir Vergisi
Kanunu’nun 40. maddesi hükmüne göre götürü gider kaydı ve bu giderleri kazancın tespitinde indirim
konusu yapmaları mümkün değildir. Bununla birlikte, dar mükellefiyete tabi olan mükelleflerin Türkiye ile
yabancı ülkeler arasında yaptıkları ulaştırma işlerinden elde ettikleri kazançlar, Türkiye’de elde edilen
hasılata Maliye Bakanlığı’nca belirlenen ortalama emsal oranlarının uygulanması suretiyle hesaplandığından
bunların vergiye tabi kazançlarının tespitinde ayrıca götürü gider uygulamasından söz konusu olmayacaktır.
Yukarıda sayılan işlerden birkaçını birlikte yapan mükellefler her bir için –gerekli koşulları taşımak
kaydıyla- götürü gider uygulamasından ayrı ayrı yararlanabilir. Örneğin uluslararası taşımacılık yapan bir
mükellef, aynı zamanda yurt dışında inşaat ve ihracat da yapmakta ise her bir iş dolayısıyla götürü gider
uygulamasından yararlanabilir. Bu mükellef uluslararası taşımacılık, ihracat ve yurt dışı inşaat işlerinin her
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birinden elde ettiği döviz hasılatı toplamının binde beşini hesaplayıp bu tutara kadar belgesiz götürü gider
kaydedebilir.
2. Götürü Giderlerin Belgeli Giderlere Ek Olarak Uygulanması
Belgelendirilememiş giderlere karşılık olmak üzere, götürü gider kaydı, mükelleflerin genel esaslara göre
belgelendirilmiş giderlerinin gider kaydına engel teşkil etmemektedir. Diğer bir ifadeyle ihracat yapan
mükellefler, bu faaliyetleri ile ilgili giderlerinden belgelendirebildiklerini yasal kayıtlarına intikal
ettirecekler, buna ek olarak belgelendiremedikleri giderlerine karşılık olarak da götürü gider uygulamasından
yararlanabileceklerdir.
194 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan bu yukarıdaki açıklamadan, belgesiz olarak gider
kaydedilecek tutara ilişkin olarak, “belgelendirilemeyen ancak gerçekte yapılmış olan giderler”
anlaşılmaktadır. Diğer bir deyişle, götürü gider uygulamasının, “gerçekte yapılmış ancak
belgelendirilememiş olan giderler” ile sınırlı olduğu yönünde düzenleme yapılmıştır. Oysa, kanun maddesi
metninden yurt dışı taşımacılık hasılatının binde beşini aşmamak kaydıyla hesaplanan tutarın götürü olarak
gider kaydına olanak verildiği sonucu çıkmaktadır. Uygulama “gerçekte yapılmış ancak belgelendirilememiş
olan giderler” ile sınırlı olarak öngörülse idi binde beş sınırı ne anlama gelecekti? Sınır konularak aslında
yapılmamış giderlere de olanak tanındığı çıkarılabilmektedir. Hem gerçek giderleri kabul etmek hem de
binde beş sınırını öngörmek giderin gerçekliği dolayısıyla gelirin gerçekliği ilkesine aykırı düşer.
Her ne şekilde sonuç çıkarılırsa çıkarılsın, uygulama adından da anlaşılacağı üzere götürü hesaplamayı
içermektedir. Bu niteliği nedeniyle gerçekte yapılmadığı halde, belgesiz gider olarak dikkate alınan bir
tutarın aksini ispat etmek zaten mümkün değildir. Kısaca her halükarda hasılatın binde beşine kadar götürü
gider hesaplayıp dikkate almak olanaklıdır.
3. Götürü Gider Olarak Dikkate Alınabilecek Azami Tutar
Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 1 numaralı bendi parantez içi hükmüne göre,
belgelendirilemeyen giderlere karşılık olmak üzere, götürü olarak gider kaydedilebilecek tutar, uluslararası
taşımacılıktan döviz olarak elde edilen hasılatın binde beşini aşamayacaktır. Sözü edilen hasılat kavramı
içinde değerlendirilecek dövizlerin, kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye’ye getirilme şartı
bulunmamaktadır. Hemen burada kanun maddesi metninde geçen yurt dışı taşımacılık deyimine açıklık
getirmek gerekmektedir.
4. Yurt Dışı Taşımacılık Deyimi
Değişik yasal düzenlemelerde yurt dışı taşımacılık teriminin tanımlandığına tanık olmaktayız. Karayolu
taşımacılığını ilgilendiriyor olmakla birlikte, tanımın birine “Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya
Taşımaları Hakkında Yönetmelik’te rastlamaktayız. 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı’nın Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun’a dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan 94-5893 sayılı B.K.K eki
“Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik”in 3 üncü maddesinde;
uluslararası taşıma, Türkiye’den veya Türkiye’ye karayoluyla, Türkiye üzerinden karayoluyla transit,
Türkiye’ye denizyolu, demiryolu ve havayoluyla gelip karayolundan üçüncü ülkelere yapılan taşımalar
olarak tanımlanmıştır.
Katma Değer Vergisinde uluslararası taşımacılık istisnasının düzenlendiği 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunu’nun 14 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak çıkarılan ve 28.12.1984 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda da uluslararası taşımacılık deyimine değinildiği ve
bu çerçevede görülen taşımacılık işlerinden bahsedildiği görülmektedir. Sözü edilen Bakanlar Kurulu
Kararı’nda uluslararası taşımacılık olarak değerlendirilen işler;




Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’den geçerek başka bir yabancı ülkede sona eren,
Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’de sona eren,
Türkiye’de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren taşımacılık işleridir.
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194 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 4/c bölümünde de bir başka tanıma yer verildiği göze
çarpmaktadır. Bu tebliğde, “yurt dışı taşımacılık ifadesinden başlangıç veya bitiş noktasından herhangi biri
veya her ikisinin yurt dışında bulunduğu taşıma işlerinin anlaşılması gerektiği” belirtilmiştir. Görüldüğü
üzere, bu tanımda çok daha geniş bir alan kapsama alınmıştır. Burada yukarıdaki tanımlara ilaveten Türkiye
sınırları ile hiç ilgisi bulunmayan taşıma işleri de tanımda yer almıştır. Buradan kısaca, uluslararası
taşımacılıkta götürü gider uygulamasından yararlanabilecek taşıma işleri olarak aşağıdaki taşıma işlerini
çıkarabiliriz:





Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’den geçerek başka bir yabancı ülkede sona eren taşımacılık işleri,
Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’de sona eren taşımacılık işleri,
Türkiye’de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren taşımacılık işleri,
Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye sınırlarından geçmeden başka bir yabancı ülkede sona eren
taşımacılık işleri.

Taşımacılığın yapıldığı taşıtın türü, nitelikleri, hata taşımanın ilgili ülkenin veya Türkiye’nin ulusal
yasalarına uygun olup olmaması, uluslararası taşımacılıkta götürü gider uygulamasından yararlanmaya engel
değildir. Sınırları içinde taşımacılık yapılan ülkenin yasalarına göre yasa dışı sayılan bir taşıma işinden elde
edilen hasılat dolayısıyla da götürü gider uygulamasından yararlanılabilir.
Aynı şekilde, taşımanın denizyolu, karayolu, havayolu, demiryolu, hatta boru hattı ile yapılması, uluslararası
taşımacılıkta götürü gider uygulamasından yararlanma açısından önem arz etmemektedir. Taşımanın yolcu
veya eşya taşıması olması da bu konuda farklılık yaratmamaktadır. Yeter ki, uygulamadan yararlanacak
taşıma işleri yukarıda sayılanlardan olsun.
5. Götürü Gider Uygulamasında Dikkate Alınacak Uluslararası Taşımacılık Hasılatı
Uluslararası taşımacılıkta götürü gider uygulamasından yararlanabilmek için taşımacılık hasılatının döviz
olarak elde edilmiş olması gerekmektedir. Uluslararası taşımacılığın Türk Lirası karşılığı yapılması
durumunda taşımacının bu hasılatı dolayısıyla götürü gider uygulamasından yararlanması mümkün değildir.
Döviz olarak elde edilen uluslararası taşımacılık hasılatının Türk Lirası karşılığının tespitinde, hasılatın
kanuni defterlere kaydedildiği tarihte geçerli olan ve T.C. Merkez Bankası’nca tespit ve ilan edilmiş döviz
alış kurlarının esas alınması gerekmektedir.
Hasılatın kanuni süreden sonra kayıtlara intikal ettirilmesi halinde, götürü gider uygulamasında dikkate
alınacak hasılat, kayıtlara intikal ettirilmesi gerektiği tarihteki kur üzerinden hesaplanacaktır. Dövizlerin
yurda getirilmesi gerektiği tarihe kadar doğan kur farkları ise bu uygulamada dikkate alınamayacaktır.
Bilindiği üzere, ihracat, FOB teslim şartının yanı sıra CF veya CIF teslim şartı ile de yapılabilmektedir. CF
satış bedeli, mal bedeli ile birlikte navlun bedelini; CIF, satış bedeli ise bunlara ilaveten sigorta bedelini
kapsamaktadır. İhracatçı taşımayı bizzat kendisi gerçekleştirebileceği gibi Türk Lirası veya döviz
karşılığında diğer gerçek ve tüzel kişilere de yaptırabilmektedir.
İhracatçının, CF veya CIF teslim şartı ile ihracatta; taşımayı döviz karşılığında başka kurum ve gerçek
kişilere yaptırması halinde, ihracatçı götürü gider uygulamasından taşıma ve sigorta bedel hariç ihracat
bedeli (FOB satış bedeli) üzerinden yararlanacağından, taşıma işini döviz karşılığı yapan taşımacılar söz
konusu döviz cinsinden taşımacılık hasılatını götürü gider uygulamasında dikkate alabileceklerdir.
6. Götürü Olarak Hesaplanan Giderlerin Muhasebeleştirilmesi
Götürü gider uygulaması, mükelleflerin uluslararası taşımacılık işleri ile ilgili olarak yapmış oldukları
giderlerden belgesi temin edilemeyenlerin, anılan faaliyetlerden sağlanan hasılatın belli bir oranını aşmamak
şartıyla ticari kazançtan indirilmesini öngören bir müessesedir.
Bilindiği üzere, Tekdüzen Muhasebe Sistemi ticari kazancın tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu
nedenle mali tablolarda ve hesap planında vergi yasalarınca ticari kazançtan indirimi kabul edilmeyen
giderlerin nasıl muhasebeleştirileceği konusunda açıklama yapılmamıştır. Muhasebe sisteminde, işletmenin
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faaliyetleri sonucunda doğan tüm giderlerin, vergi yasalarınca ticari kazançtan indirilmesi kabul edilmiş
olsun veya olmasın doğrudan ilgili oldukları gider hesaplarında muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.
Muhasebe düzeninden sağlanan bilgilerle dönem sonunda vergi matrahına ulaşılmaktadır.
Buna göre, işletmenin uluslararası taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan belgesiz giderlerin de
Tekdüzen Muhasebe Sisteminde ilgili gider hesaplarında izlenmesi ve dönem sonunda "690 Dönem KarZarar" hesabına aktarılması gerekir. Belgesi temin edilemeyen giderlerin, yukarıda yapılan açıklamalar
çerçevesinde hesaplanacak götürü gider tutarını aşan kısmı, kanunen kabul edilmeyen gider olarak Tekdüzen
Muhasebe sistemine göre belirlenen ticari kâra ilave olacaktır. Dolayısıyla, belgesiz giderlere karşılık olmak
üzere götürü olarak hesaplanan giderler, ticari kâra eklenmemiş olduğundan vergi matrahına da dahil
edilmemiş olacaktır.
Örnek:Yıllık Satıları toplamı 7.800.000.000.000.-TL olan (G) Uluslararası Taşımacılık A.Ş., 2002 yılında
döviz karşılığı yapılan taşımacılıktan Türk Lirası cinsinden 2.000.000.000.000.– hasılat elde etmiştir.
Şirketin anılan yılda uluslararası taşımacılık faaliyeti ile ilgili Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1 inci maddesi
kapsamına giren 20.000.000.000.– lira gideri bulunmaktadır. Bu giderlerin 11.000.000.000.– lirasının belgesi
temin edilememiştir. Bu durumda ticari kazançtan indirilebilecek götürü gider tutarı aşağıdaki şekilde
olacaktır.
Belgelendirilmiş giderler
Belgelendirilememiş giderler
Toplam giderler
Belgesiz giderlere karşılık olmak üzere
ticari kazançtan indirilebilecek götürü
gider tutarı (2.000.000.000.000 x % 0,5 =)
Kanunen kabul edilmeyen giderler
(11.000.000.000 – 10.000.000.000 =)
Ticari kazançtan indirilecek belgeli giderler
ile götürü olarak hesaplanan giderlerin
toplamı (9.000.000.000 + 10.000.000.000 =)

:
:
:

9.000.000.000.–TL
11.000.000.000.–TL
20.000.000.000.–TL

:

10.000.000.000.–TL

:

1.000.000.000.–TL

:

19.000.000.000.–TL

Yukarıda sözü edilen 20.000.000.000.-TL sının pazarlama faaliyeti ile ilgili olduğunu düşünürsek, muhasebe
kayıtları aşağıdaki şekilde yapılabilir.
___________________________ / ____________________
760 010 Paz. Satış ve Dağ.Gid.
760 020 Paz. Satış ve Dağ.Gid. (Belgesiz-Götürü Gider)

9.000.000.000
10.000.000.000

689 010 Diğ. Ol.Gid.Zararl (KKEG)
100 010 Kasa-Merkez
_________________________ / _____________________

1.000.000.000
20.000.000.000

Dönem sonunda 760 ve 689 numaralı hesapların bakiyeleri 690-Dönem Kar ve Zararı Hesabına aktarılacak
ve toplam 20.000.000.000.-TL gider olarak dikkate alınmış olacaktır. Gider kaydına olanak tanınmayan
1.000.000.000.-TL, Vergi Dairesine verilen Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinde Kanunen
Kabul Edilmeyen Giderler olarak ticari kara eklenecektir.
Örneğimize konu olan gider tutarı döviz hasılatının binde beşini aşmaktaydı. Peki binde beşin altında kalırsa
durum nasıl olmalıdır? Önceki bölümlerde de değinildiği gibi döviz hasılatının binde beşi kadar belgesiz
gider yapmamış olan ya da belgesiz gideri olmayan işletme götürü gider olanağından yararlanamaz mı?
Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı 194 numaralı tebliğe gore yararlanamaz. Ancak, işletme muhasebe
kayıtlarında yararlanma yönünde işlem yaparsa gerçek durumun anlaşılması da olanak dahilinde değildir.
Zira uygulama adı üsütünde götürüdür, kabullere dayanır. Gider kaydedilen tutarın karşılığına 100-Kasa
Hesabı çalıştırıldığı takdirde sayım esnasında kasa sayım fazlası ortaya çıkabilir ancak 330-Ortaklara Borçlar
veya 331-Personele Borçlar Hesabı çalıştırılması halinde bu işlemin gerçek olmadığı nasıl kanıtlanacaktır?
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Kanımızca ispatı olanaksız bir durumdur. Aslında yasa maddesinin düzenlenmesi sırasında da amaçlanan,
götürü gideri gerçek giderlere ek olarak dikkate almaktır.
7.Sonuç
Uluslararası taşımacılıkta götürü gider, yurt dışındaki bazı gerçek giderlerin belgelendirilemediğinin
kabulüne dayanmaktadır. Belge düzeninin yeterince işlemediği bazı ülkeler için geçerli sayılabilecek bu
kabul, mali sistemin tam anlamıyla uygulandığı bazı gelişmiş ülkelerde yapılan ticari faaliyetleri de
kapsaması nedeniyle gerçeği kavrayan bir içeren bir uygulama gibi görünmemektedir. Zira, belge düzeni
konusunda hiç bir aksaklığa meydan vermeyecek derecede sıkı uygulamaların olduğu bir ülkede ticaret
yapan mükellefler de yurt dışı işlemleri nedeniyle belgeledikleri giderlere ek olarak bir de belgenemeyen
giderleri olduğu gerekçesiyle götürü gider olanağından yararlanabilir.
Kanun maddesi metninden götürü gider olarak dönem kazancının tespitinden dikkate alınacak tutarın,
gerçekte yapılmış gider olması gerektiği anlaşılmamakla birlikte, 194 seri numaralı Gelir Vergisi Kanunu
Genel Tebliğinde, dikkate alınan giderin gerçekte yapılmış ve dolayısıyla işletmenin kaynaklarında bir
azalma meydana getirmiş olması öngörülmüştür. Her iki bakış açısında da hesaplama götürü ve belgesiz
tutarlara ilişkin olduğundan, harcamanın gerçekte yapılıp yapılmadığının tespiti imkansız denecek derecede
güçtür.
DÜZELTME
194 seri numaralı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin I/4-b bölümü Danıştay Dördüncü Dairesinin
17.3.1999 tarihli, Esas No:1998/594, Karar No:1999/1152 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu durumda,
Derginin 60. sayısının 77-83 sayfalarında yayımlanan “İhracatta Götürü Gider Uygulaması” başlıklı
yazımızın, 4/b-Endirekt İhracat bölümünde yer alan açıklamalar hükmünü kaybetmiş olmaktadır. Buna gore,
gümrük beyannamesinde ihracatçı olarak görünen mükellefler götürü gider tutarının hesabında ihracat
hasılatının tamamını dikkate alacaklar, ihrac kaydıyla satış yapanlar götürü gider uygulamasından
yararlanamayacaklardır.
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İHRAÇ EDİLEN MALLARIN GERİ GELMESİ HALİNDE KDV UYGULAMALARI
Abubekir TAŞYÜREK
Yeminli Mali Müşavir
1-GİRİŞ
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11 inci maddesi ile ihracat teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.
Aynı kanunun 12 inci maddesinde bir mal tesliminin ihracat teslimi sayılabilmesi için; teslimin yurt dışındaki
müşteriye yapılması ve teslim konusu malın T.C. gümrük bölgesini geçerek bir dış ülkeye vasıl olması şartları
aranmaktadır. Yani katma değer vergisi açısından bir teslimin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilebilmesi
için bu iki şartın birlikte mevcudiyeti gerekmektedir.
Diğer taraftan aynı kanunun 11/1-c maddesine göre, imalatçılar tarafından ihraç edilmek şartıyla kendilerine
yapılan teslimlere ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmemekte, ancak imalatçılar tarafından
tahsil edilmediği halde ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, tarh ve tahakkuk ettirilerek
tecil olunmaktadır. İhracat istisnası kapsamında değerlendirilen ve tecil-terkin sistemi olarak ta adlandırılan ihraç
kaydıyla satışlara uygulamada dolaylı veya aracılı ihracatta denilmektedir. KDV ödenerek satın alınan malın
ihraç edilmesi de doğrudan ihracat olarak adlandırılmaktadır.
Ticaret insan hayatının ve bir arada yaşamanın vazgeçilmez bir unsurudur. Ticaret konusu yapılan malların
alıcıları tarafından çeşitli nedenlerle satanlarına iade edilmesine uygulamada sürekli rastlanmaktadır. Satılan
malların iadesi yurtiçi alım-satım yapan firmalar arasında olduğu gibi yurtdışı alım-satım yapan firmalar
arasında da olabilmekte, ihraç edilmiş mallar çeşitli nedenlerle yurt dışından iade edilebilmektedir.
KDV Kanunu’nun 16/1-b maddesine göre; ihracat istisnasından faydalanılarak yurt dışına satılan ancak Gümrük
Kanunu’nun 168,169 ve 170 inci maddelerinde belirtilen şekilde çeşitli nedenlerle geri gelen eşyanın ithalat
istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşyaya ilişkin ihracat istisnasından yararlanılan tutarın ilgili gümrük
idaresine ödenmesi veya aynı tutar kadar teminat gösterilmesi gerekmektedir.
“İhracatı gerçekleştirildikten sonra geri gelen mallara ilişkin KDV uygulamaları” uluslar arası ticaretin
yaygınlaşmasıyla birlikte sıkça ortaya çıkan, tartışılan ve araştırılan önemli vergisel konulardandır. Bu husus
yazımızın konusunu oluşturmaktadır.
2-KDV ÖDENEREK SATIN ALINAN VEYA İŞLETMEDE İMAL EDİLEREK İHRAÇ EDİLEN
MALLARIN GERİ GELMESİ
KDV ödenerek satın alınan veya işletme bünyesinde üretilen malların ihraç edilmesinden sonra herhangi bir
nedenle geri gelmesi halinde, gerçekleştirilen ihracata ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin tabi tutulduğu
işleme göre uygulama yapılması gerekmektedir. Fiili ihracatı gerçekleştirilen mallarla ilgili olarak yüklenilen
KDV’nin nakden veya mahsuben iade alınması, iade veya mahsup işleminin henüz gerçekleşmemiş olması veya
yüklenilen verginin indirilecek KDV olarak giderilmesinin tercih edilmesi hallerinde yapılması gerekenler ayrı
bölümler halinde aşağıda incelenmektedir.
2.1- KDV’nin Nakden veya Mahsuben İadesinin Henüz Yapılmamış Olması
Geri gelen ihracat mallarına ait olup ödenerek indirim konusu yapılmış ve 3065 sayılı KDVK’nun 32 inci
maddesi gereği nakden veya mahsuben iadesi talep edilen KDV’nin iadesi henüz yapılmamışsa, ihracatçının
ihracat istisnasından yararlanmadığı kabul edilecek ve geri gelen mallar için gümrükte KDV ödemesi söz konusu
olmayacaktır.
KDV ödeyerek satın aldığı veya kendi işletmesi bünyesinde ürettiği malları ihraç eden ihracatçının, fiili ihracatın
gerçekleştiği dönem beyannamesinde “İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi” olarak beyan ettiği vergi
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tutarından geri gelen mallara ait olan kısım, malların gümrükten çekilip (ithalat işleminin yapılıp) işletmeye
girdiği döneme ilişkin KDV beyannamesinin “24.Satışlardan İade Edilen, İşlemi gerçekleşmeyen veya
İşleminden Vazgeçilen Mal ve Hizmetler Nedeniyle İndirilmesi Gereken KDV” satırına yazılarak indirim
konusu yapılması gerekmektedir.
Örnek 1- A Ltd.Şti. tedarikçi kurumlardan 80 Milyar + % 18 KDV ödeyerek satın aldığı tekstil ürünlerini 2002
Mayıs döneminde ihraç etmiştir. İhraç edilen mallara ilişkin yüklenilen 14.400.000.000,-TL. aynı dönemde
ihracatçı kurum tarafından iadesi gereken KDV olarak beyan edilmiştir. İthalatçı firma çeşitli sebeplerle 2002
Ağustos döneminde malın tamamını iade etmiştir. İhracatçı A Ltd.Şti. bağlı olduğu vergi dairesine müracaat
ederek geri gelen mallar için 2002 Mayıs dönemi beyannamesinde nakden iadesini talep ettiği 14.400.000.000,TL. İadesi gereken KDV’nin iadesinin henüz gerçekleşmediğini belirterek konuyla ilgili aldığı yazıyı gümrük
idaresine ibraz ederek ithalat istisnasından yararlanıp 2002 Ağustos döneminde geri gelen malları gümrükten
çekmiştir.
Konuyla ilgili yapılması gereken yevmiye kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır.
2002 Mayıs KDV Döneminde Yapılan Tahakkuk Kaydı
Hesap No
Hesap Adı
Borç
Alacak
136
Diğer Çeşitli Alacaklar
-............Vergi Dairesinden 2002/05 Dn.KDV alacağı
14.400.000.000,191
İndirilecek Katma Değer Vergisi
-İhracat nedeniyle yüklenilen KDV
14.400.000.000,2002 Ağustos KDV Döneminde Yapılacak Düzeltme Kaydı
Hesap No
Hesap Adı
Borç
Alacak
191
İndirilecek Katma Değer Vergisi
-İhraç Edilen Malların Geri gelmesi nedeniyle yüklenilen KDV
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14.400.000.000,136
Diğer Çeşitli Alacaklar
-............Vergi Dairesinden 2002/05 Dn.KDV alacağı
14.400.000.000,2.2- KDV İadesinin Nakden Veya Mahsuben Yapılmış Olması
İhraç edilen malların geri geldiği tarihte, geri gelen ihracat mallarına ait yüklenilerek iadesi talep edilen
KDV’nin nakden veya mahsuben iadesi yapılmış ise, ithalat istisnasından faydalanılabilmesi için, bu mallara
isabet eden katma değer vergisinin ithalatın gerçekleştirileceği gümrük idaresine ödenmesi veya bu tutar kadar
teminat gösterilmesi gerekmektedir.
Teminat göstererek ithalat istisnasından faydalanma, iade edilen ihracat malının genellikle malın tekrar ihraç
edilmesi düşünüldüğünde yapılmaktadır.İhracatçı firma, yurtdışı alıcı firma ile anlaşarak, malların iadesine
neden olan eksikliği telafi ederek malı tekrar ihraç etmek amacında ise, iade olarak aldığı KDV tutarını ilgili
gümrük veznesine nakden ödemek yerine aynı tutarda teminat vererek malı KDV ödemeden gümrükten
çekebilir. Mal yurt dışı edildiğinde teminat çözülerek geri alınabilir.
Gümrük idaresine nakden ödenen katma değer vergisinin genel esaslara göre indirim konusu yapılacağı tabiidir.
Örnek 2- A Ltd.Şti. tedarikçi kurumlardan 80 Milyar + % 18 KDV ödeyerek satın aldığı tekstil ürünlerini 2002
Mayıs döneminde ihraç etmiştir. İhraç edilen mallara ilişkin yüklenilen 14.400.000.000,-TL. aynı dönemde
ihracatçı kurum tarafından iadesi gereken KDV olarak beyan edilmiştir. Kurumun iade talebi 2002 Temmuz ayı
içinde düzenlenen YMM raporuna istinaden vergi dairesi tarafından gerçekleştirilerek ödeme yapılmıştır.
İthalatçı firma çeşitli sebeplerle 2002 Ağustos döneminde malın tamamını iade etmiştir. İhracatçı A Ltd.Şti.ilgili
gümrük idaresine müracaat ederek geri gelen mallar için 2002 Mayıs döneminde yüklenerek iadesini talep ettiği
tutarı 2002 Temmuz döneminde nakden iade aldığını belirterek geri gelen mallara ilişkin olarak iade aldığı
14.400.000.000,-TL.yi gümrük veznesine ödeyerek malları gümrükten çekmiştir.
Konuyla ilgili yapılması gereken yevmiye kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır.
2002 Mayıs KDV Döneminde Yapılan Tahakkuk Kaydı
Hesap No
Hesap Adı
Borç
Alacak
136
Diğer Çeşitli Alacaklar
-............Vergi Dairesinden 2002/05 Dn.KDV alacağı
14.400.000.000,191
İndirilecek Katma Değer Vergisi
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-İhracat nedeniyle yüklenilen KDV
14.400.000.000,2002 Temmuz Döneminde Yapılacak Kayıt
Hesap No
Hesap Adı
Borç
Alacak
102
Bankalar
-........Bankası, 2002/05 Dn.KDV iadesinin Ödenmesi
14.400.000.000,136
Diğer Çeşitli Alacaklar
-............Vergi Dairesinden 2002/05 Dn.KDV alacağı
14.400.000.000,2002 Ağustos KDV Döneminde Yapılacak Düzeltme Kaydı
Hesap No
Hesap Adı
Borç
Alacak
191
İndirilecek Katma Değer Vergisi
-İhraç Edilen Malların Geri gelmesi nedeniyle Gümrük İdaresine Ödenen KDV
14.400.000.000,102
Bankalar
-........Bankası Bloke Çekle Ödenen
14.400.000.000,2.3-Yüklenilen KDV’nin İndirim Yoluyla Veya “Sonraki Dönemlere Devreden KDV” Olarak Dikkate
Alınması
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İhraç edilen mallarla ilgili olarak ödenerek indirim konusu yapılan ve vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması
veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması nedenleriyle indirilemeyen katma değer vergisi iade
edilmektedir. Bu şekilde “indirim hakkı tanınan işlemlerle ilgili olarak iade hakkı doğan katma değer vergisi
mükellef tarafından istendiği takdirde indirim yoluyla giderilebilmektedir.(39 Seri Nolu KDV Genel Tebliği)
Söz konusu geri gelen ihracat mallarına ait yüklenilen KDV’nin ihracatçı kurumca seçimlik hakkı kullanılarak
indirim yoluyla veya sonraki dönemlere devreden KDV olarak dikkate alınarak giderilmesi halinde
yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
Bu durumda geri gelen ihracat malları ithalat istisnasından faydalanarak ithal edilebilecektir. Kurum kayıtlarında
katma değer vergisi açısından yapılacak işlem bulunmamaktadır.
3-TECİL TERKİN KAPSAMINDA İHRAÇ KAYDIYLA SATIN ALINARAK İHRAÇ EDİLEN
MALLARIN GERİ GELMESİ
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11 inci maddesinin (c) bendinde imalatçılar tarafından ihraç edilmek üzere
ihracatçılara teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, imalatçılar
tarafından tahsil edilmediği halde beyan edilmesi gereken bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilip
tecil edileceği ve söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde
ihraç edilmesinden sonra tecil edilen bu verginin terkin edileceği hükme bağlanmıştır.
Tecil-terkin sistemi olarak ta adlandırılan bu hükümlere göre ihraç kaydıyla ihracatçılar tarafından satın alınarak
ihraç edilen malların geri gelmesi halinde ithalat istisnasından faydalanılabilmesi için, imalatçı firmaca
ihracatçıya düzenlenen faturada hesaplandığı halde tahsil edilmeyen katma değer vergisinin, ihracatçı firma
tarafından ithalat işleminin gerçekleştirileceği ilgili gümrük idaresine ödenmesi veya aynı tutarda teminat
gösterilmesi gerekmektedir.
İhracatçı firmaca ilgili gümrük idaresine ödenecek katma değer vergisinin genel esaslara göre indirim konusu
yapılacağı tabiidir. Ayrıca KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesinde düzenlenmiş tecil-terkin uygulaması
kapsamında fatura üzerinde hesaplandığı halde ihracatçı firmaca ödenmeyen katma değer vergisinin ilgili
gümrük idaresine ödendiğinin ihraç kaydıyla mal teslim eden imalatçı firma tarafından belgelenmesi şartıyla,
gecikme zammı aranmaksızın söz konusu maddeye göre terkin veya iade işlemleri yapılabilecektir.
Yukarıda belirtilen hükümler kapsamında ihracatçılar tarafından ilgili gümrük idaresine alım faturasında
hesaplanan fakat ödenmeyen katma değer vergisi tutarının ödenerek ithalat istisnasından yararlanılması halinde
tekrar yurda giren malların ihracatçılar tarafından imalatçılarına veya yurt içindeki üçüncü şahıslara tesliminde
uygulanacak katma değer vergisi hakkında zaman zaman tereddüde düşülmektedir. Halbuki sistemin işleyişi iyi
kavrandığı takdirde bu teslimlerin genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi olması gerektiği
görülmektedir. Maliye Bakanlığı’nca bu istikamette 46 Seri Nolu KDV Genel Tebliği’nde gereken açıklamalar
yapılmıştır.
Örnek 3- A Ltd.Şti. imalatçı B A.Ş.den 80 Milyar ödeyerek ihraç kaydıyla KDV ödemeden satın aldığı tekstil
ürünlerini 2002 Mayıs döneminde ihraç etmiştir. İhraç edilen mallara ilişkin imalatçı B A.Ş. hesaplayarak tahsil
etmediği 14.400.000.000,-TL.’yi aynı dönemde iadesi gereken KDV olarak beyan etmiştir. İthalatçı firma çeşitli
sebeplerle 2002 Ağustos döneminde malın tamamını iade etmiştir. İhracatçı A Ltd.Şti. ilgili gümrük idaresine
müracaat ederek geri gelen mallar için imalatçı B A.Ş. tarafından kendisi adına düzenlenen faturada hesaplandığı
halde yasa gereği tahsil etmediği 14.400.000.000,-TL. tutarındaki KDV’yi gümrük veznesine ödeyerek geri
gelen malları gümrükten çekmiştir.
Konuyla ilgili yapılması gereken yevmiye kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır.
A Ltd.Şti.’nin 2002 Ağustos KDV Döneminde Yapacağı Kayıt
Hesap No
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Hesap Adı
Borç
Alacak
191
İndirilecek Katma Değer Vergisi
-İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi Nedeniyle Gümrük İdaresine Ödenen KDV
14.400.000.000,102
100
Bankalar
-........Bankası Bloke Çekle Ödenen
veya
Kasa
-Gümrük Veznesine Nakden Ödenen
14.400.000.000,4-SONUÇ
Katma değer vergisi uygulamaları içerisinde önemli bir yeri bulunan ihraç edilen malların geri gelmesi ve ithalat
istisnasından yararlanarak yurda girişi konusu yukarıda yasal kaynakları belirtilerek açıklanmaya
çalışılmıştır.Uygulamada hatalı bilgi verilmesi nedeniyle yanlış işlemler yapıldığına rastlanmaktadır. Özellikle
kurumların ihraç ettiği ürünleri KDV ödeyerek mi, yoksa ihraç kaydıyla KDV ödemeden mi sağladığı
karıştırılarak hatalı uygulama yapılmasına neden olunmaktadır. Çünkü sadece “ihracat istisnasından
yararlanılmamıştır” şeklinde olabilecek bir beyan sağlıklı uygulama yapılabilmesi için yeterli değildir.
Özellikli konularda işlem yapan uygulayıcıların karşılaştığı bu problemlerle ilgili olarak müşavirlik
birimlerinden gereken bilgileri almaları ve buna göre işlemlerini yapmaları uygulamanın sağlıklı olması ve
ileride karşılaşılabilecek problemlerin oluşmadan engellenmesi için kaçınılmazdır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR:
1. Mahmut Vural, Katma Değer Vergisi İade Rehberi, Maliye Hesap Uzmanları Der., 20001
2. İlhan Kırıktaş-Abdullah Tolu, İhracatta KDV Uygulaması, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, 1999
3. Nalan Akdoğan, Orhan Sevilengül, MSUGT ‘ye Göre Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması,
İSMMMO Yayınları, İstanbul 1995
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İHRAÇ EDİLMEK KOŞULUYLA YAPILAN SATIŞLARDA TECİL-TERKİN VE İADE UYGULAMASI,
ÖRNEKLERLE TEKDÜZENE UYGUN YEVMİYE KAYITLARININ YAPILMASI
Dursun Ali TURANLI
Yeminli Mali Müşavir
1. GİRİŞ
Son yıllarda ihraç kaydıyla mal satışlarının artması, özellikle de ihracatın “Dış Ticaret Sermaye Şirketleri” üzerinden
yapılması konunun önemini arttırmıştır. Bazı bürokratik kolaylıkların sağlanması firmaların bu konuya olan ilgilerini
arttırmıştır.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa 20.06.1986 gün 3297 sayılı kanunla 11. maddenin 1. fıkrasına C bendi
eklenerek, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait Katma Değer Vergisi,
ihracatçılar tarafından ödenmeyecek. Ancak mükelleflerce tahsil edilmeyen fakat ilgili dönem Katma Değer Vergisi
beyannamesinde beyan edilecek olan bu Katma Değer Vergisi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.
Daha sonra kambiyo mevzuatı gereği, malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde
ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi , ihracından sonra gerekli şartların yerine getirilmesi koşuluyla terkin olunur. (1)
2.

İHRAÇ KAYDI İLE MAL TESLİM EDİLMESİ

2.1. İhraç kaydıyla mal teslimi yapılabilmesi için, ihraç kaydıyla mal teslim eden mükellefin imalatçı olması
gerekmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı imalatçıyı aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır.
2.1.1. Sanayi siciline kayıtlı ve Sanayi sicil belgesine haiz olması.
2.1.2. Sanayi Odası, Ticaret Odası veya esnaf ve sanatkarlar derneğine kayıtlı olması.
2.1.3. İmalat işinde en az 5 işçi çalıştırması.
2.1.4. Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olması.
2.1.5. Bu şartları topluca taşıyan imalatçıların, kendi üretimine ilave olarak fason imalat da yaptırmaları halinde,
aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
 Fason imalatı, sadece sanayi sicil belgesinde yazılı üretim dallarında yaptırmaları gerekir.
 Fason olarak yaptırılan imalatta işin riski ve organizasyonunu bizzat üstlenmeleri gerekmektedir.
 Fason olarak imal ettirilen mallarla ilgili ham madde ve yardımcı maddeleri temin etmeleri gerekmektedir.
Ancak diğer şartları taşımakla beraber sadece Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurup belgenin alınacağına dair
olumlu görüş alanlar da tecil-terken-iade uygulamasından yararlanırlar.
İhraç kaydıyla teslim edilmiş malın imalatçı tarafından üretilmiş olması şarttır. Yani ihraç kaydıyla satışını yaptığı
malın ihraç edilen nihai mamul olması gereklidir.
Yine fason olarak da imal ettirilen malın nihai mamul olması gerekmektedir.
2.2. İmalatçı olmayan mükellefler tarafından “Dış Ticaret Sermaye Şirketleri”’ne ihraç kaydıyla yapılan teslimler,
yukarıda yapılan imalatçı tanımı kapsamına girmeyen mükelleflerin “ihracatı taşvik kararları” uyarınca “Dış
Ticaret Sermaye Şirketleri”’ne ihraç kaydıyla yaptıkları teslimler içinde Katma Değer Vergisi kanununun 11/2.
maddesi gereği bakanlığa verilen yetkiye dayanılarak aşağıdaki şartları yerine getirmeleri halinde tecil-terkin iade
uygulamasından yararlanırlar. (2)
2.3. Tecil terkin uygulaması, Katma Değer Vergisi kanununun 11/1-C maddesinde yer alan hükümler ve 23 seri nolu
KDV genel tebliğinin (C) bölümünde belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
2.4. Her bir teslime ait tecil uygulamasından önce “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” mütesesil sorumluluk taahhütnamesini
ilgili vergi dairesine verme zorunluluğu 70 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile kaldırılmıştır. (3) İhraç kaydıyla mal
teslimlerine taraf olanlar için 23 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde öngörülen bildirimler ile 27 Seri
Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde öngörülen taahhütname verme zorunluluğu kaldırılmıştır.
2.5. İnceleme raporu ve teminat aranılmadan iade yapılabilmesine imkan veren sınır 84 seri nolu Katma Değer Vergisi
Genel Tebliği ile 4.000.000.000._TL’ ye çıkarılmıştır. (4)
3.

SORUMLULUK

VUK’un 11. Maddesinde vergi kesenlerin sorumluluğu “Mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi
yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin
ödenmesinden (4369 sayılı kanunun 81/a-28 md.ile değiştirilen ibare) alım satıma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar
ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye organizasyon veya yönetimine katılmak veya menfaat
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sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlar mütesselsilen sorumludurlar” (5) denilmektedir.
Ancak mal üreten çiftçiler ile nihai tüketiciler müteselsil sorumluluk kapsamı dışında tutulmuştur.
Maliye Bakanlığı konuya ilişkin kendisine verilen yetkiyi kullanarak mütesselsilen sorumluluğun şartlarını, sınırlarını
ve konuya ilişkin usul ve esasları 70 82 ve 84 nolu KDV Genel Tebliğleri ile belirlemiştir. Buna göre;
3.1. Vergi, mükellef adına tarh-tahakkuk ettirilecek ve öncelikle mükelleften aranacaktır. Vergiyi mükellefin ödemesi
esas.
3.2. Müteselsil sorumluluk satın alınan mal ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV, varsa gecikme faizi ve
gecikme zammı ile sınırlıdır. Cezalar sorumluluğun kapsamı dışında tutulmuştur.
3.3. Mükellef dışındaki kişilerden (Müteselsil sorumludan) yapılacak takibe ödeme emri tebliği suretiyle başlanacaktır.
Vergi mükellef dışındaki kişilerden de tahsil edilebilecektir. (6)
Buna göre, “Dış Ticaret Sermaye Şirketleri”’ne mal teslim eden mükellefler nezdinde yapılacak vergi inceleme sonucu,
bir vergi ziyainin tesbiti halinde, ziyai uğratılan vergiden buna tekabul eden gecikme zammı ve gecikme faizinden
mükelleflerle birlikte “Dış Ticaret Sermaye Şirketleri” de VUK’un 11/1 maddesi uyarınca müteselsilen sorumlu
olacaklardır.
VUK 11/1 maddesi, KDVK 9. maddesi ve konuyla ilgili Maliye Bakanlığı yetkisini kullanarak çıkarmış olduğu KDV
70 82 ve 84 nolu Genel Tebliğlerle birlikte değerlendirildiğinde, kanunda verilen yetkinin kullanımı idarenin kendini
korumaya yönelik, hazineye intikal etmemiş vergilerin hazineye intikalini sağlamak olduğu anlaşılmaktadır.
Uygulamada sorunlar çıkmaya devam edeceğe benzemektedir.
4.

TECİL-TERKİN UYGULAMASINDAN YARARLANACAK OLANLAR

4.1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tanımına giren imalatçılar, ihracatçılara ürettikleri malları aynen ihraç edilmek
üzere vermeleri durumunda ihracatçılar da bu malları 3 ay içinde ihraç etmek koşuluyla tecil-terkin iade işlemi
uygulamasından yararlanacaklardır. İmalatçıların kendilerinin üretmediği, piyasadan hazır olarak sağladıkları
mallara tecil-terkin iade işlemi uygulanmayacaktır.
4.2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yaptığı tanım kapsamına giren imalatçılarda, ihraç edilen nihai ürünün imalat
safhalarında bir bölümünü aynen yapan, diğer imalat safhalarını ise ham ve yardımcı maddelerini sağlayarak işin
riskini ve işletme organizasyonunu bizzat üstlenip, başka firmalara fason ücreti karşılığında yaptıran mükelleflerde
imalatçı sayılacak tecil-terkin iade uygulamasından yararlanacaklardır.
4.3. Kapasite yetersizliği nedeniyle üretim konusu malların bir bölümünü, kendi üretimine ilave olarak işletme
organizasyonu ve işin riskini üstlenerek ham ve yardımcı maddelelerini sağlayarak fason ücreti karşılığında imal
ettirdikleri malları için imalatçı sayılacak ve tecil-terkin iade uygulamasından yararlanacaklardır. (7)
4.4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tanımını yaptığı ve yukarıda geçen imalatçı tanımı kapsamına girmeyen mükellefler
de “İhracat Teşvik Kararları” gereğince “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” sayılan şirketlere ihraç kaydıyla yaptıkları
teslimler için tecil-terkin uygulamasından yararlanırlar.
4.5. Dahilde işleme veya geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek tekstil ve konfeksyon ürünlerinin imalinde
kullanılacak maddelerin tesliminde tecil-terkin işlemi yapılabilmesi için;
4.5.1. Alıcının tekstil ve konfeksyon sektöründe faaliyet gösteren ve geçici kabul veya dahilde işleme izin belgesine
sahip imalatçı-ihracatçı olması.
4.5.2. Teslim edenin Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde tanımlanan imalatçı vasfına haiz olması.
4.5.3. Teslime konu olan malın, ihraç edilecek tekstil ve konfeksyon ürünlerinin imalinde kullanılacağı dahilde
işleme ve geçici kabul izin belgesinde belirtilen hammadde ve yardımcı madde olması gerekir.
4.5.4. Hammadde ve yardımcı madde imalaçılar tarafından üretilmiş veya 27 seri nolu KDV Genel Tebliği
doğrultusunda fason olarak imal ettirilmiş olması.
4.5.5. Bu kapsamda düzenlenecek faturalarda her bir mal çeşidi itibariyle Katma Değer Vergisi hariç bedelin pamuk,
yün ve kumaşta 2,5 Milyar lirayı, diğer mallarda 500 Milyon lirayı aşması gerekmektedir.
4.5.6. Bu kapsamda satın alının maddelerden imal edilen malların imalatçı ihracatçılar tarafından doğrudan ihraç
edilmesi gerekir. (8)
Belgede belirtilen miktardan fazla satın alınan maddeler için 71 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde
belirtilen uygulamadan yararlanılması mümkün değildir.
Maliye bakanlığınca 23.09.2000 tarih ve24179 sayılı resmi gazetede yayınlanan 75 nolu Katma Değer Vergisi genel
tebliğine göre, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların imalinde kullanılan maddelerin
tesliminde tecil- terkin uygulaması bakımından dahilde işleme ve geçici kabul izin belgesi alan, demir-çelik ile
otomotiv yan sanayii sektörlerinde faaliyette bulunan imalatçı-ihracatçı mükelleflere bu rejimler kapsamında ihraç
edilecek malların imalinde kullanılacak maddelerin tesliminde tecil-terkin uygulaması öngörülmüştür.
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Katma Değer Vergisi Kanunun 11/1-c maddesine göre tecil-terkin işlemin yapılabilmesi için mükelleflerin,
4.6. Alıcının demir-çelik, otomotiv veya otomotiv yan sanayi sektörlerinden birinde faaliyet göstermek ve dahilde
işleme veya geçici kabul izin belgesine sahip imalatçı- ihracatçı olması gerekir.
4.7. Teslim edenin Katma Değer Vergisi tebliğinde tanımlanan imalatçı vasfına haiz olması gerekir.
4.8. Teslime konu malın ise,
4.8.1. İhraç edilecek demir-çelik, otomotiv veya otomotiv yan sanayi ürünlerinin imalinde kullanılacağı sözü edilen
belgelerde yazılı hammadde veya yardımcı madde olması gerekir.
4.8.2. İmalatçılar tarafından bizzat üretilmiş veya 27 seri nolu Katma Değer Vergisi tebliğindeki açıklamalara göre
fason olarak imal ettirilmiş olması gerekir. Bu konuda yazımızın (B) bölümün de açıklamalara yer verilmiştir.
4.9. Düzenlenecek faturalarda her bir mal çeşidi itibarıyla Katma Değer Vergisi hariç bedelin 2.5 milyar lirayı aşması
gerekir.
4.10.
Bu kapsamda satın alınan maddelerden imal edilen malların imalatçı-ihracatçı tarafından doğrudan ihraç
edilmesi gerekir.
4.11.
Dahilde işleme veya geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek demir-çelik, otomotiv ve otomotiv yan
sanayi ürünlerinin imalinde kullanılacak maddelerin tesliminde tecil-terkin uygulaması, 71 seri nolu Katma Değer
Vergisi genel tebliğinde konuyla ilgili açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. Yazımızda konuya ( D) kısmında
yer verilmiştir. (9)
Tecil-Terkin uygulaması mal teslimleri bakımından geçerli olup, hizmet ifaları kapsam dışı bırakılmıştır.
5.

TECİL EDİLEN VERGİNİN TERKİN VE İADESİ

İmalatçı-İhracatçılar, tecil-terkin kapsamında satın aldıkları maddelerle imal ettikleri malların süresi içerisinde ihraç
edildiğini Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenecek bir raporla tespit ettirmeleri gerekmektedir.
Yeminli Mali Müşavirler imalat kayıtlarındaki bilgileri esas alarak üretim analizi ve randıman hesapları da yapılmak
suretiyle rapor düzenleyeceklerdir.
Raporlarda en az aşağıdaki unsurlar yer alacaktır;
5.1. Dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesinin tarih ve sayısı.
5.2. Belgenin tarihi ve süresi.
5.3. İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısı.
5.4. Fiili ihracat tarihi.
5.5. İhraç edilen malların cinsi, miktarı ve fiyatı.
5.6. İhraç edilen malların üretiminde kullanılan maddelerin satıcılar itibariyle ayrı ayrı olmak üzere cinsi, miktarı, tutarı.
5.7. İhracatın süresi içinde yapılıp yapılmadığı konusunda bilgiler yer alan, Yeminli Mali Müşavirlerce teyyidi alınan
gümrük beyannamesinin onaylı bir örneği.
Bu raporlar, ihracatın yapıldığı her dönem için ayrı ayrı düzenlenecek ve ikişer örneği ihracatın yapıldığı ayı takiben ay
başından itibaren iki ay içinde ilgili satıcılara verilecektir.
Satıcılar bu raporu bağlı olduğu vergi dairesine ibraz etmek suretiyle tecil edilen verginin terkinini sağlayacaklardır.
Satıcı bu teslimle ilgili olarak iade edilecek Katma Değer Vergisini beyan etmişse iade, alıcının gönderdiği rapor ile
satış faturalarının fotokopisi veya bu faturaların tarihi, sayısı ile fatura muhteviyatı, malların cinsi, miktarı, ve tutarına
ilişkin bilgileri içeren ve satıcı tarafından onaylanan bir listenin ibrazı üzerine ihracatla ilgili Katma Değer Vergisi
iadelerinin tabi olduğu usul ve esaslara göre yerine getirilecektir.
Tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınan mallardan üretilen malların izin belgesinde öngörülen süre ve şartlara
uygun olarak ihraç edilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, tecil tarihinden itibaren vergi ziyai cezası da
uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilecektir. (10)
6. İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN SATIŞLARDA MAHSUP TALEBİNDE ARANILACAK BELGELER
İhraç kayıtlı satışlarda mahsup talebinde bulunulacak mükelleflerden aşağidaki belgeler istenecektir. (11)
6.1 Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük idaresi yada ymm onaylı örneği)
6.2 İhraç kayıtlı satışın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek kdv listesi
6.3 İhraç kayıtlı satışa ilişkin fatura fotokopileri veya liste.
6.4 Bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara satış yapılması halinde , ihracatçıdan temin edilen ve münhasıran 4389
sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş
D.A.B aslı veya ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği.
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KONUYA AİT ÖRNEKLER
ÖRNEK 1
Konfeksiyon ve Hazır Giyim Ürünleri üretimi yapan X Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.’nin Haziran/2002 döneminde
10.000.000.000._TL ihraç kaydıyla mal satışı vardır. İndirilebilecek KDV 2.500.000.000._TL’ dır. Yurtiçi satışı
yoktur.
Mükellefin ilgili döneme ilişkin KDV beyannamesi aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.
6
8
19
26
28
62
64

Nolu Kolon
“
“
“
“
“
“

Yevmiye Kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır.
1)
192
DİĞER KDV
192.00
Tecil Edilebilir KDV
120
ALICILAR
120.00
X Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.
391
HESAPLANAN KDV
391.00
Hes. KDV
601
YURTDIŞI SATIŞLAR
601.00
İhraç Kayıtlı Satışlar
İhraç Kayıtlı Satış
2)
136
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
136.00
İade Alınacak KDV
191
İnd. KDV
191.00
İnd.KDV
İade Alınacak KDV
3)
391
HES. KDV
391.00
Hes. KDV
392
DİĞER KDV
392.00
Diğer KDV
Terkin Edilebilecek KDV
4)
392
DİĞER KDV
392.00
Diğer KDV
192
DİĞER KDV
192.00
Diğer KDV

10.000.000.000._TL
10.000.000.000._TL
1.800.000.000._TL
2.500.000.000._TL
700.000.000._TL
1.800.000.000._TL
1.800.000.000._TL

(Devir KDV)
(İade Edilecek KDV)

1.800.000.000._TL
10.000.000.000._TL
1.800.000.000._TL
10.000.000.000._TL

1.800.000.000._TL
1.800.000.000._TL

1.800.000.000._TL
1.800.000.000._TL

1.800.000.000._TL
1.800.000.000._TL

İhracatın Gerçekleşmesi Nedeniyle KDV Terkini
ÖRNEK 2
X Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.’nin Haziran/2002 döneminde 10.000.000.000._TL ihraç kaydıyla mal satışı vardır.
İndirilebilecek KDV 2.500.000.000._TL’ dır. Yurtiçi satışı 20.000.000.000._TL’ dır.
Bu kez KDV beyannamesi aşağıdaki gibi düzenlenecektir.
6
Nolu Kolon
30.000.000.000._TL
8
“
30.000.000.000._TL
19
“
5.400.000.000._TL
26
“
2.500.000.000._TL
27
“
2.900.000.000._TL
62
“
1.800.000.000._TL
63
“
1.800.000.000._TL
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Yevmiye Kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.
1)
192
DİĞER KDV
192.00
Tecil Edilebilir KDV
120
ALICILAR
120.00
X Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.
391
HESAPLANAN KDV
391.00
Hes. KDV
601
YURTDIŞI SATIŞLAR
601.00
İhraç Kayıtlı Satışlar
İhraç Kayıtlı Satış
2)
391
HES. KDV.
391.00
Hes. KDV
392
DİĞER KDV
392.00
Tecil edilen KDV
İhraç Kayıtlı Teslimlerle ilgili Ertelenen KDV
3)
392
DİĞER KDV
392.00
Tecil edilen KDV
192
DİĞER KDV
192.00
Tecil Edilebilen KDV

1.800.000.000._TL
10.000.000.000._TL
1.800.000.000._TL
10.000.000.000._TL

1.800.000.000._TL
1.800.000.000._TL

1.800.000.000._TL
1.800.000.000._TL

İhraç Kayıtlı Ertelenen KDV’nin Terkini
ÖRNEK 3
X Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.’nin Haziran/2002
döneminde 10.000.000.000._TL ihraç kaydıyla mal satışı vardır. İndirilebilecek KDV 4.000.000.000._TL’dir. Yurtiçi
satışı 20.000.000.000._TL’dir. Bu kez KDV beyannamesi aşağıdaki gibi düzenlenecektir.
6
8
19
26
27
62
63
64

Nolu Kolon
“
“
“
“
“
“
“

Yevmiye Kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.
1)
192
DİĞER KDV
192.00
Tecil Edilebilir KDV
120
ALICILAR
120.00
X Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.
391
HESAPLANAN KDV
391.00
Hes. KDV
601
YURTDIŞI SATIŞLAR
601.00
İhraç Kayıtlı Satışlar
İhraç Kayıtlı Satış
2)
136
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
136.00
İade Alınacak KDV
191
İnd. KDV
191.00
İnd.KDV

30.000.000.000._TL
30.000.000.000._TL
5.400.000.000._TL
4.000.000.000._TL
1.400.000.000._TL
1.800.000.000._TL
1.400.000.000._TL
400.000.000._TL

(İade Edilecek KDV)

1.800.000.000._TL
10.000.000.000._TL
1.800.000.000._TL
10.000.000.000._TL

1.800.000.000._TL
1.800.000.000._TL
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İhraç Kaydıyla Teslimlerle ilgili iade Alınacak KDV
3)
391
HES. KDV
391.00
Hes. KDV
392
DİĞER KDV
392.00
Diğer KDV
Terkin Edilecek KDV
4)
392
DİĞER KDV
392.00
Diğer KDV
192
DİĞER KDV
192.00
Diğer KDV

1.800.000.000._TL
1.800.000.000._TL

1.800.000.000._TL
1.800.000.000._TL

İhracatın Gerçekleşmesi Nedeniyle KDV Terkini
7.

TECİL-TERKİN UYGULAMASINDAN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

7.1. Kendileri imalat yapmayıp, piyasadan hazır olarak almış oldukları malları, “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” olmayan
ihracatçılara satış yapanlar tecil-terkin-iade işlemi uygulamasından yararlanamayacaklardır.
7.2. İmalatçı sayılsın ya da imalatçı sayılmasın; ücret karşılığında fason olarak iş yapan firmalar tecil-terkin-iade
uygulamasından yararlanamazlar. Diğer bir değişle fason olarak faaliyette bulunanlar tecil-terkin-iade işlemi
uygulamasından yararlanamazlar.
7.3. İmalatçılar ihraç kaydıyla da olsa satışını yaptığı mamul, aynen ihraç edilen nihai mamul değilse bu teslimde tecilterkin iade işlemi uygulamasından yararlanamayacaktır.
7.4. İhraç kaydıyla teslimi yapılan malların başka bir firma tarafından ihraç edilmesi durumlarında imalatçılar tecilterkin uygulamasından yararlanamayacaklardır. Danıştay’ın konuyla ilgili verdiği kararın özeti aşağıdaki gibidir:
“İhraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatını malı teslim alan ihracatçı değil de, başka bir ihracatçı firma
tarafından ihraç edilmesi durumunda ihraç kaydıyla mal teslim eden imalatçının KDV tecil-terkin uygulamasından
yararlanması mümkün değildir.” (DN.11.D.23.09.1997 gün ve E.1996.4762 K 1997/2981)
7.5. İmalatçılar dahilde işleme veya geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek ürünlerin istenen şartları
taşımamaları yada istenen limitlerden az olması halinde tecil-terkin iade işlemi uygulamasından yararlanamazlar.
8.

İHRAC KAYITLI SATIŞLARDA MALIN İHRACININ GERÇEKLEŞMEMESİ

Yurt içinde ıhrac kayıtlı olarak yapılan satışlarda malların , ıhracatçıya teslim tarihını takıp eden ayın başından ıtıbaren
üç ay içinde ıhrac edilerek malın yurt dışına çıkarılması gerekir. Bu sure içerisinde malın ıhrac edilmemesi halinde, tecil
edilebilir vergi vergi dairesine ödenecek vergiden mahsup edilen vergi indirım konusu yapılan vergi 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Üsulü Hakkında Kanuna göre tecil faizi %50 fazlası ile tahsil edilir.
9.

SONUÇ

Katma Değer Vergisi Kanununun Madde 11/1-C bendi gereği, “İhraç kaydıyla mal teslim edilmesi” durumlarında
kimlerin ihraç kaydıyla mal teslimi yapabileceği ve tecil-terkin-iade uygulamasından yararlanabileceğini, kimlerin ihraç
kaydı ile mal teslimi yapamayacağını, tecil-terkin-iade işlemi uygulamasından yararlanamayacağı ile ilgili uygulama,
3065 sayılı yasa ve ilgili tebliğlerine göre özet olarak iredelemeye çalışılmıştır. İhracatçıların istenmeyen durumlara
düşmemeleri için yukarıda sayılan hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
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ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU(SEÇİLME-GÖREV-SORUMLULUK-KARAR
ALMA-İSTİFA)
Talha APAK
Yeminli Mali Müşavir
GİRİŞ
Anonim Şirketler yönetim kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Yönetim kurulu üyeliğine ancak gerçek
kişiler seçilebilir. Pay sahibi olan bir tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olamaz. Ancak, tüzel kişinin temsilcisi
olan gerçek kişiler yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilir. Hissedar olan gerçek kişiler ve tüzel kişi
temsilcisi olan gerçek kişilerden oluşan yönetim kurulu niteliği gereği sürekli bir organdır.
Anonim şirket yönetim kurulu; ortakların sermayelerinin korunması ve değerlendirilmesini, şirket
alacaklılarının da alacaklarını emanet ettikleri, idare ve temsile yetkili önemli bir organdır. Yönetim kurulu,
anonim ortaklığın kanunla öngörülmüş zaruri bir organıdır.
Anonim şirketin tüzel kişiliği kazandığı andan, feshedilip tasfiyeye girdiği ana kadar, hatta sınırlı olmakla
beraber tasfiye süresinde şirketi yönetir, temsil eder, şirket alacaklılarının, şirketin ve pay sahiplerinin hak ve
çıkarları üzerinde etkili olur.
A) YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME
Yönetim kuruluna seçilecek kişilerin pay sahibi olmaları gerekir. Pay sahibi olmayan bir kimse yönetim
kurulu üyeliğine seçilmiş ise pay sahibi oluncaya kadar göreve başlayamaz ve yönetim kurulu üyelik
yetkilerini kullanamaz. Ortak olmadan bu yetkileri herhangi bir şekilde kullananlar, yaptıkları işlerden
şahsen sorumludurlar.
Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıllığına seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından, en
fazla 3 yıl seçildikten ve yönetim kurulu süresi bittikten sonra yapılacak genel kurulda yönetim kurulu
seçilmezse pay sahiplerinden veya şirket alacaklılarından birinin yahut Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın isteği
üzerine, mahkeme şirketin feshine karar verebilir.
Gerek kuruluş ana sözleşmesi ile gerekse genel kurullarda seçilen ve ticaret siciline kaydedilen yönetim
kurulu üyelerinin ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları Ticaret Sicili Gazetesine tescil ve ilanı
gerekmektedir.
Anonim Şirket yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilen yollardan biri ile seçilirler.
1- Sözleşmeyle Atanma
Anonim şirketin kurulduğu andan itibaren tüzel kişilik kazanması için, ani kuruluşta ilk yönetim kurulu
üyelerinin şirket sözleşmesiyle atanmaları şarttır. Tedrici kuruluşta ise ilk yönetim kurulu üyelerinin ana
sözleşmeyle görevlendirilmesi mümkün olduğu gibi kuruluş genel kurallarınca da seçilmesi mümkündür.
2- Genel Kurul Tarafından Seçim
Genel kurul toplantısında oy çoğunluğuna sahip olanlar hissedarlar kendi istedikleri kişileri yönetim
kuruluna getirebilirler. Genel kurulda yönetim kuruluna üyeliği teklif edilen kişiler de pay sahibi sıfatıyla oy
hakkına sahiptirler.
3- Yönetim Kurulunun Üye Seçmesi
Göreve seçilmiş ve görev başındaki yönetim kurulu üyelerinden birisinin bu sıfatı herhangi bir nedenle son
bulmuşsa, boşalan yere yönetim kurulu, kanunda ve sözleşmede gösterilen nitelikleri haiz bir kişiyi geçici
yönetim kurulu üyesi olarak seçer. Bu şekilde seçilen üye, genel kurulun ilk toplantısına kadar görev yapar.
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Geçici görev ile seçilen bu üye genel kurul tarafından kabul edilmese bile yaptığı işler ve kullandığı oylar
geçerli olur
B) YÖNETİM KURULUNA ÜYE OLABİLECEKLER VE ARANAN NİTELİKLER
1-Üye Olabilecekler:
Yönetim kurulu üyeliğine ancak hissedar olan gerçek kişiler seçilebilirler. Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi
olamazlar. Ancak tüzel kişilerin temsilcileri olan gerçek kişiler yönetim kuruluna üyesi olarak atanırlar. Bu
durumda tüzel kişinin temsilcisi şirket ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olur.
Yönetim kurulu üye sayısı için ana sözleşmede belirtilen kadar genel kurul tarafından üye seçilir. Yönetim
kurulu toplantılarında her üyenin tek bir oy hakkı vardır. Genel kurul, tüzel kişi temsilcisini seçerken şirkete
faydalı olabilecek kimseleri düşünmek zorundadır. Tüzel kişilerin aday olarak gösterdiği kişileri seçmek
zorunda değildir. Tüzel kişi genel kurul tarafından seçilen temsilciyi değiştiremez.
2- Aranan Nitelikler:
Yönetim kurulu üyesi seçilebilmenin kanunda öngörülen ilk şartı, hissedar ve gerçek kişi olmaktır. Özel
hükümler gereğince, bazı kişiler anonim şirket yönetim kurulu üyesi seçilemezler, seçilirlerse bu seçim
geçerli olur, ancak kendilerine özel hükümlerle öngörülen müeyyideler uygulanır. Örneğin Devlet Memurları
Kanununa göre memurlar görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen aldıkları görevler
dışında ticaret veya sanayi müesseselerinde görev alamazlar. Genel olarak yönetim kurulu üyeliklerinde
aranan nitelikler şöyle sıralanabilir;










Pay sahipleri arasından seçilmiş olması gerekir.
Yetki ve sorumluluk taşıyacak, tam ehliyet sahibi olması gerekir.
Türk vatandaşı olması şart değildir. Yabancı uyruklular da yönetim kurulu üyesi olabilir.
Türkiye’de ikamet etmek mecburiyeti yoktur.
Seçilme engellerinin bulunmaması gerekir.
İflas etmemiş olması gerekir,
Hacir altına alınmamış olması gerekir.
Ağır para cezası ile emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkum edilmiş
kimseler olmaması gerekir.
Aynı şirkette denetçi (murakıbı) olmaması gerekir.

C) YÖNETİM KURULUNA SEÇİLECEK ÜYE SAYISI VE GÖREV SÜRESİ
Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerin esas mukaveleleri ile tayin veya umumi heyetçe seçilmiş en az üç
kişiden ibaret bir idare meclisi ile idare edilir hükmü getirmiştir. TTK en çok (tavan) üye sayısını
göstermemiştir. Bu nedenle sözleşmeyle bu sayı artırılabileceği gibi, bir taban (enaz) ve bir tavan (ençok)
rakam gösterilip bu sınırlar arasında esneklik vererek genel kurulca her seçim döneminde değişik sayıda üye
seçimi yapmak mümkündür. Sözleşmeyle atanma yalnızca ilk yönetim kurulu için sözkonusudur.
Yönetim kurulu üye sayısının ana sözleşmede belirlenmesi gerekir. Üye sayısı ana sözleşmede gösterildiği
kadar olmalıdır. Sözleşmede belirtilmemişse üçten fazla olamaz.
Örneğin; ana sözleşmede üye sayısı 5
iken 7’ye çıkarılmışsa bu değişiklik için genel kurulun toplanarak tadili onaylaması gerekecektir. İlave İki
üyenin kabulü tescil ve ilan edildikten sonra yürürlüğe girer. Ancak şirket çalışmaya başladıktan sonra gerek
görülürse genel kurul ana sözleşme hükmünü değiştirerek üye sayısını azaltır veya çoğaltabilir. Örneğin;
anonim şirket yönetim kurulu ihtiyaca göre genel kurul tarafından seçilecek 5 ila 11 üyeden oluşması
şeklinde bir hüküm sözleşmeye konabilir.
Kuruluş da ana sözleşme ile belirlenen yönetim kurulu üyeleri yapılacak ilk genel kurula kadar
görevdedirler. Ancak yapılacak ilk genel kurul ve daha sonraki genel kurularda seçilen yönetim kurulu
üyeleri en az bir yıl, en çok üç yıl için seçilebilirler. Sözleşmede aksine hüküm yoksa, süresi biten yönetim
kurulu üyesinin tekrar seçimi mümkündür.
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D) YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE HAKLARI
Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır;














Şirketi idare ve temsil etmek.
Toplantılar yapmak ve kararlar almak.
Genel kurul toplantısını yapmak.
Genel kurul kararlarını yerine getirmek.
Yıllık Bilanço ve gelir tablolarını hazırlatmak.
Kanunlar çerçevesinde gerekli defterleri tutmak veya tutulmasını sağlamak.
Yıllık rapor ve teklifleri hazırlamak.
Memur ve müstahdemlerin tayin ve istihdamlarını sağlamak.
Mali durum ile ilgili karar ve önlemleri almak.
Tasfiye işlerini görmek.
Kanun ve ana sözleşmenin yönetim kuruluna yüklediği görevleri yapmak.
Gerekli tescil ve ilan işlemlerini yapmak.
Şirketin iş ve işlemlerinde özenli hareket etmek.

Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin başlıca hakları şunlardır;



Huzur hakkı almak.
Ücret almak.

E) YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLAR
Yönetim kurulu toplantılarının hukuki bir değer taşıması ve şirketi bağlayabilmesi için, bu kararların geçerli
bir şekilde yapılan toplantılarda ve gerekli çoğunlukla alınmış olması gerekmektedir.
Seçilen yönetim kurulu üyelerinin yapacağı ilk toplantıda ilk evvela kendi aralarında görev dağlımı ve
şirketin temsil/ilzamı konularını karar altına almaları gerekmektedir. Yönetim kendi arasında bir başkan, bir
veya iki başkan yardımcısı ile diğer üyeleri tayin eder. Daha sonra şirketin temsil ve ilzamı konusunda
yetkiyi bir veya birkaç üyeye verebilir. Bu yetki münferiden (yalnız başına) veya müştereken (birlikte)
olabilir. Her halükarda yönetim kurulu görev dağılımı ile temsil/ilzam kararları ivedilikle ticaret siciline
tescil/ilan olunduktan sonra “imza sirküleri” çıkarılarak hukuki prosedür tamamlanır.
Yönetim kurulu toplantısında, üyelerden her birinin, başkan dahil birer oy hakkı vardır. Ana sözleşmeye
bunun aksine hüküm konulması mümkün değildir. Tüzel kişilerin de yönetim kurulunda kaç kişi ile temsil
edildiğine bakılmaksızın birer oy hakları vardır. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar mevcut oyların
çoğunluğuyla verilir. Oyların eşit olması halinde, konunun görüşülmesi ve oylanması gelecek toplantıya
bırakılır. Gelecek toplantıda da oylar eşit olursa, söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Üyeler “Kabul” ya da
“Red” şeklinde görüşlerini belirtirler. Çekimser oy kullanılması yerinde değildir.
Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararların karar defterine doğrudan yazılacağı gibi, başka bir kağıda
yazılarak sonradan karar defterine yapıştırılabileceği mümkündür. Yeter ki alınan kararlar usulüne uygun
alınmış olsun.
Sözleşmede aksine hüküm yoksa toplantı nisabı; üyelerden yarısından bir fazlasının toplantıda hazır
bulunmasıdır. Kanun, toplantı nisabı için üye sayısının çoğunluğunu değil, “yarısından bir fazlasını”
aramıştır. Bu nedenle, örneğin 5 kişilik bir yönetim kurulunda, toplantı yeter sayısı 4 üyedir; 5’in yarısı 2,5
üye olamayacağından zorunlu olarak (3) bunun bir fazlası (4) dır.
Buna karşılık karar yeter sayısı; mevcut üyelerin mutlak çoğunluğudur. Anonim şirket yönetim kurulu üç
kişiden oluşuyorsa karar yeter sayısı üç olmalıdır. Yönetim kurulu beş kişiden oluşuyorsa karar yeter sayısı
için üç kişi yeterlidir.
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Yönetim kurulunun toplantı zamanları hakkında Türk Ticaret Kanununda her hangi bir hüküm
öngörülmemiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan örnek sözleşme hükümlerine göre, toplantının
ayda en az bir defa yapılması zorunlu kılınmaktadır.
F) YÖNETİM KURULUNUN TEMSİL YETKİSİ
Anonim şirket iç ve dış ilişkide yönetim kurulu tarafından temsil olunur. Tasfiyede ise şirketi temsil yetkisi
tasfiye memurlarındadır. Bazı hallerde şirket kayyum tarafından temsil edilebilir. Ancak, tasfiye memurları
sözleşmede öngörülmemiş veya genel kurulca seçilmemişse tasfiye işleri de yönetim kurulunca temsil edilir.
Anonim şirketin temsilinde, temsil yetkisinin kurul olarak yönetim kuruluna aittir. Anonim şirket adına
tanzim edilecek evrakın muteber olması için aksine esas mukavelede hüküm olmadıkça temsile salahiyetli
olanlardan ikisinin imzası kafidir. Şirket namına imzaya salahiyetli olanlar şirket unvanını altına imza
etmeye mecburdurlar.
Sözleşmeyle, temsil yetkisinin kullanılmasında münferit temsil esası kabul edilebileceği gibi, ikiden çok
imza da aranabilir. Hatta yönetim kurulunun bütün üyelerinin imza koyması şartı da öngörülebilir.
Birlikte temsil kuralının bir istisnası da anonim şirkete karşı yapılan ihtar, ihbar ve tebligata muhatap olma
durumudur. Anonim şirketi birlikte temsile yetkili olanlar, şirkete yapılabilecek ihtar, ihbar ve tebligatlarda
muhatap olarak, şirketi münferiden de temsil ederler.
a) Temsil Yetkisinin Bölünmesi ve Taksimi
Yönetim yetkisi gibi, temsil yetkisi de, sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla yönetim kurulu üyeleri
arasında bölünebilir. Sözleşme, bu bölünmenin yapılması yetkisini genel kurul veya bizzat yönetim kuruluna
da bırakabilir.
Temsil yetkisi, murahhas üyelere veya pay sahibi olması zorunlu olmayan murahhas müdürlere taksim
edilebilir. Bunun için ana sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Bu hüküm, taksim yetkisini genel kurula
veya hatta yönetim kuruluna bırakabilir. Temsil yetkisi, pay sahibi olmayan murahhas müdürlere taksim
edildiği takdirde, yönetim kurulunun en az bir üyesine de temsil yetkisi verilmesi şarttır.
b) Temsil Yetkisinin Sınırları
Anonim şirketlerde temsil yetkisinin sınırlarını şirket maksat ve mevzuu ile sınırlı olarak düzenlemiştir.
Şirketin işletme konusu dışında yapılan bir sözleşme, şirketi bağlamaz. Anonim ortaklık istese de bu
sözleşmeye bağlı olmayacağı gibi karşı taraf da bununla bağlı değildir. Yapılan işlem geçersizdir.
G) YÖNETİM KURULU
SORUMLULUKLARI

ÜYELERİNİN

VERGİ

USUL

KANUNUNDAN

DOĞAN

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun kanuni temsilcilerin ödevi başlığını taşıyan 10’uncu maddesine göre;
Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin
mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanunu temsilcileri, tüzel kişiliği
olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir.
Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının
varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevleri yerine
getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye’de bulunmayan mükelleflerin Türkiye’deki
temsilcileri hakkında da uygulanır.
Temsilciler veya teşekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler.
Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş
tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını da kaldırmaz.
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Kanun hükmüne paralel olarak; 25.11.1988 tarihli Maliye Bakanlığı yazısı ve 390 No.lu Tahsilat Genel
Tebliğinde yapılan açıklamalarda görüldüğü üzere; Anonim Şirketlerde şirketin idaresi ve temsili mutlak
suretle yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu şirketi temsil yetkisini tamamen başkalarına devredemez.
Ayrıca, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun mükerrer 35’inci maddesinde
“Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal
varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilmeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları,
kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu kanun
hükümlerine göre tahsil edilir” hükmü mevcuttur.
H) YÖNETİM KURULUNDAN İSTİFA
Türk Ticaret Kanununda yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili hükümler bulunmasına rağmen
istifalarıyla ilgili hükümler yoktur. Yönetim kurulu üyeleri ile şirket arasındaki münasebet esas itibariyle
birinci derecede şirket akdine dayanır. Bu husus da Türk Ticaret Kanununda olmayan hükümler için Borçlar
kanunundaki vekalet hükümleri uygulanır.
Borçlar kanununa göre “vekaletten” istifa her zaman caizdir.
Yöneticilerin de bu istifa hakkı hiçbir sınırlamaya tabi değildir.
Yönetim kurulu üyelik süresi bittiği halde, yönetim kurulu üyesi gibi şirketi temsil ve ilzamla ilgili hukuki
işlem yapan yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları işlemlerden kendileri sorumludur.
Yönetim kurulu üyesi olanlar her zaman istifa edebilirler. Bunların yerine ana sözleşme ve yasa gereği
yönetim kurulunca yeni üye (geçici) göreve atanabilir. Ancak, birden fazla üyenin birlikte istifa etmesi veya
başka nedenlerle üyelik sıfatlarını aynı zamanda kaybetmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeliğine
atanma yazılı şekle tabi olduğundan istifanın da yazılı olması gerekir.
1- Ayrılan Üyelerin Yönetim Kurulunun Çoğunluğunu Oluşturmaması
Yönetim kurulu üyeliğini kaybedenlerin azınlıkta olması halinde bu üyelerin yerlerine yenilerinin seçilmesi
için, kalan diğer üyelerin bir kurul halinde toplanması gerekmektedir. Birden fazla üyenin sıfatını kaybetmesi
yönetim kurulunun çoğunluklu (yarıdan bir fazlası) toplanması şartını bozmuyorsa, boşalan üyeliklerin
yönetim kurulunun kararı ile doldurulması mümkündür.
2- Ayrılan Üyelerin Yönetim Kurulunun Çoğunluğunu Oluşturması
Yönetim kurulu üyeliğini kaybedenlerin çoğunlukta (yarıdan bir fazlası) olması halinde, kalan üyeler
tarafından istifa edenlerin yerlerine yenilerinin seçilmesi mümkün olmaz. Bu durumda genel kurulun
denetçiler tarafından acilen toplantıya çağırılması ve yeni üyelerin seçilmesi için genel kurul yapılması
gerekmektedir. Bu durumda, genel kurul sadece boş üyelikler için seçim atama yapabileceği gibi, istifa
etmeyip görevde kalan diğer üyeleri de azledebilir, bu üyeleri de yeniden yönetim kurulu üyesi olarak
atayabilir.
Ancak, uygulamada bu tür (çoğunluğun) istifası halinde her defasında genel kurula gidilmesi sorunlu
olmaktadır. Birden fazla üyenin istifası sözkonusuysa üyelerin birer birer ya da yönetim kurulunun
çoğunlukla toplanmasını imkansız hale getirmeyecek şekilde, sıra ile ikişer üçer istifa etmesi boşalan
üyeliklerinin doldurulmasından sonra diğerlerinin istifa etmeleri daha akılcı bir yol olur.
3- Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifanın Sonuçları
Yönetim kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle meydana gelen boşalma ve değişikliğin yönetim kurulunca
ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesi gerekir. Şirketi temsile yetkili olan kişileri tescil edilmek üzere ticaret
siciline bildirmekle yükümlü olan yönetim kurulu, istifa nedeniyle temsil yetkisi kalkan yönetim kurulu
üyelerinin bu istifalarını da sicile bildirmekle yükümlüdür.
Yönetim kurulu üyelerinin istifa hakları vekiller gibi mutlak ise de bu hakkın uygun olmayan bir zamanda
kullanan kişi şirketin bu nedenle uğrayacağı zararı tazminle yükümlüdür. Yönetim kurulu üyelerinin istifa
tarihinden itibaren yönetim kurulu üyeliği sona erdiğinden, istifa tarihinden sonraki işlemlerden yönetim
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kurulu üyesi olarak sorumlu değildir. Zamansız istifa nedeniyle bu yüzden uğranılan şirket zararını tazmin
yükümlülüğü müstesnadır. İstifa etmek isteyen yönetim kurulu üyelerinin bu tazmin yükümlülüğünden
kurtulmak için, yönetim kurulunun toplanıp istifa edecek üyenin yerine geçici olarak birini atama imkanını
sağlayacak asgari süreyi şirket yönetim kuruluna tanıması gerekir.
SONUÇ
Yapılan açıklamalarda görüldüğü üzere; özellikle Türk Ticaret Kanunu yönünden, yönetim kurulu üyeleri,
kanun veya esas mukavelelerinin, kendilerine yüklediği görevleri kusurları nedeniyle gereği gibi yerine
getirmemeleri halinde, şirketle aralarındaki sözleşmenin ihlali söz konusu olduğundan müteselsil sorumlu
olurlar.
Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun ve bazı yargı
kararlarına göre, yönetim kurulu üyeleri, şirketin vergi borcundan sorumludurlar. Ancak, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununa göre, yönetim kurulu üyeleri hakkında takibe geçilmeden
önce asıl borçlu (şirket) hakkında takibe geçilmesi, yapılan takip sonunda amme borçlusunun mal
varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacaklarının
kanuni temsilcilerin mal varlığından tahsil cihetine gidilir.
Anonim şirketlerin yönetim kurulları ile ilgili uygulamada yaşanan sorunlar ise şu şekilde sıralamak
mümkündür;









Yönetim kurulu üyelerinin toplantıları usulüne uygun yapmamaları,
Gerekli toplantı ve karar nisapları sağlanmadan toplantı yapılması veya hiç toplanılamaması,
Görev süreleri tamamlandığı halde genel kurul yapılmadığından yeni yönetim kurulu ve
temsil/ilzamların yetkilerinin yenilenmediği,
Temsil ve ilzam yetkilerinin usulüne uygun verilmediği veya kullanılmadığı, müşterek veya münferit
imza yetkisi kullanımlarında hatalar yapıldığı,
Yönetim kurulu üyelik hakkı, temsil/ilzam yetkisi ve toplantılara katılma haklarının (vekalet ile
devredilemeyecek hakların) vekalet ile başkalarına kullandırılması,
Yönetim kurulu üyeliğinden istifaların usulüne uygun yapılmaması, yerine geçici görev ile üye
atanmaması, tescil/ilan ettirilmemesi,
Hissedar olamayanların yönetim kuruluna seçilmesi veya seçtirilmesi,
Özellikle üç üyeli yönetim kurullarında (bir üye katılmayınca) toplantıların yapılamaması ve kararların
alınamaması.

Yukarıdaki benzeri hususları daha fazla sıralamak mümkün. Ancak, bu sorunların yaşanmaması için gerek
şirketin kuruluşunda (yönetim kurulu maddesi) ve gerekse sonraki evrelerde (genel kurullarda) yönetim
kurulu ile ilgili düzenlemelerde ve yönetim kuruluna seçilecek kişilerin görevlerinde duyarlı olmaları
gerekmektedir.
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HURDA METAL TESLİMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMASI VE
YÜKLENİLEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN NAKDEN VEYA MAHSUBEN İADESİ
Adnan UYAR
Vergi Denetmeni
1. GİRİŞ
Bilindiği üzere metal kavramının kapsamı Türkçe’ mizde esnek bir şekilde tanımlanmıştır. Maliye Bakanlığı
ise metali; demir, bakır alüminyum, pirinç, kurşun, teneke olarak tanımlamaktadır. Bu metallerin
fabrikalarımızda işlenmesi neticesi iş çevrelerimizin tanımladığı hurda denilen iş artıkları oluşmaktadır. Bu iş
artıkları ise bazı fabrikalarımızın ham maddesini oluşturmaktadır. Bu fabrikalarımız ise hurda iş artıklarını
külçe haline getirerek yurt içine veya yurt dışına satmaktadır. Ancak söz konusu metal artıklarını vergi
mükellefiyeti olmayan vatandaşlarımız tarafından toplanmakta vergi mükellefiyeti olan mükelleflerimize
satılmaktadır. Ancak sistemin bu basamaklarında vergi tam olarak kavranamamaktadır. Vergi yönünden
sorunların olduğu her iş kolunda olduğu gibi bu iş kolunda da Bakanlığımız stopaj uygulamasını getirmiştir.
Yazımızda hurda metalleri gerek artık gerekse külçe olarak satın alan mükelleflerimizin ne şekilde stopaj
uygulaması yapacakları ile söz konusu hurda metalleri ihraç eden mükelleflerimizin yüklendikleri katma
değer vergilerini ne şekilde vergi idaremizden geri alacakları hususlarına değinilecektir.
2. HURDA METAL TESLİMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN STOPAJ
UYGULAMASI
Katma Değer Vergisi yönünden stopaj uygulamasının ilk basamağını, topladıkları hurda metalleri bu iş
kolunda faaliyet gösteren fabrikalarımıza satan mükelleflerimiz oluşturmaktadır. Söz konusu mükellefler
hurda metal teslimlerinde bulunduklarında alıcılar yani fabrikalar satıcının düzenlediği faturalarda yer alan
katma değer vergisinin %90 tutarında katma değer vergisi stopajı yapmakla ve sorumlu sıfatı ile iki numaralı
katma değer vergisi beyannamesi ile bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığı ile hazineye intikal
ettireceklerdir. Hurda metal teslimlerinde bulunan satıcılara ise satış fiyatı üzerinden hesaplanan katma değer
vergisinin %10 nu ödeyeceklerdir.
3. HURDA METALLERİN KÜLÇE HALİNE GETİRİLİP SATILMASI HALİNDE KATMA
DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN STOPAJ UYGULAMASI
Katma değer vergisi yönünden stopaj uygulamasının ikinci basamağını ise hurda metalleri külçe haline
getirip satan mükelleflerimiz oluşturmaktadır. Söz konusu mükelleflerimiz külçe hurda metal teslimlerinde
de bulunurken alıcılar; satıcıların düzenledikleri faturaların satış bedeli üzerinden, kesaplanan katma değer
vergisi üzerinden %90 oranında katma değer vergisi stopajı yapacaklar, sorumlu sıfatı ile iki numaralı katma
değer vergisi beyannamesi ile bağlı bulundukları vergi daireleri aracılığı ile hazineye intikal ettirilecekler.
Satış bedeli üzerinden hesaplanan, katma değer vergisinin %10 oranındaki kısmını satıcılara ödeyeceklerdir.
Burada parantez içi hükümle belirtilecek diğer bir husus ise genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri,
belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettiği birlikler ve kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan hurda
metal teslimlerinde katma değer vergisi tevkifatının uygulanmayacağıdır.
4. KÜLÇE HURDA
BELGELER

METALLERİ

İHRAÇ

EDEN

MÜKELLEFLERİMİZDEN

ARANAN

Külçe hurda metal ihracatı katma değer vergisi kanunumuza göre tam istisna kapsamındadır. Bir başka
anlatım ile külçe hurda metal ihracatı gerçekleştiren mükelleflerimiz yüklendikleri katma değer vergilerinin
tamamını nakden veya mahsuben iade alabileceklerdir. Bu tutar ise gerek sorumlu sıfatı ise gerekse satıcılara
ödedikleri katma değer vergilerinin %18 ni aşamayacaktır.
Külçe hurda metal ihracatı yapan mükelleflerimiz, gerçekleştirdikleri ihracat nedeni ile yüklendikleri katma
değer vergilerini iade alabilmeleri için bağlı bulundukları vergi dairelerine aşağıda belirtilen belgeleri
vermeleri gerekmektedir.
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Sanayi sicil belgesi, bu belgenin bir defa verilmesi yeterlidir.



İhracata konu satış faturaları.



Gümrük çıkış beyannamelerinin aslı, noter veya yeminli mali müşavirlerce onaylı örnekleri.



İhracata konu katma değer vergisi vergilendirme dönemine ilişkin katma değer vergisi beyannamesi.



Yüklenilen katma değer vergisi listesi ile indirilecek katma değer vergisi listesi.



Sanayı Odasından alınan üyelik belgesi, bir defa verilmesi yeterlidir.



Nakden iadelerde 86 numaralı katma değer vergisi tebliğinde belirtilen esaslar dahilinde banka teminat
mektubu.

Külçe hurda metal ihracatı yapan mükelleflerimiz 2.000.000.000.- TL kadar ki nakden katma değer vergisi
iade talepleri vergi idaremizce vergi inceleme raporu ve teminat mektubu aranılmadan yerine getirilmektedir.
Külçe hurda metal ihracatı yapan mükelleflerimiz yıl içindeki mahsuben katma değer vergisi iade
taleplerinden ise sadece bir katma değer vergisi vergilendirme dönemine ilişkin olanı incelenecektir. Bu
dönem ise en çok katma değer vergisi iadesinin istendiği dönem olmaktadır.
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SSK’YA SAHTE SİGORTALI BİLDİRİMİ VE SONUÇLARI

Dr. Oğuz KARADENİZ
SSK Başkanlığı
Sigorta Müfettişi
SSK Sigorta İşleri E. Genel Müdür Yrd.

Hülya K. KARADENİZ
Mali Hukuk Bilim Uzmanı
Hacettepe Üniversitesi
Ankara MYO Muhasebe Programı
Öğretim Görevlisi

GİRİŞ
Ülkemizde kaçak sigortalılık kadar olmasa bile yaygın olan bir diğer olgu sahte sigortalılıktır. Bazı
kimseler fiilen işyerinde çalışmadıkları halde başta sosyal sigorta yardımlarından faydalanabilmek
amacıyla çeşitli nedenlerle SSK’ya sahte olarak bildirilmektedir. Kamu oyunda yaygın olan ve bu
bildirimleri haklı olarak gören görüş, nasıl olsa sahte olarak Kuruma bildirilen kimselerin primlerinin
SSK’ya yatırıldığı ve işyerinde fiili çalışmanın önemli olmadığı yönündedir. Oysa aşağıda da
görüleceği üzere sahte sigortalılar sosyal sigorta giderlerinin artmasına ve SSK’nın açıklarının
büyümesine neden olmaktadır. Diğer yandan bu kimselere hiçbir zaman ödenmemiş ücretler ve bu
ücretlerden kesilen sigorta primleri de vergi matrahında gider olarak dikkate alınmakta ve vergi
matrahları da erozyona uğratılmaktadır. Çalışmamız SSK’ya yapılan sahte sigortalı bildirimlerini,
bunların nedenlerini ve sahte sigortalı bildiriminin sonuçlarını çeşitli yönleriyle incelemektedir.

I-

SSK’YA YAPILAN SAHTE SİGORTALI BİLDİRİMİNİN NEDENLERİ

Sahte sigortalılığın nedenlerinin başında sosyal sigorta yardımlarından faydalanmak gelmektedir.
Ancak, bazı sigorta ve vergi teşviklerinden faydalanmak, SSK’da uygulanan asgari işçilik
uygulamasında barajı doldurmak, devlet memurlarının eş durumu nedeniyle tayinlerin yaptırılması
amaçlarıyla yapılan sahte sigortalı bildirimlerine de rastlanılmaktadır. Aşağıda SSK’ya yapılan sahte
sigortalı bildiriminin nedenleri incelenmiştir.
A-

HASTALIK VE ANALIK SİGORTASI YARDIMLARINDAN FAYDALANMAK
AMACIYLA YAPILAN DENETİMLER SONUCU TESPİT EDİLEN GERÇEK DIŞI
SİGORTALI BİLDİRİMLERİ

Ülkemizde böbrek, kanser ve kalp hastalığı gibi, ağır masraf gerektiren hastalığa yakalanan kişilerin
büyük çoğunluğu, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmadıklarından kendilerini , en kolay
sağlık hizmetini alabilecekleri SSK’ya tabi sigortalı bildirerek 506 sayılı Kanunun kendilerine
sağladığı yardımlardan faydalanmaktadırlar. Ülkemizdeki diyaliz hastalarının %80’i, kanserli
hastaların %90’ı SSK’nın olanaklarından faydalanmaktadır.1 4447 sayılı Kanunla bu suiistimalin
önüne geçilebilmesi için hastalığın anlaşıldığı tarihten önce 60 gün olmak üzere geriye doğru bir yıl
içinde 120 gün prim ödeme şartı sigortalılara getirilmiştir. Bu şart ILO’nun Sosyal Güvenliğin Asgari
Normları isimli 102 Sayılı Sözleşmesinde de mevcuttur. Bununla birlikte SSK hizmetlerinden
hastalık yardımların faydalanabilmek için bir çok kişinin kendini SSK’ya tabi bir işyerinde
çalışıyormuş gibi gösterdiği yapılan denetimlerden anlaşılmaktadır.2

1 Harb-İş; “ Sosyal Güvenlik Kurumları ve Kriz Ankara” 1996, s.29
2 2000-2002 yılında SSK Başkanlığı Sigorta Müfettişleri tarafından yapılan denetimler sonucunda toplam 2000
kişinin sahte biçimde sağlık yardımlarından faydalanmak için SSK’na bildirildiği tespit edilmiştir.

B- 506 SAYILI KANUNDA YER ALAN YAŞLILIK SİGORTASI KOLUNDAN
FAYDALANABİLMEK (EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN ) YAPILAN GERÇEK
DIŞI SİGORTALI BİLDİRİMLERİ
Gerçek dışı sigortalı bildirimlerinin bir çoğu SSK’dan emekli olabilmek amacıyla yapılmaktadır.
Özellikle SSK ve Bağ-Kur’daki primler ile sağlanan yardımlar arasındaki nimet külfet dengesizliği,
kişilerin Bağ-Kur’dan SSK’ya kaçışa götürmekte, bu aşamada muvazaalı işlemleri arttırmaktadır.
Nitekim 1972-1994 yıları arasında Bağ-Kur ile SSK arasındaki hizmetlerini birleştiren sigortalı sayısı
20.000 iken, bu sayı 1994 yılında 60.0003, 1997 yılında ise 170.000 olmuştur.4 Bunun nedeni 2829
sayılı Kanuna göre hizmetlerin birleştirilmesi için gerekli koşulların son yedi yıl içinde en fazla
hizmetin geçtiği Kurumca emekli aylığı bağlanması yönündeki hükmün kullanılmak istenmesini
göstermektedir. Çoğu Bağ-Kur sigortalısı daha yüksek emekli aylığı alabilmek için emekliliğine son
üç buçuk yıl kala işyerini kapatarak herhangi bir işyerinden sigortalıymış gibi gösterilmektedir.,
Sahte sigortalılık olayları özellikle Bağ-Kur ‘dan SSK’na geçerken, ya da sosyal güvenliğe hiç tabi
olmamış kişilerde isteğe bağlı sigortada daha da açık bir biçimde kendini göstermektedir. 506 sayılı
Kanunun 85. maddesinde düzenlenen isteğe bağlı sigortalı uygulamasını basitleştiren ve bu
uyulamadan yararlanabilmek için beş yıldan beri sigortalı olmak ve en az 750 gün malullük, yaşlılık
ve ölüm sigorta kollarına prim ödemiş olmak şartının yeterli görülmesi, zorunlu sigortalılığın 1988
yılında göre 1989 yılında %4.5 artarken, isteğe bağlı sigortalı sayısının %222 artması şeklinde
rakamlara yansımıştır. Yine 1996 yılında 1988 yılına göre zorunlu sigortalılığın %47 artarken, isteğe
bağlı sigortalılığın %880 artması da gerçek dışı sigortalılığın yaygınlığını ortaya koymaktadır. 5
Kişiler Bağ-Kur’dan SSK’ya geçerken kendilerini birkaç gün bir işyerinde sigortalı olarak gösterip
tescil ettirmekte, daha sonra ise isteğe bağlı sigortaya devam edebilmektedirler.
C-

DİĞER NEDENLERLE
BİLDİRİMLERİ

SSK’NA

YAPILAN

GERÇEK

DIŞI

SİGORTALI

Gerçek dışı sigortalı bildirimlerinin görüldüğü bir diğer alan, özel bina inşaatları ve ihale konusu
işlerdir. Özellikle 1994 yılında asgari işçilik uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, işverenlerin
asgari işçilik miktarını doldurup ilişiksizlik belgesi almak amacıyla işyerlerinde çalışmayan kişileri
Kuruma bildirge ettikleri görülmektedir. . İşverenler işyerlerinde gerçekten çalışan kişilerin
çalışmalarını zamanında bildirge etmezken, daha sonradan işyerinde çalışmayan kişileri kuruma
bildirge etmektedir.
Bir diğer neden ise özelikle de devlet memurlarında eş durumu nedeniyle tayinlerde eş durumu
nedeniyle tayinin yapılabilmesi için eşin en az 8 aydan beri sigortalı çalışması şartının bulunmasıdır.
Bu ve bunun benzeri nedenlerle kişiler SSK’na kendilerini bir işveren aracılığı ile çalışmadıkları
halde çalışıyormuş gibi bildirge edebilmektedir.
Diğer yandan bazı işverenlerin işçilerini 4325 sayılı Kanun gibi işverene bazı bölgelerde vergi ve
sigorta primi avantajı sağlayan illerdeki işyerlerinden –bu iller dışındaki işyerlerinde çalışmalarına
rağmen- bildirdikleri görülmektedir.
Yargıtay, 1999 yılında bu husus ile ilgili çok sayıda karar vermiştir. Kararlardaki ortak anlatıma göre;
85. madde uyarınca isteğe bağlı sigortalılık açısından, diğer koşulların yanında müracaat tarihinden
önce 506 sayılı yasaya göre tescil edilmiş olmak gerekir. Bu da işe giriş bildirgesine dayalı çalışmanın

3 Bağ-Kur; 1994 Yılı İstatistik Yıllığı Ankara 1995
4 Bağ-Kur; 1997 Yılı İstatistik Yıllığı Ankara 1998
5 Oğuz KARADENİZ; “İsteğe Bağlı Sigorta Uygulaması ve Sosyal Güvenlik Sistemine Etkileri “, Sosyal
Güvenlik Dünyası Dergisi Yıl:1 Sayı:1 Eylül 1998 s.52

gerçek çalışma olması anlamına gelir. Kuruma tescil edilmiş olmakla birlikte , işyerindeki
çalışmalarının da gerçek olması gerekir.. 6.
II-

SAHTE SİGORTALI BİLDİRİMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

Sahte sigortalı bildirimi hukuki niteliği itibariyle Borçlar Kanunu m. 18 de düzenlenen mutlak
muvazaadır. Muvazaa, bir sözleşmede, her iki tarafın iradeleri ile iradelerin açıklanması sırasında
bilerek veya istenerek yani kasten yaratılmış uygunsuzluktur.7 Muvazaalı işlemde; a- üçüncü kişileri
aldatmak için yapılmış görünürdeki işlem, b- bu işlemin taraflar arasında hüküm ifade etmeyeceğini
belirleyen muvazaa anlaşması, c- tarafların gerçek iradelerine uyan “gizli işlem” olmak üzere üç ayrı
işlem söz konusudur. Muvazaa mutlak ve nispi muvazaa olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Üçüncü
kişileri aldatmak için görünürde bir hukuki işlem yapan tarafların gerçek iradelerine uyan bir işlem
mevcut değilse, bir başka anlatımla anlaşma hüküm doğurmuyorsa, mutlak muvazaa, muvazaalı
işlemi yapan taraflar, bu işlem ile gerçek iradelerini gizlemek istemişlerse, bir başka anlatımla anlaşma
hüküm doğuruyorsa nispi muvazaa mevcuttur.8
Sahte sigortalılık olayında görünürdeki işlem
SSK’ya sahte olarak bildirilen kişinin işyerinde çalışıyor olarak görülmesidir. Muvazaa anlaşması ise
tarafların aralarında, bu işten bir tarafın veya her iki tarafın da menfaati amacıyla SSK’yı aldatarak
anlaşmaya varmalarıdır. Muvazaalı işlemin sonucu ne olursa olsun, sonucu butlandır. Muvazaalı
işlem, geçersizdir, batıldır.9 Dolayısıyla yok hükmünde sayılacaktır. Batıl olan hukuki işlem, baştan
itibaren kendiliğinden hukuki sonuçlarını doğurmaz. Batıl olan hukuki işlem belirli bir zaman
geçmesiyle veya butlan sebebinin ortadan kalkması ile veya edimlerin ifasıyla da geçerli hle
gelmeyecektir. Diğer bir anlatımla butlan halinde kesin bir geçersiz hali mevcuttur. 10
III-

SAHTE SİGORTALI BİLDİRİMİNİN SONUÇLARI

Sahte sigortalı bildirimi tespiti halinde başta gerçek dışı olarak bildirilen sigortalı olmak üzere,
işverenleri çok zor durumlara düşürecek sonuçlar doğurmaktadır. Aşağıda sahte sigortalı bildiriminin
çeşitli kanunlar açısından sonuçları incelenmiştir.
ASAHTE SİGORTALI BİLDİRİMİNİN SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
AÇISINDAN SONUÇLARI
1-

Sahte Sigortalı Açısından Sonuçları

6 “.... Sigortalı işe giriş bildirgesinin dayanağı bulunan bilgi ve belgelerin ve ücret ödemelerinin işyeri
kayıtlarında gözükmediği davacının işyerinde çalışmadığı saptanmıştır.” (21. HD. 08.03.1999, E.1999/1473,
21.HD. 10.06.1999, E.1999/3863, K.1999/4163;08.02.1999, E.1999/243, K.1999/406 Ali GÜZEL “Yargıtay
1999 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi”MESS Yayınları İstanbul 2001 s.293 “Bir kimsenin sigortalı
sayılabilmesi için sigortalı işe giriş bildirgesinin varlığı yeterli değildir. Aynı zamanda o kimsenin 506 sayılı
Yasanın 2. maddesinin belirlediği biçimde eylemli çalışması da koşuldur. Bu yön özellikle SSK m.6 da ve
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 30.06.1999 gün ve 1999/21-549 Esas 1999/555 sayılı kararında da
vurgulanmıştır. (Yargıtay 21. HD 19.06.2000 günlü E:2000/4857 K: 2000/45329 ARASLI; s.250
7 Turgut AKINTÜRK; Borçlar Hukuku Savaş Yayınları Ankara 1994 s. 36, Safa REİSOĞLU; Borçlar
Hukuku Genel Hükümler Beta Yayınları 14. Bası İstanbul 2000 s. 78 vd. Kemal OĞUZMAN, Turgut ÖZ;
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Filiz Kitabevi 3. Bası İstanbul 2000 s. 108 vd.
8 REİSOĞLU; s. 78-79, OĞUZMAN, ÖZ; s. 108-10
9 REİSOĞLU; s. 79 vd., OĞUZMAN, ÖZ; s.109 vd
10 REİSOĞLU; s. 109

Çalışmaları fiili olmadığı halde SSK’ya bildirilen kimsenin çalışmaları tespit halinde iptal
edilmektedir. Eğer kişi ilk defa Kuruma tescil ettirilmişse sigorta sicil numarası da iptal edilmektedir.
Kişi emekli olmuşsa kendisine Kurumca bağlanan aylık veya gelirler iptal edilmekte ve yasal faizi ile
kendisinden geri talep edilmektedir. Gerçek dışı sigortalı bildirilen kişi isteğe bağlı sigortaya prim
ödemişse, belirtilen primler sigortalıya iade edilmemekte ve Borçlar Kanununun 61/66. maddelerinde
düzenlenen sebepsiz zenginleşme hükümleri gereğince Kuruma gelir kaydedilmektedir.
2-

İşveren Açısından Sonuçları

Çalışmaları gerçek dışı olarak SSK’ya bildirilen gerçek dışı sigortalıya kısa vadeli sigorta kollarından
(iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık) yapılan tüm masraflar 506 sayılı Kanunun 90. maddesi
uyarınca sahte sigortalıyı bildiren işverenden talep edilmektedir. 11
İşverenin işyeri kayıtları Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 21. maddesi uyarınca kayıtlar
geçersiz sayılmaktadır. Bu nedenle işverene 506 sayılı Kanunun 140. maddesi gereğince ;
a- Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara aylık asgari ücretin on iki katı
tutarında,
b- Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara aylık asgari ücretin altı katı tutarında,
c- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara aylık asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası
uygulanır.
Yine işveren tarafından ödenen primlerde Borçlar Kanunu md.61/66 uyarınca
kaydedilmekte ve işverene iade edilmemektedir.

Kuruma irat

Ayrıca işverenin yaptığı gerçek dışı sigortalı bildirimi ile ilgili olarak kendi meslek odasına da bilgi
verilmekte ve meslek odalarının disiplin mevzuatları gereğince işlem yapmaları sağlanmaktadır.

B-

SAHTE SİGORTALI BİLDİRİMİNİN TÜRK CEZA KANUNU AÇISINDAN
İŞVEREN VE SAHTE SİGORTALI YÖNÜYLE SONUÇLARI

Sahte sigortalıyı SSK’ya bildiren işveren hakkında da TCK
Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmaktadır.
C-

SAHTE SİGORTALI BİLDİRİMİNİN
DURUMU VE SONUÇLARI

VERGİ

md. 343 uyarınca Cumhuriyet
MEVZUATI

KARŞISINDAKİ

Sahte sigortalı bildirimi sonuçları açısından vergi uygulamalarını da ilgilendirmektedir. Çünkü
işveren gerçekte hiçbir zaman çalıştırmadığı ve ücret ödemediği kimseye ödediği ücretleri ve sigorta
primlerini gelir veya kurumlar vergisi matrahından düşerek vergi ziyaına sebep vermektedir. Diğer
yandan sahte sigortalı olarak bildirilen kimsenin gelir vergisi de muhtasar beyanname ile vergi
dairesine yatırılmış olabilir.
506 sayılı kanun çerçevesinde Kuruma gerçek dışı olarak bildirilen kişilere ödenmiş gibi gösterilen
ücret ve Kuruma ödenen sigorta primlerinin dayanağını ücret ödeme bordrosu oluşturmaktadır. Ücret
ödeme bordrosu, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 238. madde uyarınca ücretlere ait kayıt ve
vesikalardan bir başka ifade ile gider belgelerinden birini oluşturmaktadır. Ücret ödeme bordrosunda
hizmet erbabının soyadı, adı, ücretin alındığına dair imzası, varsa vergi karnesinin tarih ve numarası ,
aylık, haftalık, gündelik, saat veya parçabaşı ücreti çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre ve
ücret üzerinden hesaplanan verginin tutarı yer almak zorundadır. İşveren SSK’ya sahte sigortalı
bildirirken, bu bildirimin yasal dayanaklarından birisi olarak da ücret ödeme bordrosunu
11 Resul KURT; İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar İSMMMO Yayınları No:37
İstanbul 2002 s. 453 vd.

göstermektedir. İşveren gerçekte çalıştırmadığı bir kimse için çalışmış gibi gerçeğe aykırı ücret
ödeme bordrosu düzenleyerek bir yönüyle sahte belge düzenlemiş olmaktadır. Sahte belge, Vergi
Usul Kanunu’nun 359. maddesinin b fıkrasının 2. bendi uyarınca, gerçek bir muamele veya durum
olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir. Sahte belge düzenlemek suretiyle vergi
ziyaına sebep olmak kanuna karşı hile sayılacaktır.12 Bu nedenle sahte ücret ödeme bordrosu
düzenleyen işverenler hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunacaktır.
(VUK m. 359 b/2 ) Ancak 371. maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili
makamlara bildirenler hakkında bu madde uygulanmayacaktır. (VUK m. 359 b/2) Kaçakçılık
suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344. madde uyarınca yazılı
vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasını engel teşkil etmeyecektir. (VUK m.359/son) Gerçekten de
sahte sigortalı olarak bildirilen kimselere ödendiği belirtilen ücretler vergi matrahının aşınmasına ve
veri ziyaına neden olabilmektedir. Bu durumda vergi ziyaı13 suçu işleyenlere ziyaıa uğratılan
verginin bir katına, bu verginin kendi kanunlarında belirtilen normal vade tarihinden cezaya ilişkin
ihbarnamenin düzenlendiği tarihe kadar geçen süre için , VUK m. 112 uyarınca ziyaıa uğratılan vergi
tutarı üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yarısının eklenmesi suretiyle ceza tahakkuk
ettirilecektir. Vergi ziyaına 359. maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat ,
bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanacaktır. (VUK m. 344)
Bu noktada akla gelebilecek bir diğer konu sahte sigortalı olarak SSK’ya bildirilen kimsenin GVK
94 uyarınca kesilen gelir vergisinin iade edilip edilmeyeceğidir.
D-

SAHTE SİGORTALILIK
OLAYLARININ ENGELLENMESİNDE
SERBEST
MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLERİNE DÜŞEN
GÖREVLER

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde 02.11.1994 tarihinde yapılan değişiklikle işverenin varsa
serbest muhasebecisinin, serbest muhasebeci mali müşavirinin adı ve soyadını, bunların mesleki oda
kayıt numaralarını ve imzalarının olması gerektiğini belirten bir zorunluluk getirilmiştir. Bu belgelerin
işverenin serbest muhasebecisi veya serbest muhasebeci mali müşaviri tarafından imzalanması ve
belgelerde bu meslek mensuplarının bilgilerine yer verilmesi Kurumca; 13.06.1989 tarihli ve 20194
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konan 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2. Maddesinde sözü edilen 3568
sayılı yasa ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerinden ve yasa kapsamında çalışanların “beyanname ve
diğer belgelerin düzenlenmesi ile ilgili” hizmetlerden yararlanılması amacıyla, yeni düzenlemelere
gidilmesi” uygun görülmüştür şeklindeki gerekçeye dayandırılmıştır.14
Belirtilen genel tebliğde “meslek mensuplarının çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğin 8.
Maddesinde sözü edildiği üzere meslek mensupları “topluma, Devlete, işletme sahip ve yöneticilerine
karşı sorumluluk taşımaktadırlar.” Aynı Yönetmeliğin 42. Maddesinde de meslek mensuplarının
“müşterilere ve kanunlara göre bilgi vermek zorunda olduğu kişilere kasten yanıltıcı bilgi vermeleri
yasaklanmıştır. Dolayısıyla 3568 sayılı Yasa uyarınca görev yapanların prim belgelerini gerçeğe
uygun olarak düzenleyip imzalamaları gerekmektedir” denilerek, belirtilen meslek mensuplarının da
prim belgelerinin doğruluğundan dolayı sorumluluğu belirtilmiştir.
Gerçek dışı sigortalı bildirimi konusunda serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci ve mali
müşavirlerin sorumlulukları çerçevesinde işverenin gerçek dışı sigortalı bildirimlerini engellemeleri
12 Selahattin TUNCER; Vergi Hukuku ve Uygulaması Yaklaşım Yayınları Ankara Mart 2003 s. 46
13 Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi
veya eksik getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik getirilmesi yüzünden
verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. (VUK m. 341)
14 Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 3, R.6. Tarihi 02.03.1994 R.G.No. 21865)

gerekmektedir. Elbette ki meslek mensuplarının işveren tarafından kendisine bildirilenlerin işyerinde
fiilen çalışıp çalışmadıklarının tespitine imkan bulunmamaktadır. Bununla beraber,
şüpheli
durumlarda, örneğin yeni işe girmiş kimse için sık sık vizite kağıdı alınması ve bu kimsenin ağır
maliyetli bir hastalığa yakalanmış olması, ya da doğum öncesi bildirimin yapılması hallerinde
işverenler meslek mensupları tarafından uyarılmalıdır. Yine asgari işçilik uygulamasında işyerlerinde
fiilen çalışanların Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde sahte sigortalılık nedeniyle
yukarıdaki sonuçlar ortaya çıkacaktır.
SONUÇ
Sahte sigortalılık sonuçları itibariyle hem işverenleri hem de çalışmaları gerçek dışı olarak SSK’ya
bildirilenleri zor durumda bırakmaktadır. Özellikle kanser, kalp, diyaliz gibi ağır maliyetli
hastalıklarda sahte sigortalıya veya bakmakla mükellef olduğu kimseler için yapılan yüksek
masrafların işverenden talep edilmesi işverenlerin zor duruma düşmelerine neden olmaktadır. Diğer
yandan işverenler vergi ve sosyal güvenlik mevzuatı karşısında ağır yaptırımlarla karşı karşıya
kalmakta hatta gerçeğe aykırı beyan ve evrakta sahtecilik suçlamalarıyla Cumhuriyet Savcılıklarına
sevk edilmektedirler. Bu nedenle işverenlerin sahte sigortalılığın sonuçları konusunda meslek
mensuplarınca bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

İSTEĞE BAĞLI SSK SİGORTALILIĞI İLE ZORUNLU BAĞ-KUR
SİGORTALILIĞININ ÇAKIŞMASI
Resul KURT
Sigorta Müfettişi
I. GİRİŞ
Anayasamızın 60. maddesi, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu belirttiğinden, ister
bağımlı, ister bağımsız çalışsın veya devlete hiçbir prim katkısı olmasın herkesin sosyal güvenlik
şemsiyesi altına alınması gerekmektedir.
Gerek bir hizmet akdine tabi çalışanlar, gerekse de bağımsız çalışanlar, “Sosyal Güvenliğin
Zorunlululuğu” ile “Sosyal Güvenliğin Tekliği” ilkeleri gereğince, ancak sadece bir sosyal
güvenlik kuruluşu kapsamına alınmışlardır. Yani, bir kişi hem SSK, hem de Bağ-Kur veya diğer bir
sosyal güvenlik kuruluşu kapsamında olamayacaktır.
Bu bağlamda, kimlerin hangi sosyal güvenlik kuruluşu kapsamında sigortalı sayılacağı sorunu
ortaya çıkmaktadır. Bağımlı veya bağımsız çalışanların hangi sosyal güvenlik kuruluşunun
kapsamında bulunacağı yaptıkları işlere göre belirlenmiştir. Devlet memurları T.C. Emekli Sandığı;
bir hizmet akdine tabi çalışanlar ile tarımda süreksiz çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu; esnaf,
sanatkarlar ile tarımda bağımsız çalışanlar ve diğer bağımsız çalışanlar Bağ-Kur ve 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Yasasının geçici 20. maddesine istinaden faaliyette bulunan Bankalar, Sigorta ve
Reasürans Şirketleri, Ticaret Odaları, Borsalar veya bunların teşekkül ettikleri birliklerinin personeli
bu amaçla kurulan sandıklar tarafından sosyal güvenceye kavuşturulmuşlardır.
Ancak, uygulamada bir kişinin aynı anda iki veya daha fazla sosyal güvenlik kuruluşu kapsamında
sigortalı sayılmayı gerektiren faaliyetlerde bulunduğu görülmektedir. Bu durumda, çalışanların
hangi sosyal güvenlik kuruluşu kapsamında sigortalı sayılacağı önemli bir sorun olarak ortaya
çıkmaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eşgüdümünde Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur
arasında yapılan protokol ile şirket ortağı olup aynı zamanda da bir hizmet akdine dayanarak bir
veya birkaç işverenin yanında çalışan veya bir hizmet akdine istinaden bir işverenin emrinde
çalışırken çalıştığı şirkete veya başka bir şirkete ortak olan kimselerin tabi olacakları sosyal
güvenlik kuruluşunun hangisi olacağı belirlenmiştir. Ancak, isteğe bağlı sigortalı olarak
sigortalılığını sürdüren bir kişinin zorunlu sigortalılık kapsamına girmesi halinde hangi sosyal
güvenlik kurumu kapsamında sigortalı sayılacağı konusunda farklı uygulamalar bulunmaktadır.
Bu yazıda, sigortalıların sosyal güvenlik kurumlarından aylık veya gelir talebi söz konusu
olduğunda mağduriyetlerine neden olan, isteğe bağlı SSK sigortalılığı ile zorunlu Bağ-Kur
sigortalılığının çakışması ile ilgili uygulamalar açıklanmıştır.
II. İSTEĞE BAĞLI SSK SİGORTALILIĞI
SSK kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılık, bir işyerinde sigortalı olarak çalıştıktan sonra zorunlu
SSK sigortalılığına ara verenlerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. İsteğe
bağlı sigortalılar sadece uzun vadeli sigorta kolları olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait
primleri ödemektedirler. İsteğe bağlı sigortaya devam edenler, zorunlu sigortalıların uzun vadeli
sigorta kollarından yararlandıkları bütün haklardan aynen yararlanmaktadırlar. İsteğe bağlı
1

sigortalıların ödeyecekleri prim, alt sınır ile üst sınır arasındaki diledikleri herhangi bir tutarın %
20’ sidir.
506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasının 85. Maddesi’nde sigortalıların malullük yaşlılık ve ölüm
sigortalarına isteğe bağlı olarak devam edebilmesi için gerekli koşullar açıklanmıştır. Buna göre;






İsteğe bağlı sigortaya devam edeceğini yazı ile SSK’na bildirmek,
Müracaat tarihinden önce 506 sayılı yasaya göre tescil edilmiş olmak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmamak ve buralardan
kendi çalışmasından dolayı aylık almamak,
İsteğe bağlı sigortaya gireceğini bildirdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren her yıl için 360
gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek,
gerekmektedir.

III. ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI
14.09.1971 günkü Resmi Gazete’de yayımlanan 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun ilk kısmı olan
örgütlenmesi ile ilgili düzenlemeler aynı gün, ikinci kısmı olan sigorta ve sigorta yardımları ile
ilgili bölüm ise 01.04.1972 de yürürlüğe girmiştir. Kanun tam olarak ise tüm Türkiye’de
örgütlenmesini tamamladığı 01.10.1977 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
Bağ-Kur sigortası kapsamında sigortalı sayılanları ve sayılmayanları belirten 1479 sayılı Kanunun
24. maddesine göre sigortalı sayılanlar aşağıdaki gibidir;
“Madde-24. Aşağıda sayılan sigortalılar hakkında malüllük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu kanunda
yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlanır.
I - Sigortalı Sayılanlar:
Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı
dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışanlardan;
a) Esnaf ve sanatkarlar, tüccar sanayici ve borsa ajan ve acenteleri, mimar ve mühendisler,
sigorta prodüktörleri ve eksperleri, eczacılar, tabipler, veterinerler, gümrük komisyoncuları
gibi ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya götürü usulde gelir
vergisi mükellefi olanlar, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı bulunanlar veya kanunla kurulu
meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıdı olanlar,
b) Kollektif şirketlerin ortakları,
c) Adi Komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,
d) Limited şirketlerin ortakları,
e) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,
f) Donatma iştirakleri ortakları,
g) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları,
Bu kanuna göre sigortalı sayılırlar. ”
1479 sayılı Bağ-Kur Yasasının 24. maddesiyle kimlerin zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olduğu açıkça
sayılmıştır. Yukarıda belirtilen kişilerin, bu faaliyetlerinden dolayı Bağ-Kur Kanununa göre zorunlu
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sigortalı sayılması gerekmektedir. Ancak, bazı nedenlerden dolayı zorunlu Bağ-Kur sigortalıları,
SSK kapsamında sigortalı olmak istediklerinden, Bağ-Kur sigortalılığını tescil ettirmemekte ve
zorunlu veya isteğe bağlı SSK sigortalılığını sürdürmektedir.
IV.
İSTEĞE
BAĞLI
SSK
SİGORTALILIĞI
SİGORTALILIĞININ ÇAKIŞMASI

VE

ZORUNLU

BAĞ-KUR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eşgüdümünde Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur
arasında yapılan protokol ile zorunlu SSK ve zorunlu Bağ-Kur sigortalılığından hangisinin devem
etmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. Fakat, zorunlu Bağ-kur sigortalılığı ile isteğe bağlı SSK
sigortalılığının çakışması halinde hangisinin geçerli olacağı konusunda uygulamada önemli bazı
sorunlarla karşılaşılmaktadır.
SSK ve Bağ-Kur sigortalılıkları konusuyla ilgili olarak SSK’nın 16 Sayılı Genelgesi ile 16-60 Ek
Sayılı Genelgesi ve Bağ-Kur’un 279 Sayılı Genelgesi halen yürürlüktedir.
Ancak her iki Kurum uygulamalarında isteğe bağlı SSK sigortası konusunda farklılık
bulunmaktadır. kişiler şirket ortağı olmadan önce başka bir işyerinde hizmet akdine tabi çalışmalarının var
olması halinde, bu çalışmaları kesintiye uğrayıncaya kadar SSK kapsamında sigortalı sayılmakta ve Bağ-Kur ile
ilgilendirilmemektedirler.

Bağ-Kur’un 279 Sayılı Genelgesi bu durumu daha da geniş tutmuştur. 279 Sayılı Genelgeye göre;
“Bağ-Kur’a tabi sigortalılığın başlayacağı tarihte veya daha önceki bir tarihten itibaren diğer
sosyal güvenlik kuruluşları kapsamında bulunanların bu kuruluşlardaki sigortalılıkları zorunlu
veya isteğe bağlı olarak devam ettiği sürece, Bağ-Kur Kanunu kapsamına alınmayacaklardır”
279 Sayılı Bağ-Kur Genelgesinin bu hükmü “sosyal güvenliğin zorunluluğu ilkesine” ve Bağ-Kur
Kanunu’nun 24. maddesi ile çelişmektedir. Bu durum Yargıtay’ın bir çok kararında 1 da;”Bağ-Kur
sigortalılığı ve isteğe bağlı SSK sigortalılığının çakışması halinde, zorunlu olan, Bağ-Kur
sigortalılığı esastır.” Denilerek konu açıklığa kavuşturulmuştur. Buna rağmen Bağ-Kur, 279 sayılı
genelgeye dayanarak sigortalıları yanlış yönlendirmekte ve isteğe bağlı SSK sigortalılarının SSK
sigortalılığının devam edeceğini kabul etmektedir. Ancak, isteğe bağlı SSK sigortalılarının
SSK’ndan yaşlılık aylığı talebinde SSK, zorunlu Bağ-Kur sigortalılığını esas aldığından SSK’na
ödenen primler faizsiz olarak iade edilmekte ve mağduriyetler ortaya çıkmaktadır.
V. SONUÇ
Ülkemizdeki sosyal güvenlik mevzuatının karmaşıklığı ve sosyal güvenlik kuruluşları arasındaki
hizmet farklılıkları bir çok sorunu beraberinde getirmektedir. Bağ-Kur sigortalısı olması gereken bir
çok kişi çeşitli yöntemlerle Bağ-Kur sigortalısı olmaktan kaçınarak SSK’na tabi sigortalı olmak
istemektedir. Bu yöntemlerden birisinin de, zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olmasını gerektiren
faaliyetten önce SSK kapsamında isteğe bağlı sigortalı olarak sigortalılığını sürdürerek Bağ-Kur
sigortalılığından kaçınmak olduğu görülmektedir.
Bir kişinin hem şirket ortağı hem de bir hizmet akdine tabi çalışması durumunda sigortalılığının
hangi kuruluş tarafından sağlanacağı konusunda ayrıntılı bir yasal düzenleme yapılmamış olup bu
konu ancak ilgili sosyal güvenlik kuruluşları arasında yapılan protokollerle karara bağlanmaktadır.
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Ancak, isteğe bağlı SSK sigortalılığı ile zorunlu Bağ-Kur sigortalılığının çakışması halinde hangi
sigortalılığın esas alınacağı konusunda bir protokol yapılmamış olup SSK ve Bağ-Kur uygulamaları
arasında da farklılık bulunmaktadır.
Bağ-Kur sigortalısı olması gerektiği halde, Bağ-Kur’un 279 sayılı Genelgesine göre isteğe bağlı
SSK sigortalılıklarını sürdürmesi nedeniyle Bağ-Kur sigortalısı olmayanların SSK’ndan yaşlılık
aylığı talebinde, SSK’nın zorunlu Bağ-Kur sigortalılığını esas almasından dolayı (SSK’na) ödenen
primler faizsiz olarak iade edilmekte ve sigortalıların mağduriyetlerine neden olmaktadır.
Bu nedenle, Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmayı gerektiren bir faaliyette bulunan SSK isteğe bağlı
sigortalılarının, zorunlu Bağ-Kur sigortalılığını sürdürmeleri gerekmektedir.
Daha önce de bir çok kez ifade ettiğimiz üzere, sosyal güvenlik sistemindeki karmaşıklığın en kısa
çözüm yolu SSK ve Bağ-Kur’un aynı çatı altında toplanmasıdır. Böylece, hem karmaşıklık olur
hem de sosyal sigorta kurumları arasındaki hizmet farklılıkları ortadan kaldırılmış olacaktır.

4

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDA, İŞVEREN VEYA VEKİLİNİN
SORUMLULUKLARI;
Namık Kemal ÖZDEMİR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Baş İş Müfettişi
İş hukuku açısından, genel kural kusura dayalı sorumluluktur. Farklı bir ifadeyle, iş kazaları veya
meslek hastalıklarının ortaya çıkışında, işveren ya da vekilinin kusurlu davranışı söz konusu ise, o
olayda, işveren veya vekilinin aynı zamanda sorumluluğu da söz konusudur. O halde, sorumluluk
kusurlu davranışının sonucudur.
Kusur ya da kusurlu davranış, kasıt veya ihmal unsurlarından oluşmaktadır. Diğer bir deyişle,
işveren veya vekili, kastı ya da ihmali sonucu iş kazası veya meslek hastalığının oluşmasında etkili
olmuş ise, bu iş kazası ya da meslek hastalığında kusurludur. Kusurlu davranışından dolayı da
sorumludur. Kastı; işveren veya işveren vekilinin hukuka aykırı sonucu bilerek ya da isteyerek
hareket etmesi halidir, biçiminde tanımlayabiliriz. İhmali de; işveren veya işveren vekilinin hukuka
aykırı sonucu istememekle birlikte, bu sonucun oluşmasını önleyici özeni göstermemesi halidir,
şeklinde ifade edebiliriz.
İşveren veya vekilinin, iş kazası ya da meslek hastalığının ortaya çıkacağını bilerek veya isteyerek
hareket etmesi ve yahut bunu istememekle birlikte, ortaya çıkmasını önlemeye yönelik özeni
göstermemesi, aynı zamanda, İş Kanunu gereği çıkarılmış bulunan, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile
ilgili mevzuata uygun hareket etmemesi ya da işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almamasının
sonucudur. Bilindiği gibi, bu husus, işverenin işçiyi gözetme borcunu yerine getirmediğini
göstermektedir. Bu nedenlerle, işçiyi gözetme borcunu yerine getirmemiş olan, aynı zamanda,
işyerinde iş kazası ya da meslek hastalıkları oluşmasını önlemeye yönelik özeni göstermeyen
işveren veya işveren vekili kusurludur.
İş kazaları veya meslek hastalıklarının oluşmasında, işveren ya da vekilinin kusurlu olması halinde,
sorumlu olacağı ve bu halin, iş hukuku anlamında genel bir kural olduğu tartışmasızdır. Ancak,
bazen iş kazası veya meslek hastalıklarının oluşmasında, işveren ya da vekilinin alacağı her hangi
bir tedbir söz konusu olmayabilir. Başka bir anlatımla, iş kazası veya meslek hastalığının meydana
gelişinde, işveren ya da vekili kusursuz olabileceği gibi, işyerinde çalışan diğer kişiler veya 3.
kişilerde de aynı olay da kusursuz olabilir. Olayımız tamamen elde olmayan nedenlerle veya kötü
tesadüf ya da kaçınılmazlık sonucu meydana gelebilir. Böyle bir durumda, ortaya çıkan
zararlandırıcı sigorta olayının sonucuna kim katlanmalıdır ?... Bu gibi hallerde, işçi yaralanmış ise,
ortaya çıkan fiziki ve ruhsal zararından kim sorumlu olacaktır. Eğer, zararlandırıcı sigorta olayı
sonucu işçi ölmüş ise, geride kalanlarının veya mirasçılarının mağduriyeti nasıl giderilecektir ?...
Açıklanan özel durumla ilgili, Yargıtay işçi lehine İçtihadı Birleştirme kararı almıştır. Yargıtay
27.03.1957 tarihli İçtihadı Birleştirme ve 04.05.1967 ve 12.04.1974 günlü Hukuk Genel Kurulu
kararlarında “istihdam eden, meydana gelen zarardan, kendisi ve de iş görenin (işçinin) her hangi
bir kusuru bulunmasa bile sorumludur” denilmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun
01.02.1969 tarihli kararında ise “dava konusu olayda, davacı da, davalı da kusursuzdur. Bu takdirde
davalı kurumu, kusurlu hallerde olduğu gibi, zararın tamamından sorumlu tutmak hakkaniyet
kurallarına uygun düşmez. Hakimin, tazminat miktarını, Borçlar Kanunu Madde 43 uyarınca,
şartların ve zararın ağırlık derecesini dikkate alarak, tespit etmesi gerekir” denmektedir. Ayrıca,
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 25.11.1970 tarihli ve 864 / 650 sayılı kararında da “Davacının
işverene ait işi gördüğü sırada kazalandığı ve tarafların olayda tamamen kusursuz oldukları
anlaşılmaktadır. Bu durumda, işçinin veya hak sahiplerinin açacakları tazminat davalarının hukuki
nedeni, risk nazariyesi veya kusursuz sorumluluk esasına dayanmaktadır” şeklindedir.

İş kazası veya meslek hastalığının meydana gelişinde, işverenin ya da vekilinin, ayrıca işveren
müesseseye hizmet akdiyle bağlı kişilerin kusurlarının bulunmaması, ayrıca da olayda kaçınılmazlık
ya da kötü tesadüf unsurunun da söz konusu olmaması, diğer bir deyişle, işverene ait iş yapılırken,
işverenle hizmet akdi söz konusu olmayan kişi ya da kişilerin (3. kişiler) olayda tamamen kusurlu
olması halinde, ortaya çıkan zararlandırıcı sigorta olayında kim sorumlu olacaktır ?...
Örneklemek gerekirse, frenleri arızalı düşüncesi ile, bakım onarım için geldiği, oto tamirciliği veya
oto servisi işyerine gelen aracın arızasını tespit işlemi zorunlu olarak, işyeri dışında veya herkese
açık normal trafikte yapılmaktadır. Arıza tespiti için çıkılan trafikte, başka bir aracın veya 3. kişinin
çarpması ve de tam kusurlu olması sonucu, fren tatbikatı yapmakta olan araç sürücüsü fiziki ve
ruhsal zarar görmektedir. Bu durumda, zarar gören sigortalının kayıpları nasıl giderilecektir ?...
Dönem dönem Yargıtay, böyle bir olayı işe özgü tehlike sonucu meydana geldiği için, ortaya çıkan
zarardan işvereni veya vekilini sorumlu tutmuştur. Buradaki sorumluluğun adı, tehlike sorumluluğu
veya işe özgü tehlike sorumluluğudur. Ancak, Yargıtay bu düşüncesinden vazgeçmiş olup, şimdiki
uygulaması, böyle bir olayda işveren veya vekilinin sorumluluğu olmadığı şeklindedir. Şimdiki
kabul, böyle bir olayda, doğrudan 3. kişiye yönelmek ve de Asliye Hukuk çerçevesinde davacı
olmak gerektiği şeklindedir.
Objektif sorumluluk, işe özgü tehlike sorumluluğu, işveren veya vekilini maddi ve manevi tazminat
veya tazminat hukuku açısından sorumlu tutmaktadır. Olayda kötü tesadüf veya kaçınılmazlık
unsurunun tam etkili olması, ayrıca olayda tamamen 3. kişilerin rolünün bulunması hallerinde, Türk
Ceza Kanunu veya ceza hukuku anlamında işveren veya vekilinin cezalandırılması söz konusu
olmayıp, Sosyal Sigortalar Kanunu bakımından da veya rücu hukuku anlamında da, işveren veya
vekilini sorumlu tutmak mümkün değildir.
Şu ana kadar ki açıklamalar, çoğunlukla tazminat hukuku ile ilgili idi. İş kazaları veya meslek
hastalıklarının meydana gelmesi halinde, sorumlular, ceza hukuku anlamında da
cezalandırılmaktadır. Bu cezalandırılmalar, Türk Ceza Kanununun 455 - 459. maddeleri uyarınca
yapılmaktadır.
Ortaya çıkan sonuç veya zararlandırıcı sigorta olayı -10- günden az iş göremezliğe neden olmuşsa,
zarar görenin veya mağdurun şikayeti ile işveren veya işveren vekili hakkında kamu adına dava
açılır. Bu tip davalar, takibi şikayete bağlı davalardır. Eğer, ortaya çıkan sonuç veya zararlandırıcı
sigorta olayı -10- veya -10- günden fazla iş göremezliğe neden olmuş ise, bu durumda kamu
hukuku, işveren ya da işveren vekili hakkında davacı olur. Bu davaların konusu, tedbirsizlik veya
dikkatsizlikten ölüme veya yaralanmaya neden olmaktır. Daha anlaşılır bir açıklamayla, iş kazası
veya meslek hastalığı işveren ya da vekilinin almadığı, her hangi bir işçi sağlığı veya iş güvenliği
önleminden dolayı meydana gelmiş ise, işveren ya da işveren vekili, Türk Ceza Kanunu gereği
cezalandırılacaktır. Uygulamada, iş kazalarından dolayı kamu davası açıldığı halde, meslek
hastalıklarından dolayı açılmış kamu davalarına rastlanılmamaktadır. Oysa, -10- veya -10- günden
fazla iş göremezliğe neden olan meslek hastalıklarından dolayı da, aynen iş kazalarında olduğu gibi
kamu davası açılması veya kamunun davacı olması gerekir.
Bilindiği gibi, cürüm suçlarına mahsus cezalar şunlardır; hapis, ağır para cezası ve kamu
haklarından mahrumiyet vs’dir (Türk Ceza Kanunu Madde 11). Eğer, tedbirsizlik veya dikkatsizlik
ya da meslek ve sanatta acemilikle ölüme sebebiyet verilmiş ise, ölüme sebebiyet veren şahıs, iki
seneden beş seneye kadar hapse ve 250 liradan, 2500 liraya kadar ağır para cezasına mahkum olur.
Yasada yazılı para cezaları arttırılmıştır. Eğer, tedbirsizlik veya dikkatsizlik ya da meslek ve sanatta
acemilikle yaralanmaya sebebiyet verilirse, yaralanmaya sebebiyet veren şahıs, altı aydan bir
seneye kadar hapsolunur (Türk Ceza Kanunu Madde 456). Cürüm ile mahkum olan kişi beş yıl
içinde, aynı nitelikli bir başka suç işlemezse, bu cezası ortadan kalkar. Aksi takdirde, her iki ceza
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ayrı ayrı uygulanır (Türk Ceza Kanunu Madde 95). Cezalar, kusurun derecesine göre sekizde birine
kadar indirilebilir.
Ceza hukukunda kabahat suçlarına mahsus cezalar ise; hafif hapis, hafif para cezası, belli bir meslek
ve sanatın yapılmasının tatili cezalarıdır (Türk Ceza Kanunu Madde 526 - 584). Uygulamada,
işlenen suç kabahat karakterli ise de, suç sabıkaya işlenmekte ve bir yıl boyunca kamu haklarından
mahrum olunmaktadır. Cürümdeki gibi belli bir dönem suç işlenmezse, ceza ortadan kalkmakta,
aksi durumda ayrı ayrı uygulanmaktadır.
Rücu hukuku anlamında işveren veya vekilinin sorumluluğu ise, Sosyal Sigortalar Kanunu Madde
26’da düzenlenmiştir. Buna göre; “İş kazası veya meslek hastalığı, işverenin kastı ya da işçilerin
sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi ve yahut suç sayılır
bir eylemi sonucunda olmuşsa, kurumca sigortalıya veya hak sahibi kimselerine yapılan ve ileride
yapılması gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarı ile, gelir bağlanırsa bu gelirlerin 22 nci
maddede sözü geçen tarifeye göre hesap edilecek sermaye değerleri toplamı işverenden alınır. İş
kazası veya meslek hastalığı, 3 ncü bir kişinin kasıt veya kusuru yüzünden olmuşsa, Kurumca bütün
sigorta yardımları yapılmakla beraber zarara sebep olan 3 üncü kişilere ve şayet kusuru varsa
bunları çalıştıranlara Borçlar Kanunu hükümlerine göre rücu edilir. Ancak, iş kazası veya meslek
hastalıkları sonucu ölümlerde bu Kanun uyarınca hak sahiplerine yapılacak her türlü yardım ve
ödemeler için, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kasdı veya kusuru bulunup
da aynı iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine Kurumca rücu
edilmez.”
Rücu hukuku ile ilgili, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 01. 07.1994 tarihli ve
3 / 3 sayılı kararında “Herkes, kusurlu eyleminin sonuçlarına katlanmaya mecburdur. 26. maddeye
göre, işveren kusursuzsa, olay 3. kişinin ya da sigortalının karşılıklı kusurundan veya kaçınılmazlık
nedenleriyle meydana gelmişse, esasen işverene rücu edilmeyecektir. Buna karşılık işverenin kastı
varsa, suç sayılır eylemi mevcut ise ya da işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili
mevzuata aykırı davranmış ise, ancak bu gibi hallerde işverene rücu edilebilecektir” denilmektedir.
Gerek Sosyal Sigortalar Kanunu Madde 26, gerekse de anılan bu karardan da anlaşılacağı üzere,
işveren kusuru halinde, Sosyal Sigorta Kurumu Başkanlığının rücu davalarına muhatap olur.
İşverenin bu davalardaki sorumluluğu, kusur oranıyla sınırlıdır.
İşçinin, alınmamış işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri sonucu, beden ve ruhsal bütünlüğü zarar
görmüş ise, farklı bir ifade ile, ortaya maddi zararlar çıkmış ise, bunları maddi tazminatla, acı,
üzüntü, elem vs gibi manevi zararlar ortaya çıkmış ise bunları da manevi tazminatla, tazmin hakkı
doğmaktadır. Maddi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı ve iş göremezlik tazminatıdır.
Destekten yoksun kalma tazminatı, işçinin ölümü halinde, onun yardımından mahrum kalanların
zararını tazmine yöneliktir (Borçlar Kanunu Madde 45). İş göremezlik tazminatı ise, işçinin beden
ve ruh gücü bakımından çalışmasını aynen sürdürmesine rağmen, iş göremezliği nedeniyle, daha
fazla çaba harcamak zorunda kalmasının getirdiği yıpranmayı tazmine yöneliktir (Borçlar Kanunu
Madde 46).
İşveren veya vekilinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almaması halinde, diğer bir
yaptırımda, İş Kanununun 97 - 108. maddelerindeki cezalar olup, bunlar
“Ceza Hükümleri” başlığı altında toplanmıştır. Özellikle “Ceza Hükümleri” başlığı altındaki 101,
102, 103 ve 104. maddeler, doğrudan işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkindir. Bu cezalar idari
cezalar olup, neticesinde, para cezası uygulanabilir. İş Kanunu Madde 75’de, işin durdurulmasına
veya işyerinin kapatılmasına ilişkindir. Başka bir anlatımla, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin
alınmaması, bazen, işin durdurulması veya işyerinin kapatılması sonuçlarını da doğurabilir. Anılan
para cezalarına Sulh Ceza Mahkemeleri nezdinde itiraz edilebilir. Böyle bir durumda Mahkemenin
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vereceği ceza kesin cezadır. İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına işveren veya
vekili altı iş günü içersinde, mahalli iş mahkemesi nezdinde itiraz edebilir. Mahkeme itirazı altı iş
günü içersinde karara bağlar ve bu kararlar kesindir.
Sonuç olarak, iş kazaları ve meslek hastalıkları oluşmadan, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini
almak ve de bunları işyerinde uygulamaya koymak, en doğru, en ucuz, en insancıl, işyeri barışına
ve de toplumsal barışa katkı koyacak çözümdür. Unutmayalım, önlemek her zaman ödemekten
ucuzdur.
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İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİNİN GİDER OLARAK YAZILIP YAZILAMAYACAĞI
ÜZERİNE BİR DENEME
Hülya K. KARADENİZ
Mali Hukuk Bilim Uzmanı
Hacettepe Üniversitesi Ankara MYO Muhasebe Programı
Öğretim Görevlisi
GİRİŞ
Ülkemizde Bağ-Kur’a tabi bir işte çalışıp SSK’ya isteğe bağlı olarak prim ödeyen onbinlerce vatandaşımız
bulunmaktadır. Çalışmamız belirtilen kimselerin ödedikleri isteğe bağlı sigorta primlerinin gelir vergisi
matrahının tespitinde gider olarak yazılıp yazılamayacağını incelemektedir.
I-

SSK’DA İSTEĞE BAĞLI SİGORTA UYGULAMASI

Zorunlu sigortalılığın dışında, ayrıca 506 sayılı Kanunun 85. maddesi ile isteğe bağlı sigorta halinin
düzenlenmesi “sosyal sigortalara tabi işlerden ayrılan ve malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına kendi
istekleriyle devam ettirmek isteyen sigortalılara bu imkanın sağlanması suretiyle yaşlılık ve malullüklerinde
kendilerinin, ölümlerinde ise ailelerinin zora düşmelerini önleyici ve geleceklerini güvenceye kavuşturulmuş
olacakları” şeklindeki hükümet gerekçesine dayanmaktadır.1
506 sayılı Kanunun 85. maddesine göre malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarına devam edebilmek için;İsteğe
bağlı sigortaya devam edeceğini belirten bir yazı ile Kuruma müracaatta bulunmak,müracaat tarihinden önce
506 sayılı Kanununa göre tescil olmak,2herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışmamak 3ve
buralardan kendi çalışmalarından dolayı aylık bağlanmamış olmak,isteğe bağlı olarak devam edeceğini
belirten müracaatın Kurumca alındığı tarihi takip eden ay başından başlayarak 360 gün malullük, yaşlılık ve
ölüm sigortaları primi ödemiş olmak, şarttır. Kanundaki çalışmamak ifadesini sigorta kurumuna tescil
edilmiş olmak şeklinde değil,
fiilen çalışmamak şeklinde değerlendirmek gerekmektedir. Bir başka
anlatımla kişi herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun kapsamında bulunmasına karşın fiili çalışmanın
olmaması nedeniyle primin yatırmıyor ise , hakkında istenen koşullar gerçekleştiğinde bir başka sigorta
kanunu kapsamına girebilecektir. Süreksiz tarım işçilerinin çalışmadıkları dönem için bir başka kanundan
yararlanmak yoluyla güvence kapsamına girmeleri sosyal güvenlik kavramının varlık nedenine ters
düşmeyecektir.4
II- SSK
İSTEĞE
BAĞLI
SİGORTALILIĞI
İLE
ZORUNLU
BAĞ-KUR
SİGORTALILIĞININ ÇAKIŞMASI
Sosyal güvenlikte teklik ilkesi gereğince bir kimsenin nem SSK hem de Bağ-Kur sigortalısı olması
düşünülemez. Dolayısıyla SSK isteğe bağlı sigortalılıkla zorunlu Bağ-Kur sigortalılığının çakışması halinde
1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 24. maddesi uyarınca kişinin zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olması
1 Metin ÖNOL, Necla KAPANLI, Erol ORHAN, Ziylan ÇETİN, Çetin ÇİÇEKDAĞ Sosyal Sigortalar Mevzuatı
2.Baskı Ankara 1968, s.9
2 Kuruma işe giriş bildirgesi verilmiş prim ödenmemiş olsa bile tescil şartı yerine gelmiş sayılır. Bununla birlikte işe
giriş bildirgesi verilmekle birlikte çalışma olgusu gerçekleşmemiş ise tescil şartı oluşmaz. Ancak bildirgenin
verildiği günde bir saat bile çalışma tescil şartının yerine gelmesi için yeterlidir. Resul ASLANKÖYLÜ; Sosyal
Sigortalar Kanunu Yorumu Ankara 2003 s.858 Aksi görüş için bkz. Can TUNCAY Yargıtay İş Hukukuna
İlişkin Kararların Değerlendirilmesi 2000 Kamu-İş Yayınları Ankara 2002, d s. 190
3 Ancak Sosyal güvenlikte teklik ilkesinin gereği olarak zorunlu sigortalılığın isteğe bağlı sigorta ‘dan önce başlamış
gerekir.
Ali Nazım SÖZER; Yargıtay İş Hukukuna İlişkin Kararların Değerlendirilmesi 1995 MESS
Yayınları İstanbul 1997 s.207
4 Bkz. Ali Nazım SÖZER; Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 1998 MESS Yayınları
İstanbul 2000 s. 257

gerekmektedir. Nitekim Yargıtay’ın verdiği kararlar da bu yöndedir. 5 Ancak hem SSK hem de Bağ-Kur’un
uygulaması da gerek kanun maddelerinden gerekse Yargıtay Kararlarından farklı bir yönde gelşmiştir. BağKur’un 279 sayılı genelgesine göre, “Bağ-Kur’ a tabi sigortalılığın başlayacağı tarihte veya daha önceki
bir tarihten itibaren diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamında bulunanların bu kuruluşlardaki
sigortalılıkları
zorunlu veya
isteğe bağlı olarak devam ettiği sürece Bağ-Kur kapsamına
alınmayacaklardır.” 279 sayılı Bağ-Kur genelgesinin bu hükmünün sosyal güvenliğin zorunluluk ilkesi ve
Bağ-Kur Kanununun 24. maddesi ile çeliştiği ifade edilmektedir.6 Bizde belirtilen görüşe katılmaktayız.
III- İSTEĞE BAĞLI SSK SİGORTALISININ PRİMLERİNİ GİDER OLARAK YAZIP
YAZAMAYACAĞI
Konu vergi mevzuatımız açısından incelendiğinde Bağ-Kur’lu olması gereken bir kimsenin isteğe bağlı
sigorta primlerini gelir vergisi matrahından düşüp düşemeyeceği konusu önem kazanmaktadır. Maliye
Bakanlığı bir özelgesinde7 isteğe bağlı sigorta primlerinin ticari kazancının tespitinde gider olarak
yazılamayacağı sonucuna varmıştır. Özelge ilgisi nedeniyle aşağıda verilmiştir.
“Bilindiği üzere; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanununun 24 üncü maddesinde sigortalı sayılacaklar belirlenmiş, (a) bendinde "...ticari kazanç veya
serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ..." hükmüne yer
verilmiştir. Anılan Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında ise, "...Bu Kanuna göre sigortalı
sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç 3 ay içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini
yaptırmak zorundadırlar." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan; aynı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında "Bu kesenek ve primlerin tümü, yıl
içinde ödenmek kaydıyla vergi uygulamasında gider olarak gösterilebilir." denilmektedir.
Ayrıca; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 89 uncu maddesinin 3239 sayılı Kanunla değişik l
numaralı bendinde "Beyan edilen gelirin % 5'ini ve her bir kişi için asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak
şartıyla mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık,
doğum ve tahsil gibi şahıs sigortalarının primleri (Sigortanın Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan
bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş ve gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olmak, beyannameye alınmış
ücretler varsa bunların safi miktarlarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunmak şartıyla;
eşlerin ve çocukların kendi gelirleri için ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait sigorta primleri aile
reisi gelirinden indirilmez.)." hükmü yer almaktadır.
Buna göre, isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen Sosyal Sigortalar Kurumu, anılan madde hükmünde yer
alan sigorta şirketi niteliğinde olmadığından söz konusu kuruma ödenen primlerin madde kapsamında
değerlendirilerek indirilmesi mümkün değildir.
Bu nedenle, sadece Bağ-Kur' a ödenen primler ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 89 uncu maddesine göre
ödenen şahıs sigorta primlerinin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması, ayrıca bu primlere ait belgelerin
verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesine eklenmesi şartlarıyla, yıllık beyannamede bildirilen gelirlerden
indirilmesi mümkün olacaktır.
Bu açıklamalar çerçevesinde, adı geçen mükellefin ticari faaliyeti ile ilgili bulunmayan, isteğe bağlı olarak
Sosyal Sigortalar Kurumu'na ödemiş olduğu primlerinin safi ticari kazancın tespitinde gider yazılması
mümkün olmadığı gibi, ticari kazanç dolayısıyla verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesi
de mümkün bulunmamaktadır.”

5 Y. 10. HD. 12.04.1994 T. E. 1993/13387, K. 1994/6844,
6 Bkz. Resul KURT; İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar İSMMMO Yayınları No:37
İstanbul 2002 s. 676
7 08/05/2000 Tarih B.07.0.GEL.0.44/4429-7/21624 Sayılı Özelge

Özelgenin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, isteğe bağlı sigorta priminin gider yazılamaması temelde
iki nedene dayandırılmaktadır. Bunlardan birincisi
kişinin Bağ-kur’un 24. maddesi uyarınca zorunlu
sigortalı olmasıdır. İkincisi ise, isteğe bağlı sigorta primi ödenen Sosyal Sigortalar Kurumu’nun özel sigorta
şirketi olmamasıdır.
SONUÇ;
Kanaatimizce Gelirler Genel Müdürlüğü’nün verdiği karar yerindedir. Bununla beraber yukarıda da
açıklandığı üzere Bağ-kur’un önceden beri SSK’ya isteğe bağlı sigorta primi ödeyenleri sigortalı
saymaması, emeklilik aşamasında SSK açısından da büyük sorunlar ortaya çıkarmakta ve isteğe bağlı sigorta
primi ödeyen zorunlu Bağ-Kur sigortalılığı esas alındığından emekli dahi edilmemektedir. Sorunun BağKur ile SSK arasında çözümlenmesi gerekmektedir. İsteğe bağlı sigortaya prim ödeyen kimsenin Bağ-Kur
sigortalısı olması gerektirecek bir işte çalışması durumunda SSK’ya tabi isteğe bağlı sigortaya devam etmesi
yolunda yasal bir düzenleme gerçekleştiği taktirde sorun çözülecektir. Ancak bu kere konunun bir kez de
vergi mevzuatınca inceleme altına alınması gerekebilecektir.
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İstanbul Kültür Üniversitesi,İİBF,İşletme Bölümü
Doç.Dr.Nurgül CHAMBERS
Marmara Üniversitesi,İİBF,İşletme Bölümü
1.

GİRİŞ

İşletme sermayesi yönetimi risk ve karlılık arasında optimal bir dengenin kurularak, işletmenin
faaliyetlerini aksatmadan sürdürebilmesi amacıyla elde bulundurulacak döner varlık düzeyi ve
döner varlıkların finansmanı ile ilgili kararları içerir. İşletme sermayesinin etkinliği, nakit
dönüştürme süresi(devresi) olarak ifade edilen alacaklar ve stokların ortalama tahsilat süresi
toplamından kısa vadeli borçların ortalama ödeme süresinin düşülmesi ile bulunan zamanın
mümkün olduğunca az olmasına bağlıdır. Sözkonusu süre işletme sermayesine yatırılan fonların
nakde geri dönüş zamanını ifade ettiğine göre, bu süredeki bir artış, işletmede likidite sorunu
olduğunu, tam tersine bu sürenin azalması ise likidite ile ilgili herhangi bir problemin olmadığını
gösterir.Bu çalışmanın amacı, IMKB’ında hisse senetleri dolaşımda bulunan gıda, içki ve tütün
sektöründeki üretim işletmeleri ile perakende ticaret sektöründe yer alan ve üretim yapmayıp alım
satım faaliyetlerinde bulunan işletmelerin 1999, 2000 ve 2001 yıllarındaki nakit dönüşüm
sürelerinin karşılaştırılması ve aradaki farkların nedenlerinin ortaya konmasıdır.
2-

NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE İŞLETME SERMAYESİNİN ETKİNLİĞİNDE
KULLANILMASI

Finansmandaki temel prensiplerden biri, nakdin mümkün olduğunca çabuk toplanıp ödemelerin de
olabildiğince ileriye atılmasıdır.Buna göre aşağıda ifade edildiği üzere nakit dönüşüm süresi (NDS)
şu formülle gösterilir1.
NDS= AOTS+SOTS-KVBOÖS
AOTS=Alacakların ortalama tahsilat süresi (Yıllık gün sayısı/Alacak devir hızı)
STS=Stokların tutma süresi (Yıllık gün sayısı/Stok devir hızı)
KVBOÖS=Kısa vadeli borçların ortalama ödeme süresi(Yıllık gün sayısı/Kısa vadeli borç
devir hızı
Satın alınan hammaddeler, mamulun üretim süreci, malın kredili olarak satılması ve bu
faaliyetlerden sağlanacak nakit girişleri ile kısa vadeli borçların ödenmesi kısaca NDS olarak
tanımlanır ve işletme sermayesi yönetimi içinde işletmenin karlılık ve likiditesine doğrudan etki
eder2.
Alacak devir hızı işletmenin alacaklarına yaptığı yatırımın nakde dönüşme hızını gösterir.Kredi ve
tahsilat politikasındaki değişiklikler, işletmenin ortalama alacak miktarında farklılıklara neden
olur.Müşterilere karşı izlenen daha gevşek bir vade ve kredi politikası, müşteri sayısının artmasına,
buna karşılık likiditede azalmaya sebep olabilir. Alacakların satışlara oranla daha fazla artması ile
oluşacak likidite azalması, alacak devir hızında düşmeye ve alacakların ortalama tahsilat süresinin
azalmasına yol açar.

Arthur J. KEOWN, John D. MARTIN, J.William PETTY, David F. SCOTT Jr., Foundations of Finance, 3’rd Edition,
Prentice Hall, New-Jersey, 2001,s.492-493.
2
Hyun-Han SHIN, Luc SOENEN, ‘’Efficiency of Working Capital Management and Corporate Profitability’’,
Financial Practice & Education, 10820698, Volume 8, Issue 2, Fall/Winter 1998.
1
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Stok devir hızı ise üretim işletmelerinde hammadde, yarı mamul ve mamullerin, ticaret
işletmelerinde de mamullerin firma satışları içinde kaç kere devrettiğinin göstergesidir. Birim
satışlara göre stoklara yapılan her fazladan yatırım söz konusu oranı azaltacak ve işletmede daha
uzun stok tutma süresine yol açacaktır. Alacakların ortalama tahsilat süresi ile stokların ortalama
tahsilat süresi toplamı işletmede faaliyet süresi olarak adlandırılır.
Kısa vadeli borç devir hızı ise satılan mal maliyetinin kısa vadeli borçlara oranıdır.Bu çalışmada da
aynı şekilde hesaplanmıştır. Daha detaylı bir analiz için işletmedeki nakit faaliyet giderlerinin
(toplam faaliyet giderleri- amortisman-nakit olmayan diğer giderler) kısa vadeli borçlara oranı
alınmalıdır. Yıllık gün sayısının elde edilen değere oranı ise kısa vadeli borçların ortalama ödeme
süresini verecektir3.
NDS’nin pozitif bir değer alması söz konusu işletmenin borçlanma ihtiyacında olduğunun
göstergesidir. Amaçlanan ise işletmelerin NDS’lerinin negatif olmasıdır. Negatif değer ortalama
ödeme süresinin, faaliyet uygulama süresi olarak ifade edilen alacak ve stok tahsilat sürelerinden
daha fazla olduğunun göstergesidir.Hizmet, üretim veya alım satım işletmelerinde NDS farklılıklar
içerir4. Örneğin hizmet işletmelerinde alacak yönetimi çok ön plana çıkar.Söz konusu işletmeler
bankadan ticari kredi taleplerinde genellikle alacaklarının %70-%80’i civarında borçlanıp kalan
finansmanı da özsermayeden temin etme yoluna giderler Üretim yapan işletmelerle
karşılaştırıldığında genellikle ticaret işletmelerinde negatif NDS’ne daha fazla raslanır.Bunun temel
nedeni, söz konusu işletmelerin daha ufak miktarlarda, hızlı sürümü olan stoklara sahip olmaları ve
genellikle nakit satış yapmalarıdır. NDS negatifse, o işletme tedarikçileri tarafından sağladığı
fazladan finansmanı en etkin ve verimli olarak nasıl kullanacağının da hesabını yapmalıdır 5.
Yönetimin temel görevlerinden biri ekonomik faydayı maksimize edecek şekilde eldeki kaynakların
dağıtılmasıdır. Işletme sermayesi yatırımlarının getirileri genellikle sermaye(duran varlık)
yatırımlarının getirilerinden daha azdır. Dolayısıyla yeterli düzeyde finansal esneklik sağlayacak ve
belirli bir likidite pozisyonunu koruyacak düzeyde işletme sermayesi yatırımının yapılması, işletme
sermayesi yönetiminin temel unsurlarından biridir ve minimum likidite ihtiyacının belirlenmesi ile
başlar. Bunun için önce nakit devri hesaplanır. Nakit devri yıllık gün sayısının NDS’ne bölümü ile
elde edilir. Nakit devri bilindiği takdirde işletmenin nakit olarak yaptığı harcamaları bu değere
böldüğümüzde gereken minimum likidite miktarına ulaşmak mümkündür. Buradan da açıkça
anlaşıldığı gibi NDS uzunluğu ile gerekli minimum likidite miktarı arasında doğrusal bir ilişki
vardır. NDS uzadıkça bu miktar artar ya da tam tersine NDS’nin kısalması likidite gereksiniminin
azaldığını ifade eder.Likidite değeri için NDS temel belirleyici faktör olarak oldukça önem taşır ve
NDS’nin bileşenlerinin ayrı ayrı incelenmesini gerektirir6.
3ÇALIŞMADA ELE ALINAN FİRMALARIN NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRELERİNİN
HESAPLANMASI VE ANALİZİ
Daha önce de belirtildiği üzere bu çalışmada gıda,içki ve tütün sektörü ile perakende ticaret sektörü
ele alınmıştır. Çalışmanın temelini sözkonusu sektörlerde hisse senetleri borsada alım satıma konu
olan işletmeler oluşturmaktadır. Gıda içki ve tütün sektöründe 25, perakende ticaret sektöründe ise
yalnızca 6 firma borsaya kote olmuş durumdadır.Bu firmaların nakit dönüşüm süresini hesaplamak
amacıyla öncelikle her firmanın 1999,2000 ve 2001 yıllarına ilşkin bilanço ve gelir tabloları
incelenmiştir. Daha sonra her firma için alacak devir hızı, stok devir hızı ve kısa vadeli borç devir
hızı hesaplanmıştır. Bu hesaplamadan elde edilen veriler yıllık gün sayısı (360) ile ilişkilendirilerek
Verlyn D. RICHARDS, Eugene J. LAUGHLIN, ‘’A Cash Conversion Cycle Approach to Liquidity Analysis’’,
Financial Management, Volume 9, Issue 1, Spring 1980, s.32-39.
4
Paul A.BRONI, ‘’Credit Lines…How Much is Enough?’’, Inc., Volume 21, Issue 11, August 1999, s.116.
5
Lawrence J. GITMAN, Basic Managerial Finance, 3’rd Edition,Harper Collins Publishers, New-York, 1992, s.234235.
6
George SCHILLING, ‘’Working Capital’s Role in Maintaining Corporate Liquidity’’, TMA Journal, Volume 16,
Issue 5, Sep/Oct 1996, s.4-8.
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sırasıyla alacakların ortalama tahsilat süresi, stok tutma süresi ve kısa vadeli borçların ortalama
ödenme süresi hesaplanmıştır. Bu hesaplamalardan sonra alacak tahsilat süresi ve stok tutma süresi
toplanıp, bu toplamdan kısa vadeli borçları ödeme süresi çıkarılarak işletmelerin nakit dönüşüm
süresi hesaplanmıştır. Yapılan bütün bu hesaplamalardan elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
FİRMA

ALACAK DEVİR
HIZI

STOK DEVİR
HIZI

KISA VAD.
BORÇ DEVİR
HIZI

360 / Alacak
Devir Hızı

360 / Stok Devir
Hızı

360 / Kısa Vad.
Borç Devir Hızı

NAKİT DÖNÜŞÜM
SÜRESİ

1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001

1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001

A. Efes

4,87

5,45

8,33

9,29

7,31

0,98

0,98

0,62

73,92 66,06 43,22 38,75 59,41 49,25 367,35 367,35 580,65

Anadolu Gıda

3,64

5,12

13,33

8,07 18,00 9,83

2,86

5,23

2,66

98,90 70,31 27,01 44,61 20,00 36,62 125,87 68,83 135,34

17,64

21,48

-71,71

Altınyağ

5,39

7,13

5,77

5,22

6,97 11,56 2,16

3,37

1,09

66,79 50,49 62,39 68,97 51,65 31,14 166,67 106,82 330,28

-30,91

-4,68

-236,74

Banvit

17,94 17,21 12,86

9,15

9,74

7,94

3,60

4,40

3,87

20,07 20,92 27,99 39,34 36,96 45,34 100,00 81,82

-40,59

-23,94

-19,69

Dardanel

5,07

6,08

2,86

0,39

1,22

7,16

0,25

0,71

0,28

71,01 59,21 125,87 923,08 295,08 50,28 1440,00 507,04 1285,71

-445,92 -152,75 -1109,56

Ersu

9,86

2,95

2,19

2,61

1,71

5,64

0,83

1,30

1,58

36,51 122,03 164,38 137,93 210,53 63,83 433,73 276,92 227,85

-259,29 55,64

Frigo

14,88 13,05

5,68

1,84

1,48

2,67

1,12

0,79

1,48

24,19 27,59 63,38 195,65 243,24 134,83 321,43 455,70 243,24

-101,58 -184,87 -45,03

Kent

2,17

1,82

2,42

12,25 12,73 13,44 1,13

1,09

0,90

165,90 197,80 148,76 29,39 28,28 26,79 318,58 330,28 400,00

-123,30 -104,19 -224,45

Kerevitaş

4,88

3,63

4,02

0,69

1,11

1,36

0,44

0,48

0,27

73,77 99,17 89,55 521,74 324,32 264,71 818,18 750,00 1333,33

-222,67 -326,50 -979,08

Konfrut Gıda

7,13

7,20

7,58

5,01

2,14

3,26

2,24

1,45

1,93

50,49 50,00 47,49 71,86 168,22 110,43 160,71 248,28 186,53

-38,37

-30,05

-28,61

Kristal Kola

4,09

5,55

4,01

6,73

7,02

4,88

2,77

3,39

4,09

88,02 64,86 89,78 53,49 51,28 73,77 129,96 106,19 88,02

11,55

9,95

75,53

Lio Yağ

4,20

2,34

3,20

9,70

3,27 11,83 1,97

1,55

2,23

85,71 153,85 112,50 37,11 110,09 30,43 182,74 232,26 161,43

-59,91

31,68

-18,50

Maret

6,51

6,66

7,13

31,92 36,32 21,75 10,03 11,09 7,28

55,30 54,05 50,49 11,28

49,45

30,69

31,50

17,59

Merko Gıda

6,01

7,10

5,38

2,92

1,60

1,22

0,94

59,90 50,70 66,91 123,29 157,21 117,65 225,00 295,08 382,98

-41,81

-87,17 -198,42

Pastavilla

3,52

3,87

3,47

10,85 22,25 17,21 5,48

5,37

4,01

102,27 93,02 103,75 33,18 16,18 20,92

69,76

42,16

Penguen Gıda

4,52

4,24

7,16

1,07

0,60

0,63

0,65

79,65 84,91 50,28 336,45 342,86 230,77 600,00 571,43 553,85

-183,91 -143,67 -272,80

Pınar Su

14,05

7,61

12,20 10,18 9,78 12,81 1,99

1,12

0,95

25,62 47,31 29,51 35,36 36,81 28,10 180,90 321,43 378,95

-119,92 -237,31 -321,34

Pınar Süt

5,65

6,50

6,41

10,50 8,33 11,16 3,23

1,72

2,25

63,72 55,38 56,16 34,29 43,22 32,26 111,46 209,30 160,00

-13,45 -110,70 -71,58

Selçuk Gıda

2,19

1,57

2,06

2,78

0,90

0,91

1,31

164,38 229,30 174,76 129,50 91,84 55,47 400,00 395,60 274,81

-106,12 -74,47

-44,58

Şeker Piliç

15,46 10,56 11,69

5,66 11,36 13,71 2,83

4,22

2,82

23,29 34,09 30,80 63,60 31,69 26,26 127,21 85,31 127,66

-40,32

-19,53

-70,61

Tat Konserve

6,10

5,98

4,97

2,04

2,27

2,49

1,39

1,61

1,41

59,02 60,20 72,43 176,47 158,59 144,58 258,99 223,60 255,32

-23,51

-4,81

-38,31

Tuborg

2,48

5,23

3,11

5,03

5,44

5,58

1,09

1,46

0,81

145,16 68,83 115,76 71,57 66,18 64,52 330,28 246,58 444,44

-113,54 -111,57 -264,17

Tukaş Gıda

3,51

3,33

3,28

1,87

2,38

1,70

0,92

1,12

0,92

102,56 108,11 109,76 192,51 151,26 211,76 391,30 321,43 391,30

-96,23

-62,06

-69,78

Ünal Tarım

4,89

4,46

4,25

6,61

4,70

4,58

2,30

2,22

1,99

73,62 80,72 84,71 54,46 76,60 78,60 156,52 162,16 180,90

-28,44

-4,85

-17,60

Vanet

12,70 14,82 13,32

5,80

6,74 12,76 5,46

5,18 15,06

28,35 24,29 27,03 62,07 53,41 28,21

24,48

8,21

31,34

Çarşı

5,08

3,60

4,46

5,58

4,31

1,39

1,21

1,08

70,87 117,26 100,00 80,72 64,52 83,53 258,99 297,52 333,33

-107,41 -115,74 -149,81

Gima

64,52 16,96 22,30

7,52

8,34

8,07

3,24

2,04

2,14

5,58

21,23 16,14 47,87 43,17 44,61 111,11 176,47 168,22

-57,66 -112,08 -107,47

Kipa

170,49 120,35 208,47 13,36 19,32 17,20 2,50

3,13

3,62

2,11

2,99

26,95 18,63 20,93 144,00 115,02 99,45

-114,94 -93,39

-76,79

Migros

50,40 25,58 29,19 11,82 15,42 12,86 2,58

3,20

2,80

7,14

14,07 12,33 30,46 23,35 27,99 139,53 112,50 128,57

-101,94 -75,08

-88,24

Milpa

4,23

1,17

1,10

0,43

85,11 45,06 112,15 2,54

Tansaş

49,84 43,24 116,34 9,02

9,23 16,01 3,77

2,14

1,44

7,22

GIDA SEKTÖRÜ

3,07

7,99

6,06

2,29

1,05

3,92

3,21 141,49 7,72

3,06

1,56

6,49

6,98

8,33

1,73

3,09

9,91

16,55

35,89

65,69

65,93

32,46

67,04

69,50

93,02

89,78

23,90

46,63 51,58 307,69 327,27 837,21

39,91 39,00 22,49

95,49 168,22 250,00

1999

2000

2001

-254,67 -241,89 -488,18

0,37

34,89

-220,04 -235,58 -673,48
-48,36 -120,90 -224,42

Tablodan görüleceği üzere, 1999 yılında nakit dönüşüm süresinde en yüksek negatif değer - 445,92
ile Dardanel firmasına aittir. Bu firmayı - 259,29 ile Ersu, - 254,67 ile Anadolu Efes izlemektedir.
İlk üç sırayı alan bu firmalardan sonra Kerevitaş - 222,67, Penguen Gıda - 183,91, Kent Gıda 123,30 ile en yüksek düzeyde negatif nakit dönüşüm süresine sahip firmalar olarak göze
çarpmaktadır. Sektörde nakit dönüşüm süresi pozitif olan yalnızca 5 firma bulunmaktadır. Yine
1999 yılında perakende sektöründeki firmalar incelendiğinde en yüksek negatif değerin - 220,04 ile
Milpa'ya ait olduğu, bunu - 114,94 ile Kipa, - 107,41 ile Çarşı firmalarının izlediği görülmektedir.
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2000 Yılına gelindiğinde, nakit dönüşüm süresi pozitif olan firmaların sayısı 7'ye çıkmakla birlikte,
çoğunluğun negatif dönüşüm süresine sahip olduğu görülmektedir. Bunların başında - 326,50 ile
Kerevitaş, - 241,89 ile Anadolu Efes, - 237,31 ile Pınar Su gelmektedir. Bu firmaları - 184,87 ile
Frigo, - 152,75 ile Dardanel, - 143,67 ile Penguen Gıda izlemektedir. Perakende sektöründe ise en
yüksek negatif değerler - 235,58 ile Milpa,- 120,90 ile Tansaş, - 115,24 ile Çarşı firmalarına aittir.
2001 Yılında pozitif nakit dönüşüm süresine sahip firma sayısının 5'e indiği ve geriye kalan
firmaların çoğunda negatif değerlerin yükseldiği görülmektedir. Örneğin -1109,56 ile en yüksek
negatif değer Dardanel'e aittir. Bunun altında yatan nedenler incelendiğinde, sözkonusu firmanın
2001 yılında önceki yıllara göre alacak devir hızının 2,86'ya düştüğü, stok devir hızının 7,16'ya
yükselmesine karşılık, kısa vadeli borç devir hızının 0,28 ile 1999 yılı düzeyine yaklaştığı
görülmektedir. Bu durum, firmanın stok devir hızını yükseltmesine, başka bir deyişle stoklarını
önceki yıllara göre daha hızlı paraya çevirmesine rağmen, alacaklarını tahsil etmede başarısız
olduğunu
düşündürmektedir.
2001 Yılında alacak tahsilat süresinin yaklaşık 126 güne çıkması, stokları elde tutma süresinin ise
50 güne inmesi de bu düşünceyi desteklemektedir. Alacaklarını zamanında tahsil edemeyen firma,
doğal olarak kısa vadeli borçları ödeme süresini uzatma yoluna gitmiştir. Negatif en yüksek değere
sahip ikinci firma - 979,08 ile Kerevitaş'tır. Bu firmanın alacak devir hızı ve stok devir hızı önceki
yıllara göre büyük bir değişiklik göstermemekle birlikte,kısa vadeli borç devir hızında düşüş
görülmektedir. Bu doğrultuda, kısa vadeli borçlarını ödeme süresinde de önceki yıllara göre artış
gözlenmektedir. Nakit dönüşüm süresi yüksek olan bir diğer firma da - 488,18 ile Anadolu Efes'tir.
Bu firma da alacak devir hızı ile stok devir hızını önceki yıllara göre yükselterek, kısa vadeli borç
devir hızını düşürmüştür. Yüksek negatif nakit dönüşüm süresine sahip diğer üç firma - 321,34 ile
Pınar Su, - 272,80 ile Penguen Gıda , - 264,17 ile Tuborg olarak sıralanmaktadır. Perakende
işletmelerinde yine Milpa - 673,48 ile en yüksek değeri almakta, bunu - 224,42 ile Tansaş, - 149,81
ile Çarşı firmaları izlemektedir.
Yıllara göre değişime bakıldığında, Anadolu Gıda'nın 1999 ve 2000 yıllarında pozitif olan nakit
dönüşüm süresini 2001 yılında negatife çevirdiğini, Kristal Kola'nın pozitif değerini 2001 yılında
arttırdığını, Maret ve Pastavilla'nın pozitif değeri azaltarak koruduğunu, Vanet'in önceki yıllarda
pozitif olan değerinin arttığı görülmektedir. Tabloda çarpıcı değişikliklerden biri de Ersu Gıda' da
görülmektedir. Sözkonusu firma 1999 yılında - 259,29 negatif değere sahipken, 2000 yılında 55,64,
2001 yılında da 0,37 değerini elde etmiş ve nakit dönüşüm süresinde önemli dalgalanmalar
yaşamıştır. Firmanın alacak tahsilat süresinin önceki yıllara göre uzamasına rağmen, stokları elde
tutma süresini oldukça azalttığı ve kısa vadeli borçlarını ödeme süresini kısalttığı görülmektedir.
Geriye kalan diğer firmaların, istisnası olmakla birlikte, genel olarak negatif nakit dönüşüm
süresini arttırdıkları görülmektedir. Perakende işletmelerinin tümünde her üç yıla ilşkin nakit
dönüşüm
sürelerinin
negatif
olduğu
görülmektedir.
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SONUÇ

Nakit dönüşüm süresi firmanın alacak tahsil süresi, stok tutma süresi ve kısa vadeli borçlarını
ödeme süresi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bilindiği üzere işletmeler açısından ürünlerini
satmak kadar, satılan ürünün parasının tahsil edilmesi büyük önem taşımaktadır.Vadeli satışlar
nedeniyle doğan alacakların tahsil süresi uzadıkça, firmanın müşterilerini finanse etme süresi
uzayacak ve finansman açığı doğabilecektir. Firma bu açığı kısa vadeli borç alarak kapatma yoluna
gidebilecektir. Alacaklar kısa sürede tahsil edildiği ölçüde finansman gereksinimi azalacaktır. Aynı
şekilde bir işletme stoklarını ne kadar çabuk paraya çevirebiliyorsa, hem firmaya daha hızlı para
akışı sağlanmış olacak hem de stok tutma maliyetlerinden tasarruf etmiş olacaktır. Firmanın bir
dönem içinde alacaklarını tahsil süresi ve stok tutma süresini azaltması, nakit girişinde artış

4

sağlaması

açısından

önem

taşımaktadır.

Firma alacaklarına vade tanırken, hammadde alımında satıcıların da kendisine vade tanımasını
isteyecektir. Satıcılara borçlanılarak hammadde alındığında, firma bu hammaddeyi işleyip mamul
hale getirip satmayı ve alacaklarını tahsil ederek satıcı borçlarını ödemeyi ve böyle bir devinimi
sağlamayı tercih edecektir. Doğal olarak bu süreç içinde firma elden geldiğince kısa süreli borçları
ödeme süresini erteleyebiliyorsa nakit gereksinimi azalacaktır.Bu da nakit dönüşüm süresinin
negatif olduğu anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle, firmalar stoklara para bağladıktan sonra,
stokları hemen mamule dönüştürüp alacaklarını tahsil edene kadar geçen süreyi kısaltarak,
borçlarını ödeme süresini uzattıklarında ellerinde kullanabilecekleri nakit tutarı artmaktadır. Bu
çalışmanın 2. Bölümünde de nakit dönüşüm süresinin negatif çıkmasının, genel anlamda olumlu
olduğu vurgulanmıştır.Bununla birlikte, firmaların negatif nakit dönüşüm süresine sahip olmaları,
her zaman borçlarını ödeme süresini uzun tutmayı başardıkları anlamına gelmemelidir.
Firmalar ödeme güçlüğü içinde oldukları zaman da borçların ödeme süresi uzayabilir.Stok tutma
süresi ve alacak tahsilat süresi kısaltılmadan borçların ödenme süresi uzuyorsa, bu durum finansal
açıdan sorunlar doğmaya başladığının göstergesi olabilir. Bu çalışmada ele alınan firmalardan
üretim sektöründe olanların çoğunun, perakende sektöründekilerin hepsinin nakit dönüşüm süresi
negatiftir. Başka bir deyişle borçları ödeme süresi, alacakların tahsilat süresi ve stokta tutma
süresinden daha uzundur. Bu işletmelerin alacak tahsilat süresi ve stok tutma sürelerine
bakıldığında, alacak tahsilat süresinde ve stok tutma süresinde düşüşler görülmekle birlikte en
büyük değişimin kısa süreli borçları ödeme süresindeki artışta olduğu gözlenmektedir. Başka bir
deyişle, işletmeler alacak tahsilat ve stok tutma sürelerini yeterince kısaltamadan kısa süreli
borçlarını ödeme süresini uzatma yoluna gitmişlerdir ki bu da işletmelerin bazı finansman
sorunları yaşadığı anlamına gelebilir. Özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik krizler işletmelerde
alacak tahsilatını güçleştirmiş, stokların elden çıkarılmasını yavaşlatmış ve ödemeleri zamanında
yerine
getirememe
sorunu
doğurmuştur.
Perakende sektöründe genellikle vadeli alınıp nakit satış yapılması nedeniyle, alacak tahsil süreleri
çok uzun olmamaktadır. Ağırlıklı olarak gıda ürünleri satmaları da stoklarını kolayca paraya
çevirme olanağı sağlamaktadır. Bu nedenle kısa süreli borçlarını ödeme süresini arttırmaları ve
negatif nakit dönüşüm süresine sahip olmaları bu firmalar açısından olumlu olarak kabul edilebilir.
Ekonomik krizlerden de üretim firmaları kadar etkilenmiyor olmaları nedeniyle de nakit dönüşümü
açısından
üretim
firmalarına
göre
daha
avantajlı
oldukları
düşünülebilir.
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TÜRKİYE SİGORTA İŞLETMELERİ FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA BİR ELEŞTİRİ
Yrd.Doç.Dr. M.Serdar ATAY

Süleyman Demirel Üniversitesi
İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
ÖZET
Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde önemli göstergelerden biri olan sigorta sektörü ,ülkemizde
de A.B.’ne giriş süreci içerisinde hızla gelişen bir sektör durumundadır.Ancak sigorta sektöründe ortaya
çıkan mali tabloların hazırlanış ve sunuluşunda bir yetersizlik söz konusudur.Mali tablo bilgileri,
kullanıcıları için yeterince açık ve anlaşılır değildir.
Insurance sector is one of the important economic indicators to decide about a country’s development
level.In our country it’s a fast developing sector.However,there is an inefficiency about preparation and
presentation of financial tables in the insurance sector.Financial statements are not explicit and apparent
enough for its users.
GİRİŞ
Ülkemizde sigortacılığın işleyişi hızla gelişmekte ve önemli bir sektör olma yoluna girmektedir. Bunun
yanında, ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminin yetersiz olması sigorta sektörünü önemli bir alternatif
haline getirmiştir. Sigorta sektörü ekonomik gelişmelere paralel olarak gelişip yaygınlaşan bir sektör
olduğundan, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde önemli bir organizasyon olarak kabul
edilmektedir. Sigortanın temel işlevi, riskleri bölerek zararı paylaşmak, bir diğer ifade ile ekonomide riski
azaltmaktadır. Ne yazık ki, şu anda görünen, bu işi neden yaptığını bilme “bir gelir imkanı” almanın ötesine
geçememektedir. Hiç kuşku yoktur ki her meslek bilgi ve emeği, yaşam desteği almak için de icra edecektir.
Ancak bu kadarla kalıyorsa, topluma ve ülkeye yapılacak katkı önemsenmiyorsa, o mesleğin icracısı topluma
ve ülkeye yük olmanın ötesine geçemez.
Bu çalışmanın amacı, sigorta sektöründe ortaya çıkan finansal tabloların yetersizliği ile sigorta ve reasürans
şirketleri bakımından finansal tabloların ülkemizde kullanılmakta olan yöntemlerinin dünya uygulamalarıyla
birbirini desteklememesini incelemektir. Sigorta sektöründe bu konu üzerinde hali hazırda yeterli hazırlık ve
bilimsel çalışmaların yapılmamış olması, bizi bu konuda araştırmaya yöneltmiş ve sigortacılık literatürüne
bilimsel katkıda bulunulacağına inanılmıştır.
Sigorta işletmelerinin finansal tablolarının ilgili taraflarca daha iyi anlaşılması için; doğru ve güvenilir
bilgiler içermesi gerekmektedir. Türkiye’de, sigorta işletmelerinin finansal tablolarının hazırlanışı ve
sunuluşu, bu bilgileri kullanacak kişi ve kurumlar için yeterince açık ve anlaşılır değildir. Bu nedenle bilgi
kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gerekli bilgilerin finansal tablolarda verilmesi ve finansal
tablolarda verilmeyen bilgilerin ise dipnotlarda ayrıntısıyla açıklanması gerekmektedir.
1. SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİNİN HAZIRLAMIŞ OLDUKLARI FİNANSAL
TABLOLAR
Sigorta ve Reasürans şirketleri finansal tabloların düzenlenmesi ve sunulması esaslarına uymak zorunda
değillerdir.1 Ancak sigorta ve reasürans şirketlerinin hazırladığı kendilerine özgü bilanço ve gelir tabloları,
temel mali tablolar olup, ek mali tablo düzenlememektedirler.
Bilanço, “bir işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını ve kaynaklarını gösteren “statik” bir tablo” olarak
ifade edilebilir.2

MALİYE BAKANLIĞI, 1 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Genel Tebliği.
Remzi ÖRTEN, Genel Muhasebe ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Örnekleri, Gazi Kitabevi, Ankara,
Haziran 2000, s.4.
1
2
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Gelir Tablosu, bir işletmenin belirli bir döneme ait faaliyet sonuçlarını gösteren tablodur. Kar-Zarar tablosu
olarak da adlandırılan bu tablo, işletmenin bir faaliyet dönemi içerisinde elde ettiği gelirleri ve oluşan
giderleri özetler.3 Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, gelir tablosu bilanço gibi statik değil, aksine dinamik
bir özelliğe sahiptir.4 Bu finansal tablolar bir işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında genel bir
çerçeve verir.5
Bilanço ve gelir tablosu hakkındaki bu genel açıklamalar sonrasında, sigorta şirketlerinin bilanço ve gelir
tablolarına bakıldığında, sigorta şirketlerinin bilanço ve gelir tablolarının, genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerine göre hazırlanmakla birlikte, kullanılan bazı hesaplar, yöntemler itibariyle diğer şirketlerin bilanço
ve gelir tablolarına göre farklılık göstermektedir.
Sigorta işletmelerinin bilançolarında öngörüye dayanan hesapların bulunması, diğer işletme bilançolarına
oranla az da olsa hata olanağı yaratmaktadır. Ancak teknik karşılıkların çok sıhhatli ayrılması bu hata
nisbetini azaltır ve hatta tamamen ortadan kaldırabilir.6
Teknik karşılıkların belirlenmesi ve muhasebeleştirilmesi sigorta işletmelerine özgü bir dönem sonu
muhasebe işlemidir. Bu karşılıkların başlıcaları; cari riskler karşılığı, muallak hasarlar karşılığı ve hayat
matematiği karşılığıdır. Ayrılacak bu karşılıklar ilgili sigorta branşlarının gelirlerinden düşülür. Sigorta
şirketlerinin, yayın organları aracılığıyla kamuya ilan ettikleri bilanço örneği, rapor şeklinde düzenlenerek
düzenlenmiştir. 7
Avrupa Birliği sigorta şirketlerinde kullanılan bilançoya gelince; 78/660/AET sayılı direktifte, bilançolar için
hesap tipi ve rapor tipi olmak üzere iki tür bilanço benimsenmiştir. Ancak 91/674/AET sayılı direktifte
sadece hesap tipi bilanço benimsenmiş ve direktifte yer alan hükümlere bu bilanço yapısı şekillenmiştir.8
Tek Düzen Hesap Planı amacı çerçevesinde, sigorta ve reasürans şirketlerince tek tip bilanço ve kar / zarar
cetvellerinin düzenlenmesini teminen, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tek tip bilanço ve kar /
zarar cetvelleri hazırlanmış ve 31.12.1993 tarihinden itibaren de sigorta ve reasürans şirketlerinde
uygulamaya başlanılmıştır.9
Sigorta işletmelerinde üç ayrı bilanço ve gelir tablosu bulunmaktadır.
1- Elementer Dallar Bilanço ve Kar / Zarar Tablosu,
2- Hayat Dalı Bilanço ve Kar / Zarar Tablosu,
3- Genel Bilanço ve Kar / Zarar Tablosu.
2. FİNANSAL TABLOLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
2.1. Bilanço Karşılaştırması
Ülkemizde sigorta şirketlerinde kullanılan bilanço ile Avrupa Birliği direktifinde verilen bilançoya
karşılaştırmalı olarak bakıldığında;


Avrupa birliği direktifinde hesap kalemleri, en az likitten en likite doğru sıralanırken, ülkemizde en
likitten en az likite doğru sıralanmaktadır.
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No:811, Eskişehir, 1996, s.222-225.
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Avrupa Birliği direktifinde alacaklar üzerinden ayrılan karşılıklar düşüldükten sonra kalan net değer
üzerinden gösterildiği ve karşılıkların açık olarak gösterilmediği ancak dipnotlarda ayrıntı ile açıkça
belirtildiği gözlemlenirken, ülkemizde alacaklar brüt ve net değer olarak gösterilmektedir.



Avrupa Birliği direktifinde aktifte “geçici aktif” olarak bir hesap yer alırken, ülkemizde böyle bir
hesap söz konusu değildir.



Avrupa Birliği direktifinde pasifte “geçici pasif” olarak bir hesap yer alırken, ülkemizde böyle bir
hesap söz konusu değildir.

2.2. Gelir Tablosu Karşılaştırması
Kar ve zarar tablosu, sigortacılık alanında faaliyet gösteren bir sigorta şirketinin belirli bir faaliyet önemi
içerisinde, gerek ana faaliyet konusu sigortacılıktan, gerekse ana faaliyet dışı işlemlerden meydana gelen
gelir ve giderlerinin, işletmenin tüm faaliyet sonucunu tespit etmek üzere, bir araya getirilmesi ile
oluşturulan bir tablodur.10
Sigorta faaliyetlerinin büyük bir kısmı başladıkları yıl bitmezler. Özellikle hayat sigortalarında bariz bir
şekilde geçerlidir.11 Dolayısıyla sigorta işletmelerinde, diğer işletmelerden farklı olarak her hesap dönemine
ait gelir ve giderlerin hesaplanması tam ve kesin olarak mümkün olmamaktadır. Sigorta işletmeleri
sigortalıların sözleşmelerinde açıklanan şartların tahakkuku sonucunda gereken tazminat tutarlarını ödemekle
ve müşterilerine devam müddeti bilinmeyen rantların tediyesi ile yükümlü bulunmaktadır.12
Avrupa Birliği’ndeki gelir tablosuna uyum için gerekli şartlar şöyle özetlenebilir:







Gelir tablosu, teknik ve teknik olmayan şekilde iki bölüme ayrılmalıdır.
Teknik bölüm de hayat ve hayat dışı branşları gösterecek şekilde kendi içinde ikiye ayrılmalıdır.
Tüm işlemler brüt tutarlar üzerinden gösterilmelidir.
Reasüransa isabet eden tutarların tüm ayrıntıları, ilgili kalemlerle beraber gösterilmelidir.
Teknik karşılıklar gelecek döneme devreden ve sigorta muhasebesi yöntemine göre sadece dönem
başı ile dönem sonu değişimi göstermelidir.
Branşlarla ilgili bilgilerin dipnotlarda gösterilmesi gerekir.13

3. EKLER
3.1. Sigorta İşletmelerinde Bilanço Tablosu
.....ŞİRKETİNİN
.../.../....TARİHLİ BİLANÇOSU (MİLYON TL)
AKTİFLER
I. NAKİT DEĞERLER

PASİFLER
I. BORÇLAR

a. Kasa

a. Sigorta ve Reas. Şirk. Cari Hesabı

b. Bankalar

b. Sigorta ve Reas. Şirketlerinin Depoları

II. MENKUL DEĞERLER CÜZDANI
a. Menkul Değerler
b. Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-)

c. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
d. Diğer Borçlar
II. KARŞILIKLAR
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Mehmet KAHYA, a,g,e., s.104.
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12
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s.512-513
13
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baskı, Eskişehir, Mayıs 1996, s.202-203
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III. ALACAKLAR

A. Teknik Karşılıklar

a. Sigortalılar

a. Cari Rizikolar Karşılığı

Sigortalılar

Cari Rizikolar Karşılığı

Sigortalılar Prim Alacak Karşılığı (-)

Reasürörler Payı(-)

b. Acenteler

b. Muallak Hasar Karşılığı

Acenteler

Muallak Hasar Karşılığı

Acenteler Prim Alacak Karşılığı (-)

Reasürörler Payı (-)

c. Sigorta ve Reas. Şir. Cari Hesabı

c. Deprem Hasar Karşılığı

d. Sigorta ve Reas. Şir. Nez. Depolar

d. Hayat Matematik Karşılığı

e. İkrazlar

Hayat Matematik Karşılığı

f. Diğer Alacaklar

Reasürörler Payı (-)

IV. İDARİ VE KANUNİ TAKİP. ALAC.

e. Hayat Muallak Tazminat Karşılığı

İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar

Hayat Muallak Tazminat Karşılığı

İdari ve Kanuni Takipteki Alac. Karş (-)

Reasürörler Payı (-)

V. İŞTİRAKLER

f. Hayat Kar Payı Karşılığı

İştirakler

Hayat Kar Payı Karşılığı

İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-)

Reasürörler Payı (-)

İştiraklere Sermaye Tahhütleri (-)

g. Diğer Teknik Karşılıklar

VI. SABİT DEĞERLER
a. Menkuller
Menkuller

B. Serbest Karşılıklar
a. Kıdem Tazminatı Karşılığı
b. Diğer Serbest Karşılıklar

Menkuller Birikmiş Amortismanları (-)

III. DİĞER PASİFLER

b. Gayrimenkuller

IV. ÖZKAYNAKLAR

Gayrimenkuller
Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanları (-)
VII. DİĞER AKTİFLER

a. Ödenmiş Sermaye,
Nominal Sermaye
Ödenmemiş Sermaye (-)
b. Kanuni Yedek Akçeler
c. Olağanüstü Hasar Karşılığı
d. İhtiyari Yedek Akçeler
e. Olağanüstü Yedek Akçeler
f. Yeniden Değerleme Fonu
g. Özel Fonlar
h. Zarar (-)
Dönem Zararı
Geçmiş Yıl Zararı
V. KAR
a. Dönem Karı
b. Geçmiş Yıl Karları
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AKTİF TOPLAMI

PASİF TOPLAMI

NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAPLAR

DİPNOTLAR
A- Bankalar Hesabının...................................................Milyon TL’ si
Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının ......................Milyon TL’ si
İştirakler Hesabının ..................................................Milyon TL’ si
Gayrimenkuller Hesabının........................................Milyon TL’ si
Sigorta Murakabe Kanunu Uyarınca Hazine Müsteşarlığı Lehine Bloke / İpotek Edilmiştir.
B- Gayrimenkuller........................ Milyon TL’sına sigorta edilmiştir.
C- Hisse Senetlerinin borsa değeri................... TL’dir.
3.2. Sigorta İşletmelerinde Gelir Tablosu
.../.../......-.../.../...... DÖNEMİ KAR/ZARAR TABLOSU (MİLYON TL)
BRANŞLAR

YANGIN NAKLİYAT KAZA DOLU HASTALIK

I. TEKNİK GELİRLER
A- Alınan Primler
B- Alınan Komisyonlar
C- Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı
D- Devreden Teknik Karşılıklar (Net)
a. Cari Rizikolar Karşılığı
b. Muallak Hasarlar Karşılığı
c. Hayat Matematik Karşılığı
d. Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
e. Hayat Kar Payı Karşılığı
f.

Diğer Teknik Karşılıklar

E- Ayrılan Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı
a. Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı
b. Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı
c. Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı
d. Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı
e. Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı
f.

Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı

F- Diğer Gelirler
II. TEKNİK GİDERLER
A- Reasürörlere verilen primler
B- Ödenen Komisyonlar
C- Ödenen Tazminatlar
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D- Ayrılan Teknik Karşılıklar
a. Cari Rizikolar Karşılığı
b. Muallak Hasarlar Karşılığı
c. Deprem Hasar Karşılığı
d. Hayat Matematik Karşılığı
e. Hayat Muallak Tazminat Karşılığı
f.

Hayat Kar Payı Karşılığı

g. Diğer Teknik Karşılıklar
E- Diğer Giderler
III. TEKNİK KAR / ZARAR (I-II)
IV. GENEL GİDERLER
A- Personel Giderleri
B- Genel Yönetim Giderleri
C- Vergi ve Diğer Yükümlülükler
D- Amortisman Giderleri
E- Karşılık Giderleri
F- Diğer Giderler
V- MALİ GELİRLER
A- Faiz gelirleri
B- Kar Payı Gelirleri
C- Satış Karları
D- Kira Gelirleri
E- Kambiyo Karları
F- Diğer Gelirler
VI- MALİ GİDERLER
A- Faiz Giderleri
B- Satış Zararları
C- Kambiyo Zararları
D- Karşılıklar
E- Diğer Giderler
VII. DÖNEM KAR / ZARARI (III-IV+V-VI)
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, sigorta işletmelerinin finansal tablolarını düzenleyen direktifte, ilgili taraflarca daha iyi
anlaşılması için doğru ve güvenilir bilgi sunulması gerektiği belirtilmiştir. Avrupa Birliği’ne uyumda,
Türkiye’de Sigorta Murakabe Kanunu’na tabi sigorta işletmelerinin düzenledikleri bilançonun yeniden
düzenlenmesi gerekecektir. Nedeni de ülkemizdeki bilançolarda yatırımların grup ve bağlı işletmelere göre
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daha detaylı gösterilmemesi, alacak ve borçların daha ayrıntılı şekilde, grup ve bağlı işletmelere ilişkin
tutarları da içerecek şekilde gösterilmemesidir. Yani alacaklar, sigortacılardan ve aracılardan alacaklar
şeklinde gösterilmelidir, borçlar da direkt sigortacılık işlerinden ve reasürans işlerinden borçlar şeklinde
gösterilmelidir.
Sigorta Murakabe Kanunu’na tabi sigorta şirketlerinin düzenledikleri gelir tablolarının, işletmeyle
ilgilenenler tarafından anlaşılması oldukça zordur. Dolayısıyla Avrupa Birliği’ne uyumda, gelir
tablolarındaki tüm işlemler, brüt tutarlar üzerinden gösterilecek, reasüransa isabet eden tutarların tüm
ayrıntıları ilgili kalemlerin beraberinde gösterilecektir.
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ENFLASYON HEDEFLEMESİ VE FİNANSAL ETKİLERİ
Yrd.Doc.Dr.Turgut ÖZKAN(
Haliç Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Finans Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

1.

GİRİŞ :

Fiyatlar genel düzeyinin toplu ve devamlı olarak artması şeklinde tanımlanan enflasyon, Türkiye’nin ekonomik ve
sosyal yapısını uzunca bir süredir olumsuz etkileyen faktörlerin başında yer almıştır. Sürekli olarak enflasyonla
mücadele ile geçen bu dönemde hem ekonomik yapıda hem de finansal mekanizmalarda önemli tahribatlar
meydana gelmiş ve giderek tahribatın boyutu artmıştır. Makro düzeyde, özellikle, gelir veya kaynak dağılımında,
ödemeler dengesi, bütçe, istihdam gibi temel unsurlarda görülen dejenarasyon, finansal alanda finansal kurumların
işlevlerini yerine getirmekten giderek uzaklaşmalarına ve reel sektör dediğimiz üretim bazlı firmaların mali
yapılarının hızla bozulmasına ve yarattıkları katma değerin giderek azalmasına neden olmuştur.
Bu tahribatı ortadan kaldırmak ve enflasyonu çağdaş bir sınıra çekmek amacıyla IMF’nin eşliğinde değişik
ekonomik ve mali politikalar denenmiş, ancak kısa dönemde başarılı gibi gözüken anti-enflasyonist (disinflation
policy) politikalar uzun vadede başarısızlığın temelini oluşturan nedenler olarak karşımıza çıkmıştır.
Türkiye’de özellikle son dönemde enflasyonla mücadele proğramlarının daha çetin bir süreçten geçtiğini ve bu
konudaki kararlılığın giderek arttığını söylemek mümkündür. Bu açıdan uluslararası alanda enflasyona karşı
yürütülen mücadelenin oluşturduğu modellerden bazıları Türkiye’de
de denenmiş, ancak modellerin uygulanması öncesi ve başarısızlığın tüm ekonomi genelinde ağırlığını yoğun bir
şekilde hissettirmesi sonrası, toplumun geneli ve özellikle sürekli olarak belirli bir kesimi her defasında yeni acı
reçetelere katlanmak zorunda kalmıştır.
Türkiye’de uygulanan modellerden en dikkati çekeni ve ekonomi tarihimize en çok damga vuracak olanı, kuşkusuz,
IMF ile imzalanan stand-by anlaşması sonrası 19 Aralık 2000 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan ve Kasım
2000 ve Şubat 2001 tarihlerinde ortaya çıkan iki krizle terk edilmek zorunda kalınan kur çıpası modelidir. Türk
Lirası’nın aşırı değerli olmasına karşın modelin uygulamaya konulması ve başlangıçta bir devalüasyonun
yapılmaması, enflasyonun kur çıpasına paralel bir şekilde düşürülememesine ve çıpa ile enflasyon arasındaki marjın
giderek daha da açılmasına neden olmuş, kur ve enflasyon arasındaki gerilim şiddetli bir kırılmaya yol açmış ve
sonuçta kur çıpası modeli başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Bugünlerde Türkiye’de yeni bir anti-enflasyonist model tartışılmaya başlanılmıştır. Enflasyon Hedeflemesi
(Inflation Targeting) olarak bilinen bu model, makalemizin de ana çerçevesini meydana getirmektedir.
Makale iki bölümden oluşmaktadır : İlk bölümde; enflasyon hedeflemesinin temel unsurları ile bu modeli
uygulayan ülkelerdeki gelişmelere değinilecek olup, ikinci bölümde ise; Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar
çerçevesinde enflasyon hedeflemesinin finansal kurumlar ile diğer sektör firmalarının finansal yapıları üzerindeki
olası etkileri ortaya konulmaya çalışılacaktır.
ENFLASYON HEDEFLEMESİ :

2.

2.1. Enflasyon Hedeflemesi Nedir?
Uluslararası finansal alanda enflasyona karşı uygulanmakta olan ve merkez bankalarınca en çok kullanılan
günümüz parasal politikalarını başlıca üç gruba ayırmak mümkündür :
a)
b)
c)

Kur çıpası (iki kötü tecrübeyi Arjantin ve Türkiye oluşturmaktadır),
Para çıpası (parasal taban),
Enflasyon çıpası veya enflasyon hedeflemesi.
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Bu üç politikanın 1990 yılından 1999 yılına 91 ülke arasında tercih ağırlığındaki değişmeleri Tablo:I’den de
görmek mümkündür :
TABLO : I
Parasal Politikalar
Döviz Kuru
Parasal Büyüklük
Enflasyon Hedeflemesi

1990 (%)
54
32
14

1999 (%)
34
40
26

KAYNAK : http://www.tcmb.gov.tr/
Enflasyonu dolaylı yollardan kontrol altına almada kullanılan ilk iki politikanın Türkiye’de uygulandığını
bilmekteyiz. Enflasyon hedeflemesi ise diğer parasal politikalara benzer bir mantıkla bir çıpa öngörmekle birlikte,
dolaylı değil doğrudan enflasyonu kontrol altına almayı amaçlamakta ve ekonominin tüm kullanılabilir
mekanizmalarından, piyasa kuralları içerisinde, bu hedefe ulaşmada bir araç olarak yararlanmayı ve ilan edilen
enflasyon hedefine yönlendirmeyi öngörmektedir. Bu haliyle enflasyon hedeflemesi bir para politikası yaklaşımıdır
ve genelde merkez bankaları tarafından uygulanır.
Aşağıda yer alan Tablo:II, enflasyon hedeflemesi uygulayan ülkelerin aldıkları sonuçları göstermektedir :

TABLO : II
Ülke
Yeni Zelanda
Şili
Kanada
İsrail
İngiltere
İsveç
Finlandiya
Avustralya
İspanya
Meksika
Brezilya

Başlama Tarihi
Mart 1990
Eylül 1990
Şubat 1991
Aralık 1991
Ekim 1992
Ocak 1993
Şubat 1993
Nisan 1993
Ocak 1995
Ocak 1996
Temmuz 1999

Başlangıç Tarihi Enflasyonu (%)
5,7 (1989)
26,0 (1990)
4,8 (1990)
19,0 (1991)
3,7 (1992)
2,3 (1992)
2,6 (1992)
1,0 (1992)
4,7 (1994)
35,0 (1995)
3,2 (1998)

2000 enflasyonu (%)
2,7
3,8
2,7
1,1
2,1
1,0
3,0
4,5
3,4
9,5
7,0

2001 Hedefi (%)
0-3
2-4
1-3
2,5-3,5
2,1
2,7
2,5
4,5
2,8
6,5
3,5

KAYNAK : Ekonomik Forum,Yıl:8, Sayı:10, Sf.27.

2.2. Enflasyon Hedeflemesi Politikalarının Ana Unsurları :
Enflasyon hedeflemesi politikasını temelde iki ana aşamaya ayırmak gerekmektedir. Politikanın başarısı için bir
hazırlık dönemi olmalı ve bu hazırlık döneminin başarıyla tamamlanmasından sonra uygulamaya geçilmelidir.
2.2.1. Hazırlık Dönemi :
Enflasyon hedeflemesi politikasının uygulanmasına geçilmesi öncesi bir hazırlık döneminin veya sürecinin
yaşanması, politikanın başarısının temelini oluşturmaktadır. Hazırlık döneminde özellikle aşağıdaki üç noktanın
gerçekleştirilmesine ayrı bir önem verilmelidir :
Merkez bankasının siyasi iradeden bağımsız bir hukuki ve yönetsel yapıya kavuşturulması
ve başarısızlıklarından dolayı hesap verebilir (accountable) bir konuma getirilmesi,
2) Kurlar ile enflasyon arasındaki ilişkinin minimize edilmesi,
3)
Geçmişe değil geleceğe dönük enflasyon endekslemesi konusunda toplumun ikna edilmesi.
1)
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Diğer tüm anti-enflasyonist politikalar gibi ekonominin genişleme dönemlerinde sağlıklı bir uygulama olanağı
yaratılamayan enflasyon hedeflemesi politikasının kurlarla ve ekonomide uygulanan maliye veya bütçe politikası
ile doğrudan ilişkisi bulunmamakla birlikte, bu parametrelerle dolaylı ilişkilerinin olduğu ve endirekt olarak
etkileneceği mutlaka gözönüne alınmalıdır.
Enflasyon hedeflemesine enflasyonun daha makul düzeylere indirilmesinden sonra geçilmeli, Türkiye’deki gibi
ortalama enflasyonun %50’lerde seyrettiği düzeylerde başlanılacak uygulamanın başarı şansının daha sınırlı olacağı
bilinmelidir. Çünkü, enflasyonun çok daha düşük olduğu gelişmiş ülkelerde uygulanan enflasyon hedeflemesi
politikaları bir kenara bırakılırsa, bu politikaların uygulandığı diğer gelişmekte olan ülkelerde enflasyon
düzeylerinin maksimum %40’larda seyretmiş olduğu bilinmelidir. Yüksek enflasyonun varlığı hem tahmin
hatalarını arttırmakta hem de enflasyonun kontrol olanağını azaltarak, politikaların uygulama sürecinin daha fazla
uzamasına neden olmaktadır.
Bunların yanı sıra tüm mali sistem ve özellikle bankacılık sektörü enflasyon hedeflemesinin gerekliliklerine uygun
bir yapılanma sürecinden geçirilmeli ve bu kesimin mali yapılarını güçlendirmeleri için gerekli yönlendirici
önlemler alınmalıdır. Enflasyon hedeflemesinin uzun bir periyodu kapsayacağı toplumun her kesimine anlatılmalı,
bu dönem içerisinde büyümeden feragat edileceği ve canlı bir ekonomik yapının oluşturulmasının ancak hedefe tam
olarak ulaşılmasından sonra mümkün olabileceği açıkca ortaya konulmalıdır.
Enflasyon hedeflemesi uygulanan ülkelerde yabancı paranın ekonomi içerisindeki ağırlık derecesinin ayrı bir sorun
yaratacağı unutulmamalıdır. Türkiye gibi iç piyasada yabancı paranın önemli ölçüde kullanıldığı ve devletin iç
piyasadan yaptığı yabancı paralı borçlanmaların oranının giderek arttığı ülkelerde bu yapının hızla değiştirilmesi
gerekliliği gözardı edilmemelidir.
2.2.2. Uygulama Dönemi :
Enflasyon hedeflemesi politikasını şimdiye kadar bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin uygulamakta
olduğunu görmekteyiz. Gelişmiş ülkelerde daha kolay ve daha kısa bir süreçte başarı şansı sağlayan enflasyon
hedeflemesini uygulayan ülkeler arasında Kanada, İngiltere, Yeni Zelanda (tam “strict” enflasyon hedeflemesini
kullanan ilk ülkedir), Şili, Peru, Meksika, İsveç, Finlandiya, Avustralya, İspanya, İsrail, Brezilya, Kolombiya, Çek
Cumhuriyeti, Polonya, Güney Kore, Tayland, İrlanda gibi ülkeler bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Almanya ve
İsviçre parasal hedeflemenin de önem verildiği, ABD ve Japonya ise büyüme dinamizminin daha ön plana
çıkarıldığı melez politikalar uygulamaktadırlar.
Enflasyon hedeflemesi politikasının uygulamadaki başlıca araç ve yöntemlerini aşağıdaki gibi belirtmek
mümkündür :


Genelde bu ülkelerdeki uygulamalara bakıldığında, yoğunlukla para arzı ve kurları dolaylı olarak
etkilemeye yönelik olarak kısa vadeli faiz oranlarının kullanılmasıyla ekonominin soğutulması ve
ısıtılması stratejisi izlenilmektedir. Kısa vadeli faiz oranları bu haliyle enflasyon hedeflemesi
politikalarının en önemli parasal aracı olmakla birlikte; enflasyonu direkt olarak kontrol etmeye
çalışmak, aslında, para arzını kontrol edip enflasyon üzerindeki etkisini takip etmekten pratikte çok daha
büyük güçlükler içermektedir. Enflasyon hedeflemesi politikalarında bu güçlükleri aşmada, forward
kurlar ve faizler oluşturmanın önemi bulunmaktadır



Enflasyon hedeflemesinin uygulandığı hemen tüm ülkelerde bir para komitesi kurulmakta ve
enflasyondaki gelişmeler bu kurul vasıtasıyla izlenmektedir.



Merkez bankası anlaşılır ve izlenebilir bir orta ve uzun vadeli enflasyon hedefi belirlemeli, kısa vadede
olağanüstü (örneğin petrol fiyatlarındaki artış, 11 Eylül 2001 saldırısı veya Irak krizi gibi) gelişmelerden
dolayı bu hedefin aşılmasına izin verebilecek esneklikte tanınmalıdır. Ancak bu tür durumlarda
kamuoyunun en şeffaf ve en hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi ihmal edilmemelidir.



Büyüme, işsizlik gibi reel ekonomiyi ilgilendiren konular ikinci plana itilmeli, hatta tamamen gözardı
edilmeli, gerekirse resesyona göz yumulabilmelidir.
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3.



Şeffaflık (transparency) ve esneklik (flexibility), bu politikanın titizlikle sürekliliğinin sağlanması
gereken iki ana unsurunu oluşturmaktadır (Türkiye’de bu unsurlara güven (confidency) ve gerçekçilik
(reality) faktörlerini de eklemek yerinde olacaktır). Halkın kolay anlayabileceği, alım gücünü tam olarak
yansıtabilen endeksler seçilmeli (enflasyon hedeflemesi politikası uygulayan ülkelerin bir çoğunda
TÜFE-CPI kullanılmaktadır) ve Merkez Bankası bu endekslerin enflasyonla nasıl ilişkilendirildiğini
açıklamalıdır. Düzenli aralıklarla enflasyon raporları yayınlanmalı, kamuoyu detaylı biçimde ve açıklıkla
bilgilendirilmelidir.



Oran olarak sıfır enflasyon hedeflenmemelidir. Sıfır enflasyon hedeflendiğinde negatif bir rakama
inmek, yani deflasyon-resesyon spiraline girmek olasılığı bulunmaktadır. Ya da çok düşük enflasyon
oranları seçilmemelidir. Çünkü, çok düşük enflasyon oranı, denge anlamında düşük faiz oranları
gerektireceğinden merkez bankasının gerektiğinde ekonomiyi resesyondan çıkartacak şekilde faiz
oranlarını düşürmesini engeller.



Enflasyon hedef süresi olarak en az 1 yıl, en çok 4 yıl belirlenmelidir. Doğal olarak hedefe ulaşma süresi
ne kadar kısaltılırsa, hedefin kamuoyu üzerindeki etkisi de o kadar güçlü olur. Ancak süre ne kadar uzun
olursa merkez bankasının politika esnekliği de o kadar artar. Teknik anlamda en yaygın kullanılan
yöntem yıl sonunda bir sonraki yılın enflasyon hedefinin belirlenmesidir.



Enflasyon hedefinden şaşılması (overshooting), sonuçda enflasyon hedefinden vazgeçilmesi anlamına
gelmemelidir. Kamuoyuna neden hedeften şaşıldığı
mantıklı ve kabul edilebilir biçimde
açıklanabiliyorsa (petrol şokları, savaşlar vb.) hedef devam ettirilebilir. Merkez bankası enflasyonun
öncü göstergelerinin herhangi birinde fiyat istikrarını tehdit edici kalıcı bir eğilim değişikliği gördüğünde
ve enflasyonun diğer öncü göstergelerinde bu eğilimi telafi edici bir gelişme yoksa, enflasyon
hedeflemesi taahhüdü çerçevesinde gerekli önlemleri almalıdır. Ancak hedefteki şaşmanın geçici olduğu
izah edilemiyor ve kamuoyu ikna edilemiyorsa hedefi sürdürmenin anlamı yoktur.



Bu tür bir politikaya geçmenin en uygun olduğu dönem, enflasyonun düşük ve düşmekte olduğu
dönemlerdir.

ENFLASYON HEDEFLEMESİNİN FİNANSAL ETKİLERİ :

Bu bölümde, enflasyon hedeflemesinin piyasalar üzerinde yaratacağı etkiler iki ana grup halinde irdelenmiştir.
Bunlardan birincisi finansal piyasalar üzerindeki etkileri, ikincisi ise reel piyasalar üzerindeki etkileridir.
Yukarıda enflasyon hedeflemesinin çerçevesi çizilirken ağırlıklı olarak uygulama yapılmakta olan ülkeler baz
alındığından, bu bölümde yine uygulama yapılmakta olan ülkelerin deneyimleri ışığında enflasyon hedeflemesi
politikasının Türkiye’deki piyasalara olası etkileri irdelenecektir.
3.1. Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri :
Enflasyon hedeflemesi politikalarının öncelikle ve büyük ölçüde finansal piyasaları etkileyeceği açıktır. Çünkü, bu
politikanın merkez bankalarınca kullanılan en önemli araçlarının başında kısa vadeli faiz oranları gelmektedir.
Merkez Bankası kısa vadeli faiz oranı silahını kullanarak, APİ (Açık Piyasa İşlemleri) çerçevesinde etkin bir TL
likidite yönetimi ile nominal faiz oranlarını kurlardaki aşırı dalgalanmayı önleyecek şekilde (kurların artma
eğilimine girmesi halinde kısa vadeli faiz oranlarının arttırılması, tersi durumda düşürülmesi) aşama aşama, yüksek
talep artışına yol açmayacak biçimde düşürmeye çalışacaktır. Merkez bankasının bunu yapabilmesi ve faiz silahını
etkin ve rahat bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli olan en önemli şart ise; iç ve dış borçların
döndürülülebilirliğinin sağlanması ve bu konuda piyasalardaki kuşkuların giderilmiş olması gerekliliğidir. Burada
diğer önemli bir noktayı da 2000 yılının başlarında kriz öncesi yapıldığı gibi, aynı hataya düşülerek, faiz
indiriminin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmemesi oluşturmaktadır.
Bu açıdan bankaların sağladığı kaynakların reel sektöre kredi olarak plasmanında reel anlamda önemli bir artış
beklenmemelidir. Dolayısıyla bankaların gelir tablolarında kredilerden (ticari veya tüketici) sağlanan faiz
gelirlerinin önemini arttıran bir konumu olmayacaktır. Bunu kompanse edecek faktör ise faiz dışı gelirler kalemi
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içinde yer alan “Alınan Ücret ve Komisyonlar” olacaktır. Böylece bankalar, düşme eğilimindeki faizlerin yarattığı
(özellikle hazine bonolarındaki) daralan reel faiz marjının etkisiyle de müşterilerine sundukları hizmetlerin
fiyatlarını yükseltmek gereğini duyacaklardır. Rekabet faktörünün komisyonlu işlerin (klasik ve modern-teknolojik
bankacılık hizmetleri ve özellikle nakit dışı kredilerin) fiyatlarının düşmesini sağlayacağı beklenmemelidir. Çünkü
bankalar, geçmiş dönemdekinin aksine, rekabet unsurundan çok kendi maliyet yapılarını sürekli rehabilitasyona tabi
tutmak zorunda kalacaklardır.
Enflasyon hedeflemesinin temel politikalarından birisini kurlarla enflasyon arasındaki bağın minimalde tutulması
oluşturduğuna göre, şok ekonomik ve siyasal gelişmeler dışında kurun istikrarlı bir yapı göstermesi ve genelde
enflasyonun biraz altında bir artış sürdürmesi olasıdır. Bunun da anlamı yabancı para üzerinden verilecek kredilerin
(kredi arzının) çekiciliğini yeniden yitirmesidir. Kurların göstereceği bu performansın yabancı para üzerinden
borçlanmayı ve kredi taleplerini cazip hale getirmesi beklenebilir. Ancak, son yaşanılan krizin öğrettiği pahalı
deneyim veya güven faktörü bu riske girmeyi göze almaya hiç de olanak vermeyecek derinlikte mali yaralar
açmıştır. Dolayısıyla yabancı para kredilerine gelecek talebin ve bu talebin bankaların gelir tablosunda yaratacağı
gelirin, TL tarafındaki açığı gidermesi beklenmemelidir.
Bu açılardan bakıldığında, enflasyon hedeflemesinin uygulanacağı dönemlerde bankacılık sektörünü karlı günlerin
beklediğini söylemek mümkün bulunmamaktadır. Zaten kriz nedeniyle özkaynaklarında ağır tahribatların oluştuğu
bankalar geçmiş dönemlere kıyasla daha temkinli ve riskten kaçınan bir kredi politikası izlemek zorunluluğu
hissedeceklerdir. Bu zorunlulukta, bankaların kar marjlarının daha da daralmasına neden olacaktır.
Bankacılık sektörü için önümüzdeki dönem daha çok evin içinin derlenip toparlanması ve bu derlenip
toparlanmanın da banka birleşmeleri ve yabancı banka evlilikleriyle desteklenmesi olarak öngörülmektedir.
Diğer finansal kuruluşlar arasında yer alan leasing, factoring ve sigortacılıkta da reel sektörde canlanmanın kısa ve
orta vadede sınırlı boyutlarda kalması olasılığının süreceği beklentisi nedeniyle, önemli bir gelişme beklememek
gerekliliği bulunmaktadır. Özellikle yatırımların finansmanında kullanılan leasing sektörünün, yapısı gereği reel
ekonomideki gelişmelere büyük ölçüde bağlılığı nedeniyle önemli bir büyüme sözkonusu olmayacaktır. Leasingin
finanse ettiği mal grupları içerisinde ithal malların büyüklüğü ve kira ödemelerinin büyük bir kısmının yabancı para
üzerinden gerçekleştirildiği dikkate alındığında bu sonuç daha anlamlı olmaktadır. Leasing şirketlerinin pozisyon
açmaktan kaçınacakları gerçeğinin TL kira ödemelerine sıcak bakmayacakları sonucunu yaratacağı gözönüne
alındığında neden leasing sektörünün cirosunun sınırlı kalacağı daha iyi anlaşılacaktır. Ayrıca, leasing yapmaya
hevesli yatırımcıların geçmişte dövize ilişkin acı deneyimlerinin ve bu nedenle oluşan güvensizliğin etkisi ile
yabancı paralı işlemlere temkinli olacakları muhakkaktır. Aynı nedenler leasing kuruluşlarının gecikmiş kira
alacaklarının yarattığı geçmişten kaynaklanan baskıyla, yabancı paralı işlemlerde daha selektif ve temkinli olmaları
gerekliliğini ortaya koyacaktır. Bunların yanı sıra, leasing şirketlerinin plase edilebilir fonlarının hemen tamamına
yakınının yurt dışı kaynaklı olması, Türkiye’nin içinde bulunduğu kredibilite sorunu nedeniyle, fon teminini önemli
ölçüde güçleştirmekte veya en azından fon maliyetlerini arttırıcı bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu açılardan; fon temini güçlüğü veya daha yüksek maliyetlerle fonlama olanakları, kur baskısıyla da sürekli
büyüyen gecikmiş kira alacakları, plasman konusundaki yetersiz iç talep ve bu konuda seçici olma zorunluluğunun
getirdiği gelişme ivmesini yavaşlatan baskılar, ekonomik belirsizliklerin yarattığı öngörülememezlik ortamında
aktif-pasif ve fon yönetimi güçlükleri, önümüzdeki enflasyon hedeflemesi politikalarının uygulanacağı döneminde
de leasing şirketlerinin temel sorunları olmaya devam edecek görünmektedir. Yabancı paralı işlemlere dayalı bir
fonlama ve plasman yapısı içerisinde faaliyet gösteren leasing şirketleri, Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflemesi
politikası çerçevesinde kurların istikrarını ikincil görmesinin sonucu olarak döviz piyasalarının kendi dinamikleriyle
istikrarını sağlayıncaya kadar, bu sorunlara karşı duyarlı olmak zorundadırlar.
Factoring şirketleri iskontolama olanaklarının daraldığı ve fonlama maliyetlerinin arttığı bir ortamda,
ekonomideki likidite güçlüklerinin etkisiyle daha yoğun bir taleple karşı karşıya kalmakla birlikte, gecikmiş
alacaklarının rahatsız edici boyutlara ulaşması ve piyasanın genel yapısı bu taleplerin yerine getirilmesini
sınırlandırmaktadır. Bankacılık sektörünün içinde bulunduğu sorunlara benzer güçlüklerle karşı karşıya olan
factoring şirketleri fonlama ve yüksek maliyetlerle fon temini sorunlarından daha fazla gecikmiş alacakların
finansal tablolarını tahrip edici baskılarına karşı pozisyon almak gereğini hissedeceklerdir. Bu nedenle, bankaların
piyasada yarattığı finansman boşluğu nedeniyle, factoring işlemlerine olan daha fazla talebe karşı selektif olmayı ve
maliyet kontrolünü öncelikli ve vazgeçilmez politikalar olarak daha sıkı benimsemek gerekliliği kendisini
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hissettirecektir. Bu açılardan factoring sektörünün yaratacağı ciroda da önemli bir gelişme veya ivme
beklenmemelidir.
Varolan gelişme potansiyelini yıllardan bu yana bir türlü harekete geçiremeyen sigortacılık sektörü ise, yapısı
gereği, krizlerden daha az ve gecikmeli olarak etkilenen bir sektördür. Krize rağmen, acentelerin ve sigortalıların
uygulanan politikalarla belirli bir çizgiye getirilmiş olması nedeniyle, geçmiş yıllardaki kadar vahim boyutlarda
olmayan prim tahsilat sorunu yine de sektörün halen önemli konularından birisini oluşturmaktadır. Maliyet ve risk
yönetimi kurallarına aykırı bir şekilde işleyen rekabet unsuruna ilişkin politikalar, finansal tablolarda yaratılan
belirgin etkiyle giderek yerini daha rasyonel yaklaşımlara bırakmaktadır.
Diğer finansal kurumlar gibi gelişimi reel sektördeki değişmelere karşı yüksek bir korelasyon gösteren sigortacılık
sektörünün, enflasyon hedeflemesinin uygulanacağı önümüzdeki dönemde, reel sektörde sınırlı bir canlanmanın
yaşanacağı gerçeğine paralel olarak, enflasyon oranına koşut bir büyüme sağlaması beklenmelidir.
Ancak, sigortacılık sektörünün enflasyon hedeflemesinin yaratacağı piyasa koşullarından çok, ulusal ve uluslararası
sigortacılığın iç ve dış dinamiklerinden kaynaklanan sorunlardan etkilendiği ve etkilenmeye devam edeceği
anlaşılmaktadır. 1999 depremi, 11 Eylül saldırıları ve olası katastrofik hasarlar, reasürörlerin fiyatlarını daha da
yukarı çekmelerine, buna karşılık sigorta şirketlerinin de bu maliyet artışlarını iç piyasaya yansıtmalarına yol
açmaktadır. Bu nedenle hizmet kalitesiyle paralel hale getirilemeyen zorunlu fiyat artışları sigortacılık sektörünün
ivmesini sınırlayan en önemli problemi olarak gözükmektedir.
Görüldüğü gibi, enflasyon hedeflemesinin uygulanacağı gelecek dönemin orta vadedeki (en azından 2004 yılı
ortasına kadar) önemli bir kısmının finansal piyasalarda faaliyet gösteren kurumların önemli bir gelişme veya
büyüme sağlayamayacağı, sektörde daha çok birleşmelerin, satın almaların ve piyasadan çekilmelerin
belirginleşeceği bir geçiş, yeniden yapılanma ve düşük enflasyona uyum döneminin yaşanacağı anlaşılmaktadır.
3.2. Reel Sektör Üzerindeki Etkileri :
Bugünkü yapısıyla reel sektöre baktığımızda, 22 Şubat 2001 krizinin derin etkilerini bariz bir şekilde görmek
mümkündür.
2000 yılı başından itibaren uygulamaya konulan kısmen sabit kur çıpası politikasına toplumda oluşturulan güvenin
parasal krizle birlikte tam bir güvensizliğe dönüşmesi, ekonominin tüm aktörleri arasında uzunca bir süre
giderilemeyecek ve bundan sonra uygulanacak ekonomik politikaları zorlayacak en önemli engel niteliğindedir.
Bu yapının bir sonucu olarak fertlerin tüketimlerini ertelemeleri, finansal varlıklarını piyasadan çekmeleri, reel
kesimin ise stoklarını nakde dönüştürmeye çalışarak nakitlerini tekrar üretime yönlendirmeleri yerine, gelecek
belirsizliği ve kaygısı ile nakit de kalmaları reel ekonomiyi (finansal kesimdekine benzer şekilde) kilitleyen en
önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonominin genel yapısındaki bu kilitlenme, sadece enflasyon
hedeflemesi politikası değil hangi politika uygulanırsa uygulansın, başarıyı sağlamada aşılması gereken olmazsa
olmazlardan konumuna dönüşmüştür. Güven verilemediği taktirde ekonomide dört gözle beklenen canlanmanın
sağlanması mümkün olamayacak, firmalar yatırımlarını, fertler ise tüketimlerini ertelemeye devam edeceklerdir.
Ayrıca, ekonomik yapıya bağlı olarak yatırım araçlarının getirilerinde görülen dalgalanmalar, tasarruf sahiplerinin
yatırım ve tüketime kanalize etmekten kaçındıkları fonlarını yatırım araçları vasıtasıyla ekonomi içine enjekte
etmelerini de engellemekte ve bu fonların atıl olarak yastık altında kalmasına neden olmaktadır.
Dolayısıyla bu noktalardan bakıldığında tüketim, yatırım ve kredi talebinin minimize olduğu reel ekonomide sanki
enflasyon hedeflemesinin başarısı ve enflasyonun hızla aşağıya çekilmesi için her türlü uygun ortam varmış gibi
gözükmekle birlikte, konu sanıldığından daha büyük güçlük yaratacak kadar karmaşıktır. Bu karmaşık yapının
çözülebilmesi ve enflasyon hedeflemesinde başarının zeminini oluşturacak zorunlu adımların atılabilmesi için
gerekli sihirli formül ise tek kelimedir : güven. Bu sorun aşılmadan, reel kesim enflasyon hedeflemesine ilişkin
Merkez Bankası tarafından açıklanacak hedef rakamlara asla güvenmeyecektir. Merkez bankasının açıkladığı
enflasyon hedefinden oldukça farklı olarak her şirketin plan ve bütçeleri daha yüksek ve birbirinden oldukça farklı
(enflasyon konusunda toplumsal bir konsessusdan uzak) bir enflasyon rakamı baz alınarak hazırlanacak, bu yapı
ise Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflemesinde en güçlü silahı olarak öngördüğü faizin etkin bir şekilde
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kullanımını engelleyecek ve kurlarla enflasyon arasındaki korelasyon enflasyon hedeflemesinin başarısını
sağlayacak minimizasyondan bağımsız ve istikrarsız bir noktada şekillenecektir.
Güven unsuru sorunu aşılabilirse reel sektörün enflasyon hedeflemesine uygun bir aktif-pasif yönetimi
şekillendirmemesi için bir neden yoktur. Bu durumda firmalar kısa vadeyi ön plana alan bir taahhüt ve varlık
yapısından uzaklaşmaya başlayarak daha uzun vadeleri tercih etmeye başlayacaklar ve firmaların aktif ve
pasifleriyle ilgili gerçekleştirdikleri kontratların vadeleri daha fazla istikrarı sağlayacak bir mekanizma konumuna
dönüşerek, giderek uzayacaktır. Güvenin oluşması ve vadelerin uzaması tüketicilerin eskiye göre tüketim
alışkanlıklarının daha da artmasına ve ertelenmiş tüketimlerini devreye sokmalarına neden olacak, bu değişim ise
ekonominin yeniden ve istikrarlı bir şekilde büyümesini beraberinde getirecektir. Ancak enflasyon hedeflemesi
politikalarında iç piyasanın orta vade sonuna kadar canlanmasının beklenmemesi (ve merkez bankalarının
enflasyon hedeflemesi politikalarının uygulandığı dönemlerde enflasyon dışındaki diğer parametreleri ikincil
düşünmesi) gerçeği gözönüne alındığında hem dış ve iç borçların sürdürülebilirliği açısından hem de kabul
edilebilir (sosyal patlamaya yol açmayacak) bir ekonomik büyümenin sağlanabilmesi açısından ihracat ve turizm
sektörlerinin ivmesinin büyük önemi bulunmaktadır. Bu gerçeğe diğer taraftan bakıldığında ise ithalata dayalı
sektörlerin uzunca bir süre cazibesini yitirmesi görüntüsünün giderek netleştiği anlaşılacaktır.
SONUÇ :

4.

Görüldüğü gibi enflasyon hedeflemesi politikası diğer anti-enflasyonist politikalara göre bir çok gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkede, gerekli alt koşulların uygun bir şekilde sağlanması suretiyle, başarıyla uygulanmış ve
olumlu sonuçlar alınabilmiştir. Enflasyon hedeflemesi politikası sayesinde dünya, enflasyon hastalığını ulusal
ekonomilerden silme başarısını gösterebilmiş, kısaca aşı tutmuştur.
Bunun tek istisnası olarak kalan Türkiye’de ise durum oldukça farklıdır. Türkiye’de enflasyon hedeflemesinin
başarılı bir şekilde uygulanabilmesi ve kalıcı sonuçlar alınabilmesi için sadece tek bir önkoşulun mutlaka yerine
getirilmesi gerekliliği bulunmaktadır. Bu gereklilikte güven unsurunun tesisidir.
Enflasyon hedeflemesi politikası ile ilgili diğer gerekli şartların sağlanması Türkiye açısından çok da güç
olmayacaktır. Çünkü Türkiye uzunca bir süredir krizlerle mücadele ederek, gerekli deneyime sahip olmuştur.
Güven sorunu ise, Türkiye’nin tarihine bakıldığında, bu ölçüde ekonomisini tıkayan bir noktaya hiçbir zaman
ulaşmamıştı. Dolayısıyla, makalemizin başından bu yana sürdürdüğümüz ekonomik ve finansal bakış açısının bir
gereği olarak güven sorunu aşılmadıkça, sadece anti-enflasyonist değil, hiçbir ekonomik politikanın başarıya
ulaşması mümkün bulunmamaktadır. Başarısızlık ise global dünyada Türkiye’ye pahalıya malolmaktadır.
YARARLANILAN KAYNAKLAR :
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MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABININ KULLANIMINA İLİŞKİN
UYGULAMALI BİR YAKLAŞIM
Yrd.Doç.Dr.Cemal ÇAKICI
Marmara Üniversitesi, İİBF.
İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
1. GİRİŞ
Günümüz işletmelerinde maliyetlerin 1 yıldan daha kısa dönemlerde, genellikle aylık olarak
belirlenmesi benimsenmiştir. Maliyetlerin belirlenmesinde Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliği'nde de açıklandığı üzere iki yöntem söz konusu olmaktadır. Bunlar fiili
maliyet yöntemi ve önceden saptanmış maliyet yöntemidir. Fiili maliyet yönteminde
kullanılan bilgiler gerçek rakamlar olduğu halde önceden saptanmış maliyet yöntemlerinde
ise tahmini veya standart maliyet bilgileri kullanılmaktadır (Akdoğan, 45).
Bu çalışmanın konusunu oluşturan Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı (Provisions for
estimated expenses neither realized nor accrued) Tekdüzen Hesap Planı'nda yer almış ve
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde de kısaca açıklanmış olmasına rağmen
uygulamada ya hiç kullanılmadığı ya da bu hesaba ait fonksiyonların başka hesaplar (Gider
Tahakkukları vb.) kullanılarak yerine getirildiği görülmektedir (Şensoy, 97). Bu çalışmada
Tekdüzen Hesap Planı'nda yer alan Maliyet Giderleri Karşılığı hesabının özellikleri,
kullanım alanları ve işleyişinin ayrıntılı bir biçimde açıklanması amaçlanmış ve bu amaçla
bir de uygulamaya yer verilmiştir.
2. ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Maliyet giderleri karşılığı hesabı; aylık maliyetlerin belirlenmesinde gelecek aylarda kesin
tahakkuku yapılacak giderlerle aylık maliyetlere pay verilmesinde, tamir bakım, ikramiyeler,
finansman giderleri vb. giderlere ilişkin tahmini gider karşılıklarının izlendiği hesaptır
(MSUGT., 97). Bu tanıma göre maliyet giderleri karşılığı hesabının özellikleri şöyle
sıralanabilir:
a) Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı aylık maliyetlerin belirlenmesinde kullanılmaktadır.
b) Hesabın konusu gelecek aylarda kesin tahakkuku yapılacak giderlerdir.
c) Bu hesap sadece fiili maliyet yöntemini kullanan işletmeler için gerekli olmaktadır
(Kepekçi, 70).
Maliyetlerini aylık dönemler itibariyle belirleyen ve fiili maliyet yöntemini uygulayan
işletmelerde bütün giderlerin fiilen ortaya çıkmasını, gerçekleşmesini beklemek büyük
zararlara yol açabilir. Maliyet muhasebesinin amaçlarını gerçekleştirmek bakımından doğru
bilgilere dayalı ve en çabuk bir şekilde maliyetlerin elde edilmesi büyük önem taşımaktadır.
Bu bakımdan fiili maliyet yönteminde, aylık dönemler itibariyle gerçekleşmesi mümkün
olmayan giderlerin önceden bütçelenmesi ve maliyetlerin buna göre hesaplanması bu
yöntemin ilkelerine aykırı değildir (Bursal-Ercan, 164). Tekdüzen Hesap Planı'nda yer alan
373-Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı bu fonksiyonu yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş
bir hesaptır. Buna göre Maliyet Giderleri Karşılığı hesabının kullanımını gerektiren
giderlerin başlıcaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tamir bakım
İkramiyeler
Finansman giderleri
Amortismanlar
Kıdem tazminatları
Yakıt giderleri
İzin ücretleri
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h) Bayram harçlığı, erzak, yakacak yardımı vb. sosyal yardımları (Hacırüstemoğlu, 34).
Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı 381-Gider Tahakkukları ile karıştırılmamalıdır. Gider
tahakkukları hesabına konu olan giderler kesinlikle belgeye dayalı olmakta yani kesin
tahakkuku yapılmaktadır (MSUGT., 98). Örneğin, dönemin elektrik faturası kesin bir
tahakkuku gösterir ve öncelikle Gider Tahakkukları hesabı yoluyla muhasebeleştirilip,
ödemesi sonradan yapılır.
3. HESABIN İŞLEYİŞİ
Bütçelenen giderlerin aylık tutarları 373-Maliyet Giderleri Karşılığı hesabına alacak ve
Maliyet Hesapları hesap sınıfında yer alan ilgili gider hesaplarına borç kaydedilir (Altuğ,
197). İlgili gider hesapları 7/A ve 7/B seçeneklerine göre farklı olmaktadır. Gider
hesaplarına kaydedilen bütçelenmiş rakamlar 7/A seçeneğinde her bir gider hesabına ilişkin
yansıtma hesapları yoluyla; 7/B seçeneğinde ise 798-Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı
yoluyla maliyetlere aktarılmaktadır (Gökyokuş, 44).
Bütçelenen ve 373-Maliyet Giderleri Karşılığı hesabının alacağına kaydedilen giderler
gerçekleştikçe bu hesaba borç ilgili aktif ya da pasif hesaplara alacak kaydı yapılır. Örneğin;
yıl sonunda amortisman giderlerinin kesin rakamları belirlendiğinde 373-Maliyet Giderleri
Karşılığı hesabı borçlandırılırken karşılığında Birikmiş Amortismanlar hesabı (257, 268,
299) alacaklandırılır (Güredin-Ülker-Burgazlıoğlu, 148).
Yıl sonunda, bütçelenen rakamlarla gerçek rakamlar arasındaki farkın belirlenmesi gerekir.
Bu fark aynı zamanda 373-Maliyet Giderleri Karşılığı hesabının bakiyesine eşit olmalıdır.
Hesabın borç bakiye vermesi gerçekleşen giderlerin bütçelenen giderlerden fazla olduğunu
yani olumsuz bir fark bulunduğunu gösterirken; hesabın alacak bakiye vermesi gerçekleşen
giderlerin bütçelenen giderlerden düşük olduğunu yani olumlu bir fark bulunduğunu gösterir.
Olumsuz farklar 373-Maliyet Giderleri Karşılığı hesabına alacak ilgili stok (151-152) ve
sonuç (620-621-622-623-630-631-632-660-661) hesaplarına borç kaydedilir. Olumlu farklar
ise 373-Maliyet Giderleri Karşılığı hesabına borç ilgili stok (151-152) ve sonuç (620-621622-63-630-631-632-660-661) hesaplarına alacak kaydedilir. Böylece hem 373-Maliyet
Giderleri Karşılığı hesabı kapatılmakta ve hem de ilgili stok ve sonuç hesapları gerçek
rakamlara göre düzeltilmiş olmaktadır.
373- Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı altında, bütçelenen gider türlerine ilişkin alt hesaplar
açılması gerekmektedir. Bu durum söz konusu giderlerin izlenmesi. kontrolü ve farkların
belirlenmesi bakımından önemlidir.
AKTİF YA DA
PASİF HESAPLAR
2

373- MALİYET GİDERLERİ
KARŞILIĞI
2

1

3

3

MALİYET HESAPLARI
(7A-7B)

STOK HESAPLARI
(151-152)
3

3

1

GELİR TABLOSU
HESAPLARI
3

3

1- Bütçelenen giderlerin aylık maliyetlere yüklenmesi
2- Gerçek rakamların kaydedilmesi
3- Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı bakiyesinin ilgili stok ve sonuç (Gelir Tablosu) hesaplarına aktarılması

Şekil: 373-Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabının İşleyişi
2

4. UYGULAMA
7/A seçeneğini kullanmak zorunda olan bir endüstri işletmesinde yıllık amortisman
giderlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Üretim Bölümü
Paz. Sat. ve Dağ. Bölümü
Yönetim Bölümü
Toplam

Bütçelenen
19.200.000.000
4.800.000.000
1.200.000.000
25.200.000.000

Gerçekleşen
23.400.000.000
5.280.000.000
1.320.000.000
30.000.000.000

Dönem sonu yarı mamul stoklarının 5.000.000.000 lira, mamul stoklarının 25.000.000.000
lira ve satılan mamul maliyetlerinin 250.000.000.000 lira olduğu belirlenmiştir. Üretim
bölümü amortismanlarından kaynaklanan farklar toplam maliyet tutarlarına göre
paylaştırılacaktır.
Yukarıdaki verilere göre:
a) Bütçelenen amortisman giderlerinin aylık maliyetlere yüklenmesi,
b) Yıl sonunda gerçek amortisman giderlerinin kaydedilmesi ve
c) Bütçelenen ve gerçek amortisman giderleri arasındaki farkların ilgili stok ve sonuç
hesaplarına aktarılmasına ilişkin muhasebe maddeleri aşağıda gösterilmiştir.
/
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
730.60.001 Amortisman Giderleri
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞ. GİD.
760.60.001 Amortisman Giderleri
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770.60.001 Amortisman Giderleri
373 MALİYET GİD. KARŞILIĞI
373.60.001 Amortisman Giderleri
... ayı bütçelenen amortisman giderleri
/

1.600.000.000
400.000.000
100.000.000
2.100.000.000

Bütçelenen amortisman giderlerinin maliyetlere yüklenmesi için yukarıdaki madde her ay
yapıldıktan sonra yıl sonunda ortaya çıkan gerçek amortisman giderlerinin
muhasebeleştirilmesi şöyle olacaktır:
/
373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
373.60.001 Amortisman Giderleri
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN.
... yılı cari amortisman giderleri.
/

30.000.000.000
30.000.000.000

Bütçelenen ve gerçekleşen amortisman giderleri arasındaki farkın düzeltilmesinden önce
373.60.001 numaralı alt hesap aşağıdaki gibi görünmektedir:
373.60.001 Amortisman Giderleri
30.000.000.000
2.100.000.000
2.100.000.000
2.100.000.000
2.100.000.000
2.100.000.000
2.100.000.000
2.100.000.000
2.100.000.000
2.100.000.000
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2.100.000.000
2.100.000.000
2.100.000.000
25.200.000.000
Pazarlama Satış ve Dağıtım bölümü amortisman giderlerinde ortaya çıkan 480.000.000
liralık fark 631-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabına; yönetim bölümü amortisman
giderlerinde ortaya çıkan 120.000.000 liralık fark 632-Genel Yönetim Giderleri hesabına
borç kaydedilirken, üretim bölümü amortisman giderlerinde ortaya çıkan 4.200.000.000
liralık fark 151-Yarı mamuller-Üretim, 152-Mamuller ve 620-Satılan Mamuller Maliyeti
arasında toplam maliyet tutarlarına göre paylaştırılacak ve bu hesaplara borç kaydedilecektir.
/
151 YARIMAMULLER-ÜRETİM
152 MAMULLER
620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ
631 PAZ. SATIŞ VE DAĞ. GİDERLERİ
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
373 MALİYET GİD. KARŞILIĞI
373.60.001 Amortisman Giderleri
... yılı amortisman gideri farklarının
düzeltilmesi
/

75.000.000
375.000.000
3.750.000.000
480.000.000
120.000.000
4.800.000.000

5. SONUÇ
Aylık dönemler itibariyle maliyetlerini belirleyen ve fiili maliyet yöntemini kullanan
işletmelerde, ay içinde gerçekleşmesi mümkün olmayan giderlerin önceden saptanmış
rakamlarla muhasebeleştirilmesi için Maliyet Giderleri Karşılığı hesabının kullanılması
zorunlu olmaktadır. Bu hesabın kullanılması yoluyla kesin tahakkuku ileriki dönemlerde
yapılacak olan giderlerin maliyetlere yüklenmesi sağlanmakta olup, bu durum işletme
yönetimi açısından son derece önemlidir. Bu bakımdan ilgili işletmelerde Maliyet Giderleri
Karşılığı hesabının kullanılmasına özen gösterilmeli ve bu hesap Gider Tahakkukları ile
karıştırılmamalıdır.
Ayrıca, Maliyet Giderleri Karşılığı hesabının kullanılması sadece fiili maliyet yöntemini
uygulayan işletmelerde söz konusu olmakta, önceden saptanmış (tahmini ve standart)
maliyet yöntemini uygulayan işletmelerde kullanılmasına gerek bulunmamaktadır.
6. YARARLANILAN KAYNAKLAR
AKDOĞAN, Nalan: Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Ankara 1998
ALTUĞ, Osman: Maliyet Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 1999
BURSAL, N. - ERCAN, Y.: Maliyet Muhasebesi, Der Yayınları, İstanbul, 1994
GÖKYOKUŞ, Sezgin: "Tekdüzen Hesap Planında Maliyet Hesaplarının Düzenleniş Şekli",
Vergi Dünyası, Sayı: 149, Ocak 1994
GÜREDİN, E. - ÜLKER, M.S.-BURGAZLIOĞLU, E.: Uygulamalı Maliyet Muhasebesi,
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2000
HACIRÜSTEMOĞLU, Rüstem: Maliyet Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2000
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BARKOD SİSTEMİ VE BARKOD SİSTEMİNİN STOK KONTROLÜNDE ARAÇ OLARAK
KULLANILMASI
Yrd. Doç. Dr. Mikail EROL
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İ.İ.B.F.
Öğretim Üyesi
1- GİRİŞ
Stoklar normal işletme faaliyetleri içerisinde satılmak üzere elde bulundurulan ve bu şekilde bir satışa
yönelik imalat aşamasında olan, satılacak mal ve hizmetlerin üretiminde tüketilecek olan ve gözle görülen
varlıklardır.
İşletmenin bulundurması gereken stok çeşitleri, işletmenin çeşidine göre farklılıklar gösterir. İster bir
endüstri, isterse bir ticaret işletmesi olsun, her işletmenin stokları işletmenin finansal yapısını ve kar etme
durumunu etkileyen en önemli etmen olmaktadır.
İşletmelerde stok kontrolü büyük önem taşıdığından biz çalışmamızda Barkod sisteminin stok kontrolünde
araç olarak kullanılmasını esas aldık.
2- BARKOD SİSTEMİ HAKKINDA GENEL KAVRAMLAR
2.1. Barkod Sisteminin Tanımı
Barkod sistemi, ürünlerin bilgisayarlara bağlantılı optik okuyuculu cihazlar ile kimliklendirilmesini öngören
bir sistemdir. 1
Diğer bir tanım ise; Barkod genel olarak stokları izlemek için otomatik tanımlama veri toplama sistemidir.
2
Barkodu kullanan doküman yönetim sistemi girdi ve çıktıları daha etkili kontrol eder.
2.2. Barkod Sisteminin İşleyişi
İşletmelerde Barkod sisteminin çalışması şu şekilde açıklanabilir. 3
Mağazaya gelen müşteri alışverişini yaparak ödeme için kasaya gelir. Kasiyerler yazar kasaya bağlı olarak
çalışan barkod okuyucuları ile malın üzerindeki etiketlerden borkod sembollerini okuturlar. Genellikle
barkod sembolleri ile o mala ait stok kodu bilgileri tanımlanır ve bilgiler kod çözücüler yoluyla ana
bilgisayarlara aktarılır.
Stok kodunun bilgisayarlara aktarılmasından sonra program yardımıyla o mala ait tanım ve fiyat bilgileri
müşterinin göreceği küçük ekrana gönderilir. Mallar üzerindeki bilgiler okunurken aynı zamanda da müşteri
fişi, faturası hazırlanır. Müşterinin verdiği para miktarı kasiyer tarafından bilgisayara girilir ve ödenmesi
gereken para üstü her iki ekranda da görülür. Bu arada da para çekmecesi açılmıştır ve kasiyer para
alışverişini tamamlar. Fatura kasiyer tarafından gerekirse onaylanır ve müşteriye verilir.
Barkod sistemi süratli güvenilir ve pratiktir. 4
Süratlidir: Çünkü barkod sisteminde bilgilerin okunması ve iletilmesi elektronik yöntemlerle
gerçekleştiğinden manuel sisteme göre çok daha hızlıdır.
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Güvenilirdir: Çünkü barkod sisteminde insan faktöründen doğabilecek hatalar tamamen ortadan
kaldırılmıştır. Sistemde sadece kodlar okunacağından ilgili personelin ya da operatörün bir yanlış yapması
söz konusu değildir.
Pratiktir: Çünkü barkod sisteminde bilgi toplama , aktarma ve değerlendirme işlemi basittir ve komplike
eğitim gerektirmez. Sistem manuel veri toplama yöntemlerine göre daha detaylı bilgiyi daha kısa zamanda
toplayarak işlemeye olanak verir.
Barkod sistemi verilerin doğru ve hızlı bir şekilde elde edilmesini sağlar. 5
2.3. Barkod Sisteminin Faydaları
Barkod sisteminin faydaları şu şekilde açıklanabilir6
Gerçek zamanlı (real-time) mal denetimi yapılmasını sağlar. Kesilen faturaların muhasebeleştirilmesi ve stok
durumuna yansıtılması manuel yöntemlere göre çok daha kısa bir zaman biçiminde gerçekleşir. Stok
seviyelerinin mal bazında gerçek zamanlı olarak izlenebilmesiyle malın devamlı elde bulunması ve gelen
müşterinin ihtiyacı giderilerek müşteri tatminini sağlar.
Gerçek zamanlı stok kontrolünün bir avantajı da malın elde bulundurma ve elde bulundurmama maliyetlerini
minimuma indirmesidir. Elde bulunan gereksiz stokların yaratacağı maliyet önlenerek kuruluşun finansal
yapısı güçlenir.
Enflasyonist ortamlarda kısa zamanda değişen fiyatların getireceği etiket maliyet birim fiyatlar sadece
bilgisayarlardan değiştirileceğinden ortadan kalkacaktır. Mal bazında stok kontrolü yapılacağından sipariş
miktarları ve sipariş zamanları bilgisayar tarafından rapor olarak sunulacak ve gerekli işlemler buna göre
programlanacaktır.
3- İŞLETMELERDE STOK KONTROLÜ
3.1. Stok ve Kontrol ile İlgili Kavramlar
Stok ; işletme satmak , yenil malların üretimde kullanmak ya da diğer çalışmalarda tüketmek üzere bazı
maddeleri önceden edinmek ve elde tutmak durumundadır. Bu maddelere genel olarak stok denir.7 Stoklar,
bu grup işletmenin satmak , üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği , ilk madde ve malzeme ,
yarı mamul ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi bir yıldan az bir sürede kullanılacak olan veya bir yıl
içerisinde nakite çevrilebileceği düşünülen varlıklardan oluşur. 8
Kontrol ; olması gerekenle , olanın karşılaştırılması aradaki olumsuz farkların belirlenecek düzeltici
tedbirlerin alınmasıdır. 9
Kontrol iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve
sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir
süreçtir. 10
Diğer bir tanım ise; kontrol işletmede plan çerçevesinde alınan kararların ne ölçüde başarıya ulaştığını
gösteren bir işlevdir. 11
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3.2. Stok Kontrolünün Amacı
Stokların kontrolünün amacı, bu varlık kaleminin devamlılık temeline göre, genel kabul görmüş muhasebe
ilkeleri doğrultusunda kayıtlara geçirildiğinin ve finansal tablolarda dürüst bir biçimde raporlanmış
olduğunun saptanmasıdır. Bu amaca ulaşmak için denetçi stokların fiziken varolduklarını, bunların
işletmenin sahipliğinde bulunduklarını , kullanılabilir veya satılabilir durumda olduklarını ve doğru bir
biçimde fiyatlandıklarını saptamalıdır. Bu nedenle stokların sayımı, stokları değerlemede uygulanan
yöntemler ve yapılan hesaplamaların aritmetik doğruluğu incelenmelidir.
Stoklarla ilgili kayıtların temelinin maliyet oluşturur. Stokların maliyeti bunların halli yanında bulundukları
yere ve duruma getirebilmeleri için doğrudan veya dolaylı olarak katlanılan tüm maliyetlerin toplamına
eşittir.
Stoklarla ilgili maliyetler değişik maliyet akışları temel olarak, değişik değerleme yöntemlerine göre farklı
biçimlerde saptanabilir. Geçerli koşullara göre dönem karını en gerçekçi biçimde yansıtan yöntem en uygun
değerleme yöntemi kabul edilmelidir.
Belirli durumlarda ise stokların değerlemesinde maliyet temelinden vazgeçilir. Stokların değerinin ilk
maliyetlerinin altına düştüğü zaman, stokların fiyatlanmasında artık maliyet değeri esas alınmaz. Fiziki
bozulma , modası geçme, fiyatlar seviyesinde değişme veya diğer nedenlerle stokların değerinin ilk
maliyetlerinin altına düştüğü kanıtlanırsa, bu değer düşmesi nedeniyle ortaya çıkan fark cari döneme zarar
yazılmalıdır. Stokların piyasa değerinin esas alınması bunun için yeterli olur. 12
3.3. Stok Kontrolünde Etkinliğin Sağlanması
Stok kontrolünde etkinliğin sağlanması aşağıdaki gibi açıklanabilir13
Stok kontrolünde etkinliğin sağlanabilmesi için, gerekli koşulların, stok ve stok hareketleri konusunda
yönelecek bilgi akışının zamanında temini yer alır. Stoklarla ilgili bilgilerin düzenli ve yararlı olabilmesi
için, stokların anlamlı bir biçimde sınıflandırılması ve gruplara ayrılması gerekir.
Firmanın stok tutmasındaki temel amaç, gelecekteki talebi karşılamaktır. Etkin bir stok yönetimi için satış
tahminleri büyük önem taşır. Geleceğin belirsiz olması halinde birden fazla satış tahmini yapmak ve bu
tahminlerin gerçekleşme olasılığını belirlemek yararlıdır.
Stok kontrolünde etkinlik sağlamanın diğer bir koşullu, devamlı kontrol ile stoklarda istenmeyen
gelişmelerin anında saptanması ve gerekli önlemlerin zaman kaybedilmeden alınmasıdır. Kuşkusuz, stok
bütçeleri , yöneticiler elinde etkili bir kontrol aracıdır.
4- BARKOD SİSTEMİNİN STOK KONTROLÜNDE ARAÇ OLARAK KULLANILMASI
İşletmelerde stok kontrolünde Barkod sisteminin kullanılması aşağıdaki gibi gerçekleşir14:
Stok bölümünün büyüklüğüne, içerdeki malların cinsine, iriliğine ve yerleşim planına bağlı olarak barkod
sistemini farklı şekillerde düşünmek olasıdır. Örneğin stok kodunu barkod etiketi halinde veren tartı cihazları
seçilmesi daha avantajlı olur.
Öncelikle stok departmanının hareket gören giriş- çıkış kapılarına (transfer yerlerine) birer barkod okuyucu
yerleştirilir. Tabi bu arada stok departmanında hangi malın hangi koridora ve hangi yönde rafta olduğu
bilgisayara yüklenmiş olmalıdır. Malların girişi esnasında üzerindeki etiketler okuyucularla okunarak hem
gerçek zamanlı bir stok girişi hem de sipariş kontrolü yapılmış olur.
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Okuma anında bilgisayara giden veriyle stoklarda bir birim (koli) mal girişi gerçekleşmiş olur. Stoktan mal
isteniyorsa ya da mal çıkışı yapılıyorsa bu defa çıkan malın üzerindeki barkod etiketi okuyucuyla okunarak
stoklardan anında birim düşülür.
Stokta hangi malın nerede olduğu bilgisayara girildiğinden mal aranmasında sadece barkod etiketi okunarak
malın nerede olduğu bulunur. Yine yapılan program yardımıyla minimum stok seviyesine gelen malların
belirlenmesi, sipariş listelerinin hazırlanması , mal hareketlerinin izlenmesi kolayca sağlanabilir. Stok gerçek
zamanlı ve tam kontrolün sağlanması stok mal hareketleri , malın geri dönme süreci ve bunun gibi ayrıntılı
daha birçok rapor elde etmek mümkündür.
Aynı olay için sabit barkod okuyucuları değil de portatif tip okuyucularda kullanılabilir. Portatif okuyucular
elde taşınabilen, fazla ağır olmayan ve üzerlerinde belleği bulunan programlanabilir okuyuculardır. Günlük
mal giriş ve çıkışı yapılacağı zaman etiketler portatif okuyucular ile okunur. Portatif okuyucular
programlanarak hangi malın nerede olduğu da program yardımıyla kolayca bulunabilir. Fakat bu sistem stok
verileri anında bilgisayara ulaşmaz. Portatif okuyucularda toplanan veriler ancak bilgisayara aktarıldıktan
sonra kullanılabilir. İlgili raporlarda anında değil de belirli periyotlarda alınabilir.
Portatif okuyucuların kullanılmasıyla bilgisayarın devamlı meşgul olması da önlenmiş olur. Bunun yanında
stok sayımı gibi okuyucunun hareketli olması gereken durumlarda portatif okuyucular tercih sebebi
olmaktadır.
5- SONUÇ
İşletmelerde stok kontrolü, bazı işletmelerde stokların toplam aktiflerin ve dönen varlıkların önemli bir
bölümünü oluşturması, likiditesinin diğer döner değerlere oranla daha düşük olması ve stok seviyelerindeki
dalgalanmaların önemli etkileri olması nedeniyle özel dikkat gerektirir.
Bir işletme açısından stoklara yapılan yatırımın belirli bir noktada bulunup, bulunmadığının belirlenmesi ,
stok bulundurmanın gerektirdiği giderler ve taşıdığı riskler ile, stok tutmanın sağlayacağı faydaların
dengelenmesini zorunlu kılar.
Barkod sisteminin süratli , güvenilir ve pratik olması nedeniyle işletmelerin stok kontrolünde araç olarak
kullanılması etkinliği artıracaktır.
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ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM (EBİ) TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELER ve MUHASEBE
DENETİMİ
Yrd. Doç. Dr. Yavuz ÇİFTCİ
Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F.
İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
1. GİRİŞ
Yirminci yüzyıla damgasını vuran en önemli olaylardan birisi de, hiç şüphesiz, bilgisayarların icadı
olmuştur. Bu alanda çok kısa zamanda, baş döndürücü bir gelişme yaşanmış ve bilgisayarlar, birçok alanda
hayatın vazgeçilmez unsurları haline gelmişlerdir.
Muhasebe, bu gelişime hızla uyum sağlamış ve bilgisayarın ilk olarak kullanıldığı alanlar arasında yerini
almıştır. Bu durum, muhasebenin teorik yapısını değiştirmemiş; ancak, temel muhasebe basamaklarını
oluşturan belgeleme, kaydetme ve raporlama süreçlerini köklü değişikliğe uğratmıştır. Önceleri sadece
geçmiş olayları kaydeden bir "defter tutma sistemi" olan muhasebe, elektronik bilgi işlem (EBİ)
teknolojisinin sağladığı imkanlarla, faaliyetlerin önceden planlanmasına ve sonuçların değerlenmesine
yarayan önemli bir yönetim aracı haline gelmiştir.
Muhasebede bilgisayarların kullanılması, "muhasebe-denetim" ilişkisini de etkilemiştir. Denetim objesinin
değişmesine bağlı olarak denetim süreci ve denetim teknikleri de değişmiştir. Denetçiler, bu duruma uyum
sağlamak için yeni denetim yöntemleri geliştirmişler; hatta günümüzde bilgisayar, denetimde kullanılan
vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir.
Bu çalışmada, EBİ teknolojisindeki gelişmelerin muhasebe ve özellikle denetim uygulamaları üzerindeki
etkileri incelenmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla, öncelikle muhasebede bilgisayarların kullanılmasının tarihi
gelişimi ve ardından bilgisayarlı muhasebe sisteminde denetim uygulamaları incelenmektedir. Ayrıca,
bilgisayarlı muhasebeye ilişkin ülkemiz mevzuatındaki başlıca düzenlemeler üzerinde de durulmaktadır.
2. MUHASEBEDE BİLGİSAYARLARIN KULLANILMASI
Muhasebede bilgisayarlardan yararlanılması sonucu, geleneksel muhasebenin temel basamaklarını oluşturan
belgeleme, kaydetme, defterlere nakil ve doğrulama gibi işlemlerin hepsi değişikliğe uğramıştır. Örneğin,
ciltli defterler ve yorucu nakil işlemleri tarihe karışmış, hesapların yerini manyetik ortamlar almıştır. Ancak
bu durum, sadece rutin ve toplu işlemlerin bilgisayara devredilmesi anlamına gelmemektedir. Muhasebe
literatüründe ileriye dönük muhasebe, yönetim muhasebesi, sorumluluk muhasebesi olarak ele alınan
muhasebe anlayışı, muhasebeyi amaca uygun, zamanlı, doğru, anlamlı bilgi üreten bir bilgi sistemi olarak
örgütlemek demektir1.
Günümüz muhasebe anlayışında, veri giriş ve veri kayıt işlemleri giderek önemini kaybetmekte ve
muhasebe, artık bilgi teknolojisine dayalı yönetim bilgi sisteminin bir parçasına dönüşmektedir.
Genel muhasebe, maliyet muhasebesi, dönen ve duran varlıkların takibi, planlama, kontrol v.b. muhasebe
uygulamalarında bilgisayarlardan büyük ölçüde yararlanılmakta ve geleneksel yöntemlerle, günlerce süren
işlemler, günümüzde bilgisayar yardımıyla artık birkaç saniyede yapılabilmektedir. Geliştirilen entegre
programlarla, örneğin, bir satış işleminde, bu işleme ait yevmiye fişi bilgisayara girildiği anda, fişteki bilgiler
ilgili hesaplara, yevmiye defterine, büyük deftere, yardımcı defterlere aktarılabilmekte; istenildiği anda
mizan, bilanço, gelir tablosu v.b. finansal tablolar çıkarılabilmektedir.
Muhasebede bilgisayarların kullanımı farklı biçimlerde olabilmektedir. Aynı zamanda EBİ teknolojisindeki
gelişmelere paralel olarak kronolojik bir sırayı da ifade eden bu kullanım biçimlerini aşağıdaki gibi üç ana
başlık altında sınıflandırmak mümkündür2:
1 Fahir BİLGİNOĞLU, "Bilgi İşlem Sistemine Dayalı Muhasebede Denetim", İ.Ü. İşletme F. Muhasebe Enstitüsü Dergisi,
Ağustos-Kasım 1989, S.57-58, ss.35-37.
2 Geniş bilgi için bkz., Karl F. BUSMANN. "Die Entwicklung der Prüfungstechnik, inbesondere unter dem Einfluss der EDV",
Unternehmens-Prüfung und-Beratung, Rudolf HaufeVerlag, Freiburg,1976, ss.103-104.
Hayri ÜLGEN, İşletme Yönetiminde Bilgisayarlar, 2. Baskı, İÜ İşletme Fak.Yay., İstanbul, 1990, ss.32-46.

1

i)

Kısmi Bilgi İşleme: Bilgisayar yardımıyla rutin muhasebe işlemlerinin (maaşların hesaplanması,
borçlu ve alacaklıların, stokların ve yatırımların takibi, satış istatistikleri vb.) yapılmasıdır.

ii)

Eş Zamanlı Bilgi İşleme: Bu uygulama biçiminde, yukarıda sayılan uygulama alanlarından iki veya
daha fazlası bütünleştirilir. Böylece, örneğin, faturalama, stok kayıtları, müşteri kayıtları ve satış
istatistikleri vb. veri hareketleri eş zamanlı (simultane) olarak işlenir.

iii)

Bütünleşik Bilgi İşleme: Bütünleşik bilgi işlemede, herhangi bir veri değişikliğinin sonuçları, EBİ
sistemince, ilgili bütün alanlarda da dikkate alınır. Örneğin, herhangi bir müşteriden sipariş gelmesi
durumunda, işletmenin üretim ve depolama düzenlemeleri, sipariş politikası, müşterinin ödeme
kabiliyetinin incelenmesi, ilgili defterlere kayıtlar, satış istatistiklerinin çıkarılması vb. işlemlerin
hepsi bir arada yerine getirilir. Dikkat edileceği gibi burada muhasebe, yönetim bilgi sisteminin
diğer alt sistemleriyle bütünleşmiş ve bütünleşik (entegre) bir bilgi sistemi ortaya çıkmıştır.

Bugün artık zaman alıcı rutin işlemlerin bilgisayara devredilmesiyle muhasebeciler, bir takım kağıtlarla,
defterlerle ve uzun hesaplamalarla uğraşmaktan kurtulmakta ve işletme sonuçlarını analiz ederek, verilecek
stratejik kararlar için tepe yönetimine anlamlı raporlar sunmak olan gerçek işlevine kavuşma yönünde
ilerlemektedirler. Dolayısıyla, muhasebecilik "kayıt" işlevinden, "danışmanlık ve denetim"işlevine doğru
yönelmekte3 ve bir muhasebeci ancak bilgisayarın sağlamış olduğu bu avantajları değerlendirdiği oranda
işletmeye yararlı olabilmektedir.
Bilgisayarlı muhasebeyi, bilgisayar ortamında muhasebe ve bilgisayar destekli muhasebe olmak üzere iki
ayrı kategoride incelemek gerekir. Bu ayrımın yapılmasının sebebi, bu iki kavramın farklı uygulama
biçimlerini ifade etmesidir. Dolayısıyla literatürdeki anlam karmaşasının giderilmesi bakımından bu ayrımın
yapılması büyük önem taşımaktadır.Bu iki kavram, aşağıdaki gibi tanımlanabilir4:
Bilgisayar Ortamında Muhasebe (computer-based accounting); muhasebe ve muhasebe ile ilgili işlemlerin
bilgisayar donanım ve yazılımı yoluyla gerçekleştirilmesi, ilgili verilerin veri taşıyıcılarında (manyetik disk,
disket vb.) saklanması, işlenmesi ve gerektiğinde ilgili taraflara iletildiği uygulama şeklini ifade eder.
Bilgisayar Destekli Muhasebe (computer-supported accounting) ise; muhasebe ve muhasebe ile ilgili
işlemlerin bilgisayar donanım ve yazılımı yardımıyla gerçekleştirilmesi, ilgili verilerin mevzuatın öngördüğü
şekilde yazıcıdan tasdikli kağıtlara aktarılarak saklanması ve gerektiğinde ilgili taraflara sunulduğu
uygulama biçimidir.
Görüldüğü gibi, iki uygulama arasındaki temel ayırım, verilerin saklanma biçimlerinden kaynaklamaktadır.
Birisinde veriler, veri taşıyıcılarında saklanırken; diğerinde yazıcı vasıtasıyla tasdikli kağıtlara aktarılarak
saklanmaktadır. Bilgisayar destekli muhasebenin elle tutulan muhasebeden farkı, işlemlerin el yerine
bilgisayar donanımı aracılığıyla yapılmasıdır. Bilgisayar ortamında muhasebe söz konusu olduğunda ise
belgeleme ve saklama aşamalarında farklı olgular devreye girmektedir.
3. BİLGİSAYARLI MUHASEBE SİSTEMİNDE DENETİM
Muhasebe denetimi genel bir yaklaşımla şöyle tanımlanabilir5:
“Muhasebe denetimi, belli bir ekonomik birim veya döneme ait rakamlarla ifade edilebilir bilgilerin önceden
tespit edilmiş kıstaslara uygunluk derecesini belirlemek ve bu konuda bir rapor vermek amacıyla bağımsız
bir uzman tarafından yapılan delil toplama ve değerleme sürecidir.”
Muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi, kuşkusuz bu faaliyetlerin bilgisayar
ortamında denetlenmesini de gündeme getirmiştir. Bu durum günümüzde “deftersiz muhasebe (paperless

3 Geniş bilgi için bkz., Mete ÖNAL-Recep PEKDEMİR, “Bilgi Teknolojisindeki Gelişmelerin Muhasebe Mesleğine Etkileri”, 21.
Yüzyıla Girerken Muhasebe Denetimi Mesleği ve Teknolojik Gelişmeler, IV. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu (5-9
Mayıs 1999), İstanbul SMMO Yay., İstanbul, 1999, ss.190-191.
4 Serhat KUTLAN, "Bilgisayar Ortamında Muhasebe İlkeleri", Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:153, Mayıs 1994, s.80. Çalışmamızda
"bilgisayarlı muhasebe", her iki kavramı da kapsamak üzere kullanılacak ve gerekli yerlerde ayrım yapılacaktır.
5 Hasan GÜRBÜZ, Muhasebe Denetimi, 4. Baskı, Bilim Teknik Yayınevi, Eskişehir, 1995, s.5.

2

accounting)” ve “bilgisayar ortamında denetim (paperless auditing)”6 kavramlarıyla ifade edilmektedir.
Dolayısıyla, defter ve belgelerin ortadan kalkmaya başladığı bir ortamda, denetim faaliyetleri de buna uyum
sağlayıcı yönde gelişmektedir.
Bilgi işlem teknolojisinin gelişmesiyle dış denetimin tanımında, amaçlarında, genel kabul görmüş denetim
standartlarında ve raporların içeriğinde herhangi bir değişme olmamıştır7. Ancak, denetim objelerinin
kaynağı olan muhasebe sürecinin amaçları ve yöntemleri, bilgisayarların kullanımıyla birlikte köklü
değişikliklere uğramıştır.
Bu gelişim sürecinin sonucu ortaya çıkan modern muhasebe denetimi anlayışının başlıca nitelikleri aşağıdaki
gibi özetlenebilir8:


Denetim çalışmalarında hata ve hilelerin ortaya çıkarılması amacından çok, finansal tabloların
doğruluğunun araştırılması ön plana çıkmaktadır.



Denetçilerin ortaklar, kredi verenler, devlet ve diğer ilgi gruplarına karşı sorumlulukları artmıştır.



Denetim faaliyetlerinde tüm işlemlerin tek tek incelenmesi tamamen terk edilmiş ve örnekleme yöntemi
benimsenmiştir. İradi örnekleme yanında özellikle istatistiki örnekleme yöntemlerinin kullanımı
yaygınlaşmaya başlamıştır.



Yapılacak denetim çalışmalarına yön vermek için, denetlenen işletmenin iç kontrol sisteminin
değerlendirilmesi, genel kabul görmüş bir denetim ilkesi haline gelmiştir.



EBİ sistemlerine uygulanabilecek yeni denetim yordamları geliştirilmiş ve bu sistemler bir denetim aracı
olarak kullanılmaya başlanmıştır.



Denetim faaliyetlerinde, faaliyet denetimi veya yönetim denetimi olarak adlandırılan ve muhasebe
dışındaki konuların da değerlendirilmesini kapsayacak yönde bir gelişme söz konusudur.

Muhasebe denetimi bu nitelikleriyle, yüksek düzeyde mesleki bilgi ve tecrübenin yanında EBİ sistemleriyle
ilgili temel bilgi düzeyi gerektiren bir meslek haline gelmiştir.
Önceleri elle yapılan toplama, çıkarma, nakletme vb. işlemler bilgisayarda yapıldığından saydamlık azalmış;
ciltli defterlerin yerini ekrandan veya yazıcıdan alınan sonsuz formlar almış ve elle tutulan muhasebede
karşılaşılan aritmetik işlem, nakil vb. hatalar önlenirken, yeni hata türleri ve kaynakları ortaya çıkmıştır.
Ayrıca bilgisayarların insanı ikamesi ile muhasebe organizasyon yapısı, dolayısıyla iç kontrol sistemi
değişme göstermiştir9.
Temel amacı "muhasebe sürecini gözden geçirerek kritik bir gözle incelemek ve finansal tabloların
dürüstlüğü hakkında bir yargıya ulaşmak10" olan denetimde de bu köklü değişime uygun yöntem ve
yaklaşımların geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Bu açıdan, etkin ve güvenilir bir denetim faaliyeti için, denetçilerin aşağıdaki hususları göz önünde
bulundurmaları gerekir11:


Denetim, bilgi işleme sistemlerindeki köklü teknolojik değişmelerden önemli ölçüde etkilenmiştir ve bu
etkilenme, denetçinin aşması gereken bir dizi sorun ortaya çıkarmaktadır.

6 Geniş bilgi için bkz., Jak KAMHİ, "Bilgisayar Ortamında Muhasebe Uygulamalarındaki Gelişmeler", 21. Yüzyıla Girerken
Muhasebe Denetimi Mesleği ve Teknolojik Gelişmeler, IV. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu (5-9 Mayıs 1999),
İstanbul SMMO Yay., İstanbul, 1999, s.234.
ÖNAL-PEKDEMİR, a.g.m., s.190.
7 Orhan TÜMER, "Bilgi İşlem Teknolojisinin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi", İ.Ü. İşletme F. Muhasebe Enstitüsü Dergisi,
S.40, Mayıs 1985, s.12.
8 GÜRBÜZ, a.g.e., s.4-5.
9 BİLGİNOĞLU, a.g.m., s.37.
10 Ersin GÜREDİN, Denetim, 6.Baskı, Beta Yay., İstanbul, 1994, s.13.
11 Melih ERDOĞAN, "Dış Denetçinin Bilgisayarlı Ortamlara Sistematik Yaklaşımı", Anadolu Ünv. İ.İ.B.F. Dergisi, C.VI, S.1,
Haziran 1988, s.257.
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Söz konusu sorunların aşılması, denetçinin öncelikle bilgisayar sistemini çok iyi anlamasıyla
mümkündür.



Denetçi, denetim yöntemlerini bilişim ortamına uyarlamak zorundadır.



Dış denetçi, güvenilir sonuçlara ulaşabilmek için, iç kontrol-bilgisayar-iç denetim düzlemindeki gerekli
tüm bilgiyi edinmek ve çözümlemek durumundadır.



Denetim çalışmalarının etkinliğinin arttırılması için; denetim alanına giren bilgisayar, aynı zamanda bir
denetim aracı olarak kullanılmalıdır (örneğin, muhasebe denetimi paket programları, veri testi, bilgisayar
örneklemesi vb.).



Denetim sürecinin planlanmasında denetçi, denetim aşamalarını ve bu aşamalardaki amaç ve
yöntemlerini belirlemede çok özenli davranmalıdır.

3.1. Bilgisayarlı Muhasebe Sisteminde Denetim Yaklaşımları
Denetçiler arasında, bilgisayarlı muhasebe sistemine yaklaşım açısından farklı görüşler söz konusudur.
Burada temel problem, bilgisayarın muhasebede kullanılmasının denetimin yapısını etkileyip
etkilemediğidir.
Bilgisayarların denetim uygulamaları üzerindeki etkilerini açıklamak üzere, terminolojide kullanılan üç farklı
yaklaşımdan bahsedilebilir12:
i) Sistemin Etrafından Denetim (Auditing around the computer): Bu yöntem, bilgisayarlı muhasebede
geleneksel denetim tekniklerinin uygulanmasını içerir. Bilgisayarı bir "kara kutu (black box)" olarak kabul
eden bu yaklaşımda, bilgisayar sisteminin işleyişiyle ve iç yapısıyla ilgilenilmemekte; işlemlere ilişkin belge
ve kayıtlar, örnekleme yoluyla incelenmektedir.
Bu tür bir denetimde, denetçi iki temel yarar bekler13:


Kontrolleri yaparken benzer denetim yordamlarını kullanabilir.



Bilgisayar programlarının zorluklarıyla uğraşmak zorunda kalmaz.

Ancak bu yaklaşımın temel sakıncası, denetim delillerinin toplandığı bilgisayar kapasitesinin kullanılmaması
ve denetim süresi ve performansında mümkün olabilecek maliyet tasarrufunu sağlayamamaktır.
Bütünleşme düzeyi düşük muhasebe sistemlerinde, bilgisayarca yapılan işlemlerin, örnekleme yapılarak elle
yürütülmesi ve girdi-çıktıların kontrolü ile uygunluk büyük ölçüde sağlanabilir. Ancak, karmaşık ve yüksek
düzeyde bütünleşmiş sistemlerinin denetiminde bu yöntem oldukça yetersiz kalmakta ve sistemin denetimi
gerekmektedir14. Sistemin etrafından denetim, zaman israfı ve maliyetinin yüksek olmasından dolayı, bugün
artık dünyada benimsenmeyen ve terkedilmiş bir yaklaşımdır15.
ii) Sistemin Denetlenmesi (Auditing through the computer): "Beyaz kutu (white box)" yöntemi de denilen bu
yaklaşımda, denetçi yazılım sistemi ve program akışının uygunluğunu denetleyecektir. Dolayısıyla bu
yaklaşım, denetçinin bilişimin temel konularına ana çizgileriyle vakıf olmasını gerektirmektedir.
Bilgisayarlı muhasebe sistemini denetleyecek denetçi, temel olarak aşağıdaki konularda bilgi sahibi
olmalıdır:


Bilgisayarın kullanım imkanları,



Olası makina hatalarını bilme,



Programcıdan gerektiğinde yararlanma,

12 Douglas R. CARMICHAEL-John J. WILLINGHAM-Carol A. SCHALLER, Auditing Concepts and Methods, 6. Baskı,
International Edition, 1996, s.358
13 William C. BOYNTON-Walter G.KELL, Modern Auditing, 6.Baskı, John Wiley&Sons, Inc., New York, 1996, ss.471-472.
14 BİLGİNOĞLU, a.g.m., ss.39-40.
15 Melih ERDOĞAN, "Bilgisayar Ortamında Muhasebe Denetimindeki Gelişmeler", 21. Yüzyıla Girerken Muhasebe Denetimi
Mesleği ve Teknolojik Gelişmeler, IV. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, İstanbul SMMO Yay., İstanbul, 1999, s.247.
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Akış ve küme diyagramlarının okunması,



Programlama metodları, değiştirme yöntemleri, program koruma ve program değişikliği yöntemleri.



Test yöntemleri,



Bilgi taşıyıcılarının işleyişi.

iii) Bilgisayar Yardımıyla Denetim (Auditing with the computer): Bilgisayar etrafından denetim yapılıyor ve
depolanmış bilginin ve işlemlerin denetiminde bilgisayardan faydalanılmıyorsa, EBİ’ye dayalı muhasebe
sisteminin sistem denetimi yoluyla denetlenmesi de, etkin ve düzenli bir denetim için yeterli olmaz.
Bilgisayarlı muhasebenin zorunlu kıldığı denetim metotlarının uyumlaştırılması problemi, yalnızca
bilgisayar üzerinde bir sistem denetiminden ibaret değildir. Aksine, bilgisayar uygulamaları, denetim
işlemlerinin yapılmasını da kapsar. Diğer bir deyişle, entegre bilgi işlem sisteminden çıkan bir raporun
uygunluk denetimi, denetimde bilgisayar kullanılmadan neredeyse mümkün değildir.
Denetçi aşağıdaki durumlarda bilgisayar yardımıyla denetimi daha avantajlı bulacaktır16:


İç kontrollerin önemli bir bölümü, bir bilgisayar programında somutlaştığında,



Görülebilir alış-veriş işlemleri arasında bir açıklık varsa,



Test edilmesi gereken kayıtlar çok sayıdaysa.

Denetimde bilgisayar kullanımı, hem geleneksel denetim metotlarıyla düzenli denetim sağlanamıyorsa,
"gerçek anlamda"; hem de denetim, bu suretle daha hızlı ve daha etkili yapılabiliyorsa, "ekonomik anlamda"
gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Denetimde bilgisayar kullanımı oldukça eskilere dayanmaktadır. Öyle ki, delikli kart sistemi için
geliştirilmiş denetim programları vardır. Standart denetim programları önceleri ABD'de büyük denetim
firmalarınca geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bunu bazı Batı Avrupa ülkelerindeki uygulamalar izlemiştir.
Bilgisayar destekli bir finansal tablo denetiminde, aşağıdaki seçeneklerden biri uygulanır17:


Müşteri programlarının test edilmesi,



Müşteri dosyalarının test edilmesi,



Bir denetim aracı olarak bilgisayarın kullanılması.

Denetim işlemlerinin yapılmasında, önceden başka amaçlar için hazırlanmış "işletim programları"ndan ve
denetimde kullanılmak üzere yazılmış "denetim programları"ndan yararlanılır. Denetçi öncelikle bilgisayar
firmalarınca kullanıcının emrine sunulan yardımcı programlara başvurabilir. Bu programlarla örneğin, veriler
farklılıkları açısından tasnif edilir ve program denetiminde test verileri otomatik olarak hazırlanır. Bunun
yanında, bilgi işlem sonuçlarının yorumlanması gerekliliği, denetçinin, denetim açısından birikmiş verilerin
analizi ve anlamlandırılabilmesi için, müşteriye ait işletim programlarına da başvurmasını zorunlu kılabilir.
İşletim programlarının dışında, denetimde "denetim programları" da kullanılmaktadır Bu tür programları,
özel ve genel amaçlı denetim programları olmak üzere iki başlık altında sınıflandırmak mümkündür 18:
i) Özel Amaçlı Denetim Programları: Bu programlar, birikmiş verilerden denetim için önemli verilerin
bilinçli veya tesadüfi seçiminde, hesaplama sonuçları ve verilerin karşılaştırılması v.b. tekdüze ve şekli
denetim işlemlerinin yapılmasında kullanılırlar. Özel denetim programları, denetçinin kendisince
yazılabileceği gibi, müşteri veya denetçinin siparişi üzerine bilgi işlem danışmanlık firmaları tarafından da
hazırlanabilir. Ayrıca bunlar, belirli bir denetim işi için hazırlanmalarına rağmen, esnek bir yapıda
programlandığında diğer müşteriler için de kullanılabilirler.
ii) Genel Amaçlı Denetim Programları: İlk olarak Amerikan denetim firmalarınca geliştirilen ve uygulanan
standart programlardır. Bunlar, denetçi tarafından istenen denetim işlemlerinin alt programlar şeklinde bir
16 BOYNTON-KELL, a.g.e., s.472.
17 CARMICHAEL-WILLINGHAM-SCHALLER, a.g.e., ss.352.
18 Geniş bilgi için bkz., CARMICHAEL-WILLINGHAM-SCHALLER, a.g.e., ss.352-358.
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araya getirilmesinden oluşurlar. Standart denetim programları olarak tasarlandıklarından her kullanım için
denetimin özel şartlarına uyarlanabilirler. Ancak burada, farklı bilgi işlem sistemlerinin özellikleri ve
müşterinin muhasebe organizasyonu dikkate alınmalıdır. Genel denetim programları yardımıyla denetim
verileri bilinçli ya da tesadüfi olarak seçilebilirler ve ihtiyaca göre yeniden düzenlenebilirler.
3.2. Bilgisayarlı Muhasebe Sisteminde İç Kontrol Yapısı
Günümüzde büyük işletmelerin iç kontrol bölümleri, bilgisayarları kendi kontrollerini desteklemek amacıyla
kullanmaktadırlar. Bir işletmede üst yönetim, muhasebe sistemindeki bilgisayarlaşma oranının büyüklüğü
veya veri işleme yöntemlerine bakmaksızın, iç kontrol yapısını oluşturmak ve korumakla yükümlüdür. Öte
yandan bir denetçinin de, denetim planı çerçevesinde, EBİ sistemindeki iç kontrol yapısını anlamaya
çalışmak ve bunun kontrollerin nitelik, zamanlama ve büyüklüğü üzerindeki etkilerini belirlemek
sorumluluğu vardır.
İç kontrol sistemi üzerindeki etkileri açısından, EBİ sistemi ve elle (manual) işlemenin temel farklılıkları şu
noktalarda ortaya çıkmaktadır19:


EBİ sisteminde, elle işlemeye göre, kontrol yordamlarının performansına ilişkin belgeli kanıt daha azdır.



Elle işleme sisteminde, bilgi görülebilir durumdadır. Buna karşılık EBİ sisteminde dosya ve kayıtlar
genellikle bilgisayar ortamında görülebilir biçimdedir ve bilgisayar olmaksızın okunamaz.



EBİ sisteminde insan katkısının en aza inmiş olması sebebiyle, hatalar görünmemeye başlayabilir ki, bu
elle işlemede rahatlıkla gözlenebilir.



Elle işlemedeki bilgiye nazaran, EBİ sistemindeki bilgi daha fazla fiziksel felakette hasar görme, yetkisiz
manipülasyon yapılması ve mekanik arıza riskine açıktır.



EBİ sisteminde, sistemdeki değişiklikler genellikle elle işlemeden daha zor gerçekleştirilebilir ve kontrol
edilebilirlik niteliği düşüktür.



EBİ sistemi elle işleme sistemine göre daha fazla tutarlılık taşır. Çünkü, EBİ sisteminde benzer konudaki
kayıtlar aynı kontrollere tabidir.



Bilgisayar temelli muhasebe raporları, tam zamanında sunulabildiğinden, şirket faaliyetlerinin gözetimi
ve incelenmesinde daha etkili bir yönetim imkanı sağlayabilir.

Sayılan bu temel farklılıklardan özellikle son ikisi EBİ sisteminin avantajlarını gösteriyorsa da, diğerleri iç
kontrol sistemi açısından temel risk ve problemleri ortaya koymaktadır.
Genel kabul görmüş denetim standartları gereğince, denetim, yeterli eğitim, teknik bilgi ve yeteneğe sahip
uzman kişi veya kişilerce yapılmalıdır. Dolayısıyla, bir denetçi sorumluluğunu yerine getirebilmek için, EBİ
sistemi ve bilgisayarlı denetim teknikleriyle ilgili yeterli eğitim, bilgi birikimi ve yeteneğe sahip olmalıdır.
Bu özellik her denetim elemanında bulunmalı ya da bir denetim takımında bir veya birden fazla uzman
bulundurulmalıdır.
EBİ sisteminde uygulanacak kontroller, genel olarak iki başlık altında sınıflandırılabilir20:


Genel kontroller,



Uygulama kontrolleri.

Aşağıda ele alınacak genel kontroller ve uygulama kontrolleri kapsamında yapılan çalışmalar, aynı zamanda
iç kontrol sisteminin tanınmasına da katkı sağlar. Diğer bir ifadeyle, bu kontrolleri yerine getiren denetçi, iç
kontrol sistemini de gözden geçirmiş ve değerlendirmiş olmaktadır.

19 BOYNTON-KELL, a.g.e., s.457-458.
20 George H. BODNAR-William S. HOPWOOD, Accounting Information Systems, 5.Baskı, Prentice Hall-Englewoods Cliffs,
New Jersey, 1993, ss.879-880.
BOYNTON-KELL, a.g.e., ss.458-466.
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Ancak belirtmek gerekir ki, denetçinin ön inceleme sonucunda vardığı yargı, iç kontrol sistemi hakkındaki
kesin bir yargı değildir. Denetçiye iç kontrolün incelenmesinde ve değerlendirilmesinde yön gösterici etkisi
söz konusudur21.
Denetçi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde, iç kontrolün denetim düzenlemelerinden amaçlarına
uygunluğu oranında yararlanır. Bunun yanında denetçi, her şeyden önce kendi denetim amaçları için, işletim
programlarının içine EBİ sistemlerini kontrol edebilen testler yerleştirmeyi, denetim işlemlerine dahil
etmelidir.
3.2.1. Genel Kontroller
Genel kontroller; işletmenin organizasyon yapısı, bilgi işlem ve muhasebe bölümlerinin organizasyonu,
belge düzeni, bilgisayar donanımın doğru çalışıp çalışmadığı ve sistem geliştirme kontrollerini içerir.
i) Organizasyon Kontrolleri: Denetçinin organizasyon yapısını kontrol etmesinin sebebi, genellikle meydana
gelebilecek hilelerin bilgi işlem personelinden, hataların ise organizasyon bozukluğundan kaynaklanmasıdır.
Bilgi işlem personeli, bilgi işleme sürecinin en önemli görevini üstlenmiştir. Verilerin bilgisayara doğru ya
da yanlış girilmesi onlara bağlıdır. Organizasyon yapısının düzensiz ve karmaşık olması ise, hata olasılığını
arttıracaktır.
Etkin bir muhasebe iç kontrol sisteminin kurulmasında dikkate alınması gereken22;


Görevlerin ayırımı,



Kıymet hareketlerinin yetkilendirilmiş olması,



Uygun belgeleme ve muhasebe kayıt düzeninin varolması,



Varlıkların ve muhasebe kayıtlarının fiziki korunması,



Bağımsız mutabakatın sağlanması

ilkeleri, elle tutulan muhasebede olduğu gibi bilgisayarlı muhasebede de göz önünde bulundurulması gereken
önemli konulardır.
Bilgi işlem bölümü ve muhasebe bölümü, işlemlerin düzenli, hızlı ve hatasız yapılmasında ortak bir
sorumluluk taşımaktadır. Bu sorumluluğun dengeli bir biçimde yürümesi için, her iki bölüm personelinin
yetki ve sorumlulukları tanımlanmalıdır. "Görevlerin ayırımı ilkesi" gereği, işlemler üzerinde, herhangi bir
bölümün personeli kontrolü tam olarak ele geçirmemelidir. Bu amaçla bilgi işlem bölümünün görevi, bilgi
işlemeyle sınırlandırılmalı, kaynak belgeler ise muhasebe bölümünce hazırlanmalı ve onaylanmalıdır.
Denetçi, burada iki temel noktaya dikkat etmelidir23:


İşlemlerin yetki alanları içerisinde ve onay görerek yapılması,



İşlemlerin kaydında girdi verilerinin tamlığı ve kesinliği konusundaki muhasebe
sorumluluğunun bilgi işlem bölümündeki yığın kontrollerle dengelenerek desteklenmesi.

bölümü

ii) Donanım Kontrolleri: Tüm muhasebe verilerini işleyen, hesaplamaları yapan, bilgileri depolayan, rapor
üreten, kısacası muhasebenin görevlerini büyük ölçüde üstlenen bilgisayar donanımının durumu, denetçi
açısından oldukça önemlidir. Çünkü denetçi, sağlıklı bir denetim için, donanımın hatasız çalıştığına güven
duymak ister. Bilgisayar kullanılan bir muhasebe sistemini denetleyecek denetçi, kullanılan bilgisayar
donanımı ve işleyişleri konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olmalıdır.
Donanım kontrolleri başlıca, gereksiz karakter kontrolü, ikili işlem kontrolü, yansıma kontrolü, ekipman
kontrolü, geçerlilik kontrolü, işlem kontrolleri (medya kontrolleri, çevre kontrolleri, güç koruma, ekipman

21 ERDOĞAN, "Bilgisayar...", a.g.m., s.251.
22 GÜREDİN, a.g.e., s.179.
23 Melih ERDOĞAN, Bilgisayar Kullanılan Muhasebe Sistemlerinde Denetim Süreci, Anadolu Ünv. Yayınları No:276,
Eskişehir, 1988, s.68.
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arızalarının resmi kayıt ve raporları, resmi düzeltme işleyişleri, işlem yordamları ve koruyucu destek vb.)
gibi kontrolleri kapsar. Bu kontroller iki ya da daha fazla ekipman üzerinde olabilir24.
iii) Sistem Geliştirme Kontrolleri: Kullanılan yazılım ve donanımın işletmenin ihtiyaçlarını karşılayamaz
hale gelmesi ya da ileride karşılayamayacağı düşüncesiyle mevcut sistemin geliştirmesi yoluna
gidilmektedir. Denetçi, böyle bir durum söz konusu olduğunda aşağıdaki hususları göz önünde
bulundurmalıdır25:


Standart belge ve yöntemlerin kullanılması,



Yeni uygulamaların tasarlanması, program değişiklikleri veya genişletmelerinin ancak yetkili kişi ve
organlarca yapılabilmesi için belirli yöntemlerin getirilmesi,



Uygulamadan önce uygun deneme rutinlerinin benimsenmesi,



Program ve belgeleri koruyucu bir sistemin geliştirilmesi.

Basit bir sistemde yeterli olabilecek belgeleme düzeni uygulaması, problem tanımlamasını, sistemleri,
programı, işlemleri ve kullanıcı belgelemesini içerecektir. Karmaşık sistemlerde ise, iş ve dosya belgelemesi
için ayırt edici sınıflamalar söz konusu olacaktır26.
Belgeleme düzeni, bilgi işlem uygulamaları üzerinde çalışan denetçilere, bir bilgi (veya başvuru) kaynağı
gibi hizmet sunar. İyi bir belgeleme düzeni, aynı zamanda iyi bir kontrol sisteminin tasarımı ve
gerçekleştirilmesi için de oldukça önemlidir.
3.2.2. Uygulama Kontrolleri
Uygulama denetiminde amaç, bilgisayar sistemlerinin etkin ve verimli biçimde işlev görmesinin, verilerin
tümüyle doğru ve güvenli gönderiminin test edilmesidir. Bilgisayar kullanılan bir muhasebe sisteminde, buna
özgün bazı kontrollerin olması gereklidir. Böyle bir kontrol yapısının oluşturulması ve uygun şekilde
işleyişinin sağlanması iç kontrolün işlevidir.
Uygulama kontrollerinin düzenlenmesi, genel kontrollerin varlığına ve bunların yapılış şekline bağlıdır. Eğer
genel kontroller veri kütüklerini yeterli biçimde koruyamıyor, yetkisiz bilgi girişlerini ve program
değişiklikleri riskini önleyemiyorsa, uygulama kontrolleri de etkili ve yeterli olamaz27.
Denetçi, uygulama denetiminde girdi,-bilgi işleme-ve çıktı sürecindeki kontroller üzerinde duracaktır.
i) Girdi Kontrolleri: Girdi kontrolleri, hem denetçilerin hem de kullanıcıların kontroller açısından en yoğun
dikkat göstermeleri gereken konulardan biridir. Hata ve hilelerin kaynaklanabileceği en duyarlı noktalardan
biri olmasının yanında, bilgisayar zamanının kullanımı açısından girdiler ve girdi kontrolleri, maliyetleri
artırıcı etkiye de sahip olabilmektedirler. Bu yüzden, girdi kontrolleri yapılırken kontrollerin hangi
noktalarda oluşturulması gerektiği konusu önem kazanmaktadır.
Bir bilgisayar sisteminde girdi kontrollerinin aşağıdaki noktalarda kurulması gerekir28:


Verinin oluşturulduğu noktada,



Hazırlanarak makina ortamına dönüştürüldüğü noktada,



Verinin bilgisayara girdiği noktada,



Verilerin hesaplandığı, yer değiştirdiği ve örgüt içinde taşındığı noktalarda.

24 Donald A. WATNE-Peter B.B. TURNEY, Auditing EDP Systems, 2.Baskı, Prentice-Hall International Editions, New Jersey,
1990, s.237.
25 Peyami ÇARIKÇIOĞLU, Elektronik Bilgi İşlem Sisteminde Kullanılan Muhasebe Sistemlerinde Denetim Özellikleri,
(Doçentlik Tezi), İstanbul Ünv. İşletme F., İstanbul, 1977, s.89.
26 WATNE-TURNEY, a.g.e., s.215.
27 Müjdat ÜNLEN-Ülkü ERGUN, "Bilgi İşlem Kullanıldığında Muhasebe Denetim Sistemi ve İç Kontrolün Önemi", Türkiye
IX.Muhasebe Eğitimi Sempozyumu: Teknolojik Gelişmeler Karşısında Muhasebe Eğitimi ve Uygulamaya Getirdiği
Sorunlar, Uludağ Ünv. İ.İ.B.F. Yay., Bursa, 1990, s.222.
28 ERDOĞAN, a.g.e., s.82.
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Bu kontroller, EBİ ekipmanları, veri dosyaları ve bilgisayar yazılımlarının yetkisiz kullanımını engellemeyi
amaçlar ve hem fiziksel hem de izlenen yöntemler açısından korumayı kapsar29.
Muhasebe verilerinin oluşturulduğu yerden bilgisayara girilmesine kadar izlemiş olduğu basamaklar dikkatle
izlenmeli ve hata riskini azaltmak için, bu basamaklar mümkün olduğunca en aza indirgenmeye
çalışılmalıdır. Ayrıca, muhasebe belgeleri basit, seri numaralı ve dolaşıma uygun tasarlanmalıdır.
ii) Bilgi İşleme Kontrolleri: Bilgi işleme sürecinde ortaya çıkan hatalardan büyük bir bölümü, programlardan
kaynaklanmaktadır. Bu yüzden hataların nerelerden kaynaklandığı belirlenerek, programlar üzerinde
kontroller oluşturmak gerekecektir. Programlardaki başlıca hata türleri kodlama hataları, işleme
mantığındaki hatalar, eksik program mantığı, izinsiz ve eksik program değiştirmeleridir30.
Denetçi, programlardan kaynaklanan hatalar üzerinde kontroller oluşturmak için, bu noktalarda iç kontrolün
varlığını ve etkinliğini ölçerek bir yargıya varacaktır. Bunu gerçekleştirmek için denetçinin yapacağı işlemler
şöyle sıralanabilir31:


Akış şemaları ile komutları bir kodlama formunda uzlaştırmak,



Program değişiklikleri ve yetkilendirmeyi kontrol etmek,



Programların fiziki kontrolünü yapmak.

Diğer taraftan, bilginin tam ve doğru olarak işlendiğinden emin olmak için, sistemde, verilerin işlenmesinden
önce kontrollerini yapan kontrol programları yer alır. "Programlanmış Kontroller" de denilen bu programlar,
herhangi bir hataya imkan vermemek ve olabilecek hataları ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmışlardır. Bu
programlar, görevlerini gerçekleştirirken önceden verilen ölçütlere göre karşılaştırmalar yaparak bu ölçütlere
uygun olmayan bir durumda işlemi durdururlar. Bu özellikleri dolayısıyla, bilgi işleme sürecini işleyişin
doğruluğu ve güvenilirliği açısından önemli ölçüde etkileyen kontrollerdir.
iii) Çıktı Kontrolleri: Uygulama denetimini son aşaması, çıktı kontrolleridir. Girdi, bilgi işleme ve donanım
kontrolleri karşılıklı olarak iyi biçimde kurulmuşlarsa, çıktılar da yüksek bir güvenilirlik derecesine sahip
olurlar. Aksi takdirde çıktı kontrollerinin etkinliğini sağlamak güçtür.
Çıktıların kontrolünde en önemli unsur, kullanıcı kontrolleridir. Kullanıcılar, verilen tüm bilgi için çıktı
toplamları ile girdi toplamlarının denkliğini incelemelidirler. Eğer çıktı, veri işlemeyi bilen birisi tarafından
incelenmezse, en bariz işlem hatalarının bile gözden kaçması riski söz konusu olur32.
Diğer yandan, çıktının uygun şekilde dağıtıldığı konusunda da denetçi güven duymalıdır. Bir bilgi işlem
bölümünce işlenen bilgi, genellikle gizli bir yapıya sahip olacağından, çıktıların sadece yetkili kişilerin eline
geçtiği kontrol edilmelidir.
4. TÜRK MEVZUATINDA BİLGİSAYARLI MUHASEBEYE İLİŞKİN BAŞLICA
DÜZENLEMELER
Ülkemizde bilgisayarlı muhasebeyi düzenleyen özel bir kanun yoktur. Ancak bazı kanunlarımızda bu konuda
kısmi düzenlemeler yapılmıştır33.
TTK md.70'te, günlük defterlerin "makina" yardımıyla tutulabileceği belirtilmiştir. Bu düzenleme eski
olduğundan, geniş bir yorumla "makina" kelimesinin günümüzde bilgisayarı da kapsadığı sonucu
çıkarılabilir.

29 BOYNTON-KELL, a.g.e., s.461.
30 ERDOĞAN, a.g.e., ss.98-100.
31 ERDOĞAN, a.g.e., s.101.
32 ÜNLEN-ERGUN, a.g.m., s.224.
33 Geniş bilgi için bkz. Osman ALTUĞ, Muhasebe-Hukuk İlişkileri, Evrim Yayınevi, İstanbul, t.y., s. 98-101.
Serhat KUTLAN, "Bilgisayar Ortamında Muhasebe Denetimi Esasları", Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:155, Temmuz 1995.
Mahmut VURAL, "Vergi Hukukumuzda Bilgisayar Ortamında Muhasebe", Vergi Dünyası Dergisi, S.144, Ağustos 1993, s.2732.

9

VUK.'nda ise, bu konuyla ilgili çeşitli düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Muhasebesini bilgisayar
yardımıyla tutmak isteyen işletmeler VUK'nun 183. md.'ne göre, Maliye Bakanlığı'ndan özel izin almak
zorundaydı. Ancak 4.12.1985 tarih, 3239 Sayılı Kanun’la, özel izin alma zorunluluğu kaldırılarak, tutulması
zorunlu olan defterlerin ayrık (müteharrik) yapraklı olarak tutulabilmesi mükelleflerin isteğine bırakılmıştır.
Buna göre, ayrık yapraklı defter tutulduğunda da, bunların VUK ve TTK'na göre açılış ve kapanış
tasdiklerinin yapılması ve kapanış tasdikinden sonra, kullanılmayan sayfalarla birlikte ciltletilmesi
gerekmektedir.
Öte yandan VUK.175.md.'nde mükelleflere, Kanun'daki esaslara uymak şartıyla, defterlerini ve
muhasebelerini işlerinin yapısına uygun olarak düzenle serbestisi tanınmıştır. Yine VUK'un 175. maddesine
1995 yılında kabul edilen 4108 Sayılı Kanun'la "Maliye Bakanlığı, muhasebe kayıtlarını bilgisayar
programları aracılığıyla izleyen mükellefler ile bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce
uyulması gereken kuralları ve bilgisayar programlarının içermesi gereken asgarî hususlar ile standartları ve
uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir" şeklinde bir fıkra eklenmiştir.
Son olarak, 1998 yılında 4369 Sayılı Kanun'la VUK'nun 256 maddesi değiştirilmiş ve Kanun’a mükerrer 257
madde eklenmiştir. Bu düzenlemelerle, vergi mükellefleri ve diğer sorumluların muhafaza ve ibraz etmek
zorunda oldukları defter ve belgelere "mikro film,mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçları"nın da
eklenmesi; bilgilerin yazı yerine elektronik kayıt ortamlarında verilmesi için Maliye Bakanlığı'na izin verme
veya zorunluluk getirme yetkisi getirilmektedir. Ancak Bakanlık, henüz bu yetkiye dayalı bir düzenleme
yapmamıştır.
Mevzuatımız incelendiğinde, bilgisayarlı muhasebe uygulamalarının hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan
hukuki alt yapının büyük ölçüde sağlandığı, ancak mali otorite tarafından çıkarılacak tebliğlerle
desteklenmesi gerektiği söylenebilir.
5. SONUÇ
Günümüzde bilgisayar ortamında verilerin yüklenmesi, aktarılması, işlenmesi, değiştirilmesi ve silinmesi
hiçbir iz bırakılmadan yapılabilmektedir. Bu durumun önlenebilmesi için doğal olarak etkin bir yasal
denetim de gerekmektedir. Muhasebede bilgisayar kullanımının büyük boyutlara ulaştığı ülkemizde, bu tür
kötü niyetli kullanımların engellenmesine ilişkin kurallar ve bu kuralların ihlali durumunda uygulanacak
cezalar henüz düzenlenmemiştir.
Ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemelerden "bilgisayar destekli muhasebe"nin uygulandığı anlaşılmaktadır.
"Bilgisayar ortamında muhasebe"nin gerçek anlamda hayata geçirilmesi için oldukça geniş yetkilere sahip
olmasına rağmen Maliye Bakanlığı, bugüne kadar bu yetkisini kullanarak herhangi bir düzenleme
yapmamıştır.
Bilgisayar ortamında muhasebe ve denetime ilişkin düzenlemelerin bir an önce yapılması ve bunun veri
koruma-saklama mevzuatı ile desteklenmesi gerekmektedir. Bunun için işletmelerin kullanacakları
muhasebe programlarının yetkili organlarca onaylanması ve kullanılan programların da defter ve belgelerin
yasal saklama süresince saklanması zorunlu hale getirilmelidir. Böylelikle hem mükellefler kendi
sistemlerini daha rasyonel kullanabilecekler hem de mali otorite denetim işlevini daha ekonomik bir şekilde
gerçekleştirebilecektir.
Yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda, muhasebede "kayıt tutma" işlevinin önemi her geçen gün
azalmakta ve "danışmanlık ve denetim" işlevi daha çok ön plana çıkmaktadır. Diğer ülkelerde alınan
mesafeye baktığımızda, ülkemizde bu konuda eğitim ve yasal düzenleme eksikliği olduğu görülmektedir. Bu
olumsuzluğun giderilmesi, bilgi işlem teknolojisine uyum sağlamış nitelikli meslek mensuplarının
yetiştirilmesi ve bilgisayar ortamında muhasebenin yaygınlaşmasını sağlayacak mevzuatın hazırlanmasına
bağlıdır. Bilgisayarsız bir muhasebe ve denetim düzeninin düşünülemez olduğu günümüzde, muhasebe ve
denetim mesleğinin devamı ve saygınlığı açısından büyük önemi olan bu konuda, devlete, üniversitelere ve
meslek kuruluşlarına da önemli görevler düşmektedir.
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Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi
GİRİŞ
Çok kısa bir süre öncesine kadar iletişim, insanlar için sıradan bir ihtiyaç olarak görülürken, son yıllarda
özellikle günümüz modern toplumlarında artık, günlük yaşamın vazgeçilemez önemli bir olgusu haline
gelmiş ve buna paralel olarak da, son derece yaygın ve gelişmiş iletişim araç ve teknolojileri kullanılmaya
başlanmıştır.
Vergi sistemini revize edici değişiklikler kalıcı olabileceği gibi süreli de olabilmektedir. Nitekim, 4306 sayılı
Kanunla 8 yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak amacıyla ihdas edilen eğitime katkı payı ile,
4481 sayılı Kanun ile 17.8.1999 - 12.11.1999 tarihlerinde Marmara Bölgesi ve civarında meydana gelen
depremin yol açtığı kayıpları gidermek amacıyla bazı mükellefiyetler tesisini ortaya çıkaran özel iletişim ve
özel işlem vergilerinin 31.12.2002 tarihine kadar süreli olarak alınması, günün koşullarına uygun olarak
sisteme yerleştirilmiştir.
Dünya ekonomilerinde küreselleşme ve bilgi iletişim teknolojilerinin yaygın olarak kullanılmaya başlanması,
günümüzün en önemli iki gelişmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda hizmetler sektörünün önemi
de atmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ticari işlem maliyetlerini düşürmesine paralel olarak, elektronik
ticaretin de değişik faaliyet alanlarında ve dünyanın değişik bölgelerinde hızla yaygınlaşmasına neden
olmuştur.
Ülkemizde , özel radyo ve televizyonların faaliyet göstermelerine izin verilmesiyle birlikte, hemen her türlü
isteğe, düşünceye, kesime, bölgeye ve ihtiyaca cevap verecek sayıda radyo ve televizyon işletmeleri
kurulmuş ve adeta bir kitle iletişim devrimi gerçekleştirilmiştir.
I. TELEFON ve CEP TELEFONLARI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
Ülkemizde iletişim cihazları sanayii PTT tarafından kuruldu. Bugünden geriye baktığımızda görünen,
iletişim ağında Türk sanayiine ait özgün ürünlerin, dolayısıyla fikri mülkiyet payının, hatta yerli üretim
oranının giderek ve hızla azalmakta olduğudur. Öyle ki, 1980’li yıllarda %20’lere çıkmış olan fikri mülkiyet
payı %3’ün altına gerilemiştir. Olması gereken ise %50’dir. Diğer yandan 1991 yılında 669 milyon $ olan
iletişim cihazları üretimi 2000 yılında 624 milyon $’a gerilerken, ithalat 189 milyon $’dan 2463 milyon $’a
çıkmıştır. Bu sonuçlarda ülkemizde sık sık görülen ekonomik krizlerin rolü olmakla birlikte izlenen
özelleştirme, sanayileşme ve yabancı sermaye politikalarındaki yanlışların ve bilim ve teknoloji politika
eksikliğinin etkisi de küçümsenemez. Bugün ülkemizde iletişim cihazları sanayii yabancı sermayenin
kontrolündedir.
Bugün dünyada yaygın iletişim şebekesinde her yeni çıkan hizmet mevcudun üzerine monte ediliyor. Sabit
telefon, mobil telefon, çeşitli TV’ler, internet, yeni abonelikler, yeni kimlikler, yeni şifreler gerektiriyor.
Geleceğin iletişim şebekesi için bir yakınsamanın gerçekleştirilmesi lüzumlu görülüyor. Yani, bütün iletişim
ve eğlence ihtiyaçlarını kapsayan bir şebeke gerçekleşecek. Bu ağın geniş bantlı ISDN (Integral Servıces
Digital Network - Tümleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi) özelliğine sahip, akıllı bir ağ olması gerekiyor. Bu
yöndeki gelişmelerde bugün itibariyle geniş mutabakat sağlanmış durumdadır. Yeni şebekenin mimarisi
ATM (Asynchronous Transfer Mode)’ye dayanıyor. Böyle bir şebekenin gerçekleşmesi için 20 yıllık bir süre
öngörülüyor. ATM bazı açılardan hem POTS (eski telefon servisleri: Plain Old Telephone Service), hem de
paket anahtarlamalı devrelerle yakınlık gösteriyor.1
İletişim imkanlarının yaygınlaşması birçok problemi de birlikte getiriyor. İletişim sistemlerinin işlevleri
insanların hususilik ve mahremiyeti ve güvenliği ile dengelenmedikçe doğru çalışıyor kabul edilmez. Türk
1

Fikret Yücel, Türkiye’de İletişimin Öyküsü, Türk Telekom Dergisi, Sayı:6, 2001,s. 19.
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Telekom’un vermiş olduğu iletişim hizmetleri şunlardır; Turpak, ATM, ISDN, VSAT (Very Small Aperture
Terminal - çok küçük çaplı uç birim), ADSL (Asymmetric Digital Subsciber Line - asimetrik digital abone
hattı), Centrex, TES (Terminal Earth Station - uydu yer sistemi: Santral bulunmayan köy, mezra gibi küçük
yerleşim birimlerindeki abonelere santralsiz doğrudan telefon olanağı verir.), TDM (Türkiye Sayısal Data
Şebekesi), Kablolu Tv., KTS (Kablosuz Telefon Sistemi), Frame Relay ve IBS (International Business
Service - uluslararası iş servisi) vardır.
1. Eğitime Katkı Payı (EKP)
4306 sayılı Kanunun Geçici 1.maddesinin A bendine göre 8 yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde
kullanılmak üzere 1.9.1997-31.12.2002 tarihleri arasında aşağıda belirtilen işlemler ile kağıt ve belgeler için
eğitime katkı payı ödenir.2
1-

23456789-

Beyannamelerde
 Vergi dairelerine verilen beyannamelerden,
 Belediyelere verilen beyannamelerden,
 Gümrük idarelerine verilen beyannamelerden,
 Sosyal sigortalar kurumuna verilen bildirgelerden.
Taşıt alım vergisine tabi olan motorlu taşıtların kayıt ve tescilleriyle, devirlerinde,
Spor-Toto, Spor-Loto ve Sayısal Loto oyunları ile At Yarışlarında her 1 bilet için,
Silah taşıma ve bulundurma Müsaade Vesikaları ile Kara Avcılığı Ruhsat Tezkerelerinde,
Havayolu ve İç Hat Yolcu Taşımacılığında düzenlenen biletlerde,
İMKB ve Sermaye Piyasası Kurulu işlemleri üzerinden,
Cep Telefonlarında GSM aboneliğinden,
Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından Reklam Gelirleri ile birlikte,
Tapu işlemlerinden.

Eğitime Katkı Payı ödenmesini gerektiren beyannameler şunlardır. Yıllık gelir vergisi beyannamesi, KDV
beyannamesi, KDV beyannamesi (vergi sorumluları için), Ek (KDV) vergi beyannamesi.
Cep telefonu sahipleri, Türk Telekom A.Ş.’ne ödedikleri aylık sabit tesis ücretleri kadar bir tutarı ayrıca
eğitime katkı payı olarak ödeyeceklerdir. Türk Telekom A.Ş’ne yılda bir defa ödenecek olan katkı payının
ilki 1997 Eylül ayı sabit tesis ücretleriyle birlikte, diğerleri de her yılın Ocak ayı ücretleri faturalarına dahil
edilerek tahsil edilecektir. Türk Telekom A.Ş., eğitime katkı payını yukarıda belirtilen ayların sabit tesis
ücretleri faturalarına dahil ederek tahsil edecektir. 01.01.2002 tarihinden itibaren GSM aboneliği tesis
edilecek olanlar, tesis ücretiyle birlikte 5.000.000 TL eğitime katkı payı ödeyeceklerdir.
4306 sayılı Kanunun Geçici 1.maddesinin A fıkrasında belirtilen başlıca işlemle ve kağıtlar ile bunlar
üzerinden ödenen eğitime katkı payı tutarları aşağıdaki gibidir:3
*
*
*

Cep Telefonlarının abonelik tesisinde 5.000.000 TL.
Cep Telefonu aylık sabit tesis ücretinde Aylık sabit tesis ücreti kadar.
RTÜK’na reklam geliri nedeniyle ödenen Üst Kurul Payları
Üst Kurul Payı kadar.

1.2. Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun
Cep telefonu sahipleri adına tahakkuk ettirilen aylık sabit tesis ücretleri kadar yılda 1 defa olmak üzere
ayrıca hesaplanan tutar ile adlarına GSM aboneliği tesis edilenlerden 5.000.000 TL; 13.4.1994 tarih ve 3984
sayılı Kanun uyarınca RTÜK tarafından reklam gelirlerinden alınan pay kadar ayrıca hesaplanacak tutarlar;
yine başta belirtilen nispi pay cep telefonu işletmecilerine yılda 1 defa (birincisi bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihi takip eden yılda, diğerleri her yılın Ocak ayında) maktu pay ise abone tesis ücreti ile birlikte;
RTÜK’te belirtilen katkı payı ise RTÜK katkı payı ile birlikte taraflarca işlemden önce ödenir.

Neslihan İçten, Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem Vergisi ve Özel İletişim Vergilerinin Hangi İşlem ve Kağıtlardan Alınacağı,
Gider Kaydedilip, Kaydedilemeyeceği, Vergi Raporu, Vergi Denetmenleri Derneği Yayını, Yıl:8, S:50, Aralık-Ocak 2001, s.
81-82.
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Türk Telekom A.Ş.’den abonelik almak isteyen bir kişi 7.000.000 TL telefon tesis ücreti ve 5.840.000 TL
Damga Vergisi olmak üzere toplam 12.840.000 TL öder. Damga Vergisi, yasa gereği müşteriden alınıp
devlete ödeniyor. Bu vergi nakit olarak alınmayıp, ilk dönem faturasına yansıtılıyor. Abonmanların aylık
olarak ödedikleri faturalarda her ay abonman taksiti 5.000.000 TL’dir. Türk Telekom tarafından tahsil edilen
tutarın %18’i KDV, %15’i hasılattan pay, %1’i haberleşme vergisi olarak ilgili kurumlara aktarılmaktadır.
Bu %18’lik KDV oranı, 1 Kontör ücretin değeri üzerinden hesaplanır (50.000 TL + KDV). Yine Türk
Telekom’un devlete ödemiş olduğu Gelir ve Kurumlar vergisi vardır. Bu vergi oranları belli bir matrahtan
sonra artmaktadır.
Cep telefonu açısından baktığımızda, Telsim, Turkcell, Aria ve Aycell gibi şebekelerin olduğunu ve bunlar
üzerinde de belirli vergisel sorumluluklar bulunmaktadır. Telsimde varolan vergisel yükümlülükler şunlardır:




Aylık sabit ücret yoktur. Ücret toplamı kadar KDV matrahı söz konusudur.
Vergi, harç, fon vs. başlığı altındaki mali yükümlülükler, Maliye Bakanlığı ile Telekomünikasyon
Kurumu adına, Telsim tarafından tahsil edilerek ilgili kurumlara aktarılır.
Cep telefonları üzerinden alınan KDV oranının %18 olduğunu daha öncede belirtmiştim. Özel iletişim
vergisi oranı %25’tir. Ayrıca, 574.500 TL kadar TK yıllık kullanım ücreti söz konusudur. 2002 yılına ait
TK kullanım, EKP ve özel işlem vergisi yıllık bedelleri 12 taksit halinde aylık faturalara tahakkuk
edilmektedir.

Turkcell hattı üzerindeki mali yükümlülükler ise şunlardır:




Aylık sabit ücret 811.966 TL’dir. Aylık sabit ücret seçilen tarifeye ve alınan servislere göre aylık olarak
tahakkuk edilen tutardır.
KDV oranı %18, Özel iletişim Vergisi oranı %25 olup; vergiler, harçlar, fonlar toplam 709.828 TL’dir.
Bunun içinde yer alan yükümlülükler; 1- özel işlem vergisi aylık taksit 67.664 TL, 2- eğitime katkı payı
aylık taksit 67.664 TL, 3- telsiz kullanım aylık taksiti 574.500 TL.
Faturada aylık kullanım tutarı, aylık sabit ücret tutarı ve diğer hizmet ücretleri kalemlerinin toplamıdır.
Bu tutarın üzerinden KDV hesaplanır. Özel iletişim vergisi, her ay KDV uygulanan tutar üzerinden %25
oranında, Turkcell tarafından devlet adına tahsil edilir.

Cep telefonu işletmecileri ve RTÜK tarafından bu fıkraya göre 1 ay içinde tahsil edilen eğitime katkı payları,
ertesi ayın 20.günü akşamına kadar beyan edilerek ödenir. Bakanlar Kurulu bu uygulamalarla ilgili tutarları
ayrı ayrı 10 katına kadar arttırmaya yetkilidir. Eğitime katkı payının tarh, tahakkuk ve tahsilinde, ilgili
mevzuat hükümleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
hakkında kanun hükümleri uygulanır. Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcileri,
konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi
muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşların temsilcilikleri hakkında uygulanmaz.
13.04.1994 tarihli ve 3984 sayılı Kanunu uyarınca RTÜK, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile diğer
özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca elde edilen reklam gelirlerinden pay almaktadır. 3984 sayılı
Kanunun 12.maddesinde belirtilen ve Üst Kurulun gelirleri arasında yer alan; reklam gelirlerinden alınacak
paylar, yayın izni ve lisans ücretlerinden elde edilen gelirlerin tutarları üzerinden Maliye Bakanı’nın teklifi
üzerine Başbakan tarafından belirlenecek kısmı 8 yıllık kesintisiz ilköğretim ve ortaöğretim hizmetlerinde
kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca bütçeye özel gelir ve MEB bütçesine özel ödenek kaydedilir.4 RTÜK
tarafından 01.9.1997 tarihinden itibaren alınacak payın tahsili sırasında, ayrıca bu tutar kadar eğitime katkı
payı tahsil edilecektir.
2- Ek Vergiler
Marmara Bölgesi’nde yaşanan deprem felaketi neticesinde ekonomide meydana gelen kayıpları telafi etmek
amacıyla hazırlanan 4481 sayılı “17.08.1999 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” 26.11.1999 tarih ve mükerrer 23.888
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonra çıkarılan bir dizi Bakanlar Kurulu
4
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Kararları ile de vergi kanunlarında bazı oranlarda düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemelerin temel
amacı ülkemizin 17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde yaşamış olduğu deprem felaketi neticesinde uğramış
olduğu ekonomik kayıpların telafi edilmesidir. Bu bağlamda 4481 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler
şunlardır:5
1.
2.
3.
4.

Ek Gelir ve Ek Kurumlar Vergisi
Ek Emlak Vergisi
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
Özel İletişim Vergisi
5. Özel İşlem Vergisi

2.1. Özel İletişim Vergisi
4481 sayılı Kanunun 8.maddesine göre 31.12.2002 tarihine kadar uygulanmak üzere her nevi cep telefonu
işletmecileri tarafından verilen (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri
(17.08.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen
yerlerde, mücbir sebebin devam ettiği sürece abonelere verilecek ön ödemeli kart satışları dışındaki
hizmetler hariç) %25 oranında özel iletişim vergisine tabidir (Bolu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinin
merkez ve ilçelerindekilere abonelere verilecek hizmetler hariç).
Verginin mükellefi cep telefonu işletmecileri olup; matrahı, KDV’yi oluşturan unsurlardan teşekkül eder.
Özel iletişim vergisi, KDV matrahına dahil edilmez. Bir aya ait özel iletişim vergisi takip eden ayın 15.günü
akşamına kadar KDV beyannamesi ile beyan edilerek aynı süre içerisinde ödenir. Her ay tahakkuk edecek
%25 oranındaki özel iletişim vergisi faturalarda gösterilir.6
Özel iletişim vergisi KDV matrahına dahil edilmeyecektir. Ancak, cep telefonu işletmecilerinin verdiği
haberleşme hizmetlerinde kullanılan kartların satışını yapanların, özel iletişim vergisi mükellefi olmamaları
nedeniyle cep telefonu işletmecilerinin hesapladığı özel iletişim vergisini KDV matrahından indirmeleri söz
konusu değildir.
2.2. Özel İşlem Vergisi
Bilindiği üzere 26.11.1999 tarih ve 23.888 sayılı Resmi Gazetede 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 31.12.2002tarihine kadar uygulanmak üzere “Özel İşlem Vergisi” getirilmiştir.
01.12.1999 tarihinde yürürlüğe giren özel işlem vergisinin konusu, 16.08.1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun
Geçici 1.maddesinin A fıkrasında yer alan işlem ve kağıtlardır. 16.08.1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun
Geçici 1.maddesinin A fıkrasında belirtilen işlemler ve kağıtlar için ödenen eğitime katkı payı tutarı kadar
ayrıca özel işlem vergisi ödenecektir. Bilindiği gibi bu kağıt ve işlemlerden eğitime katkı payı tahsil
edilmektedir. Özel işlem vergisinde vergiyi doğuran olay eğitime katkı payının ödenmesini gerektiren
işlemin yapılması veya bir kağıdın düzenlenerek belirlenen yerlere verilmesidir. Sonuç itibariyle bir vergi,
resim veya harç mahiyetinde bulunmayan eğitime katkı payı uygulamasında,diğer kanunlarda yer alan vergi,
resim ve harç istisnalarına ilişkin düzenlemeler özel işlem vergisi açısından hüküm ifade edecektir.7
Özel işlem vergisinin mükellefi, aynı kanunda belirlenen işlem ve kağıtlar nedeniyle eğitime katkı payı
ödemek mecburiyetinde bulunan kişi ve kuruluşlardır. Özel işlem vergisi mükellefiyetinde, diğer kanunlarda
yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin düzenlemeler dikkate alınacaktır.
Özel işlem vergisinde vergiyi doğuran olay, eğitime katkı payının ödenmesinin gerektiren bir işlemin
yapılması veya bir kağıdın düzenlenerek kanunda belirlenen yerlere verilmesidir. Bu nedenle özel işlem
vergisine tabi tutulacak işlem ve kağıtların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ait
Mehmet Bahar, Marmara Depremi Sonrası Çıkarılan Ek Vergiler, Vergi Raporu, Vergi Denetmenleri Derneği Yayını,
Yıl:7, s:43, Ekim-Kasım 1999, s. 19.
6
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olmasının vergiyi doğuran olay bakımından önemi yoktur. Özel işlem vergisinin miktarı, 16.8.1997 tarih ve
4306 sayılı Kanunun Geçici 1.maddesinin A fıkrası uyarınca ödenen eğitime katkı payı tutarı kadar olacaktır.
01.01.2002 tarihinden itibaren tahsil edilecek eğitime katkı payı 5.000.000 TL ve özel işlem vergisi ise
10.000.000 TL’dir.
4481 sayılı Kanunun 10.maddesine göre cep telefonu faturalarındaki özel iletişim ve 4306 sayılı Kanunun
Geçici 1.maddesinin A fıkrasında belirtilen işlemler ve kağıtlar için verilen eğitime katkı payı tutarı kadar
ayrıca alınan özel işlem vergilerinin gelir ve kurumlar vergisinde gider olarak kabul edilmesi mümkün
değildir. Bu vergiler kanunen kabul edilmeyen Gider olarak değerlendirilecektir.8 Bakanlar Kurulu özel
işlem vergisi tutarlarını 4306 sayılı Kanunun Geçici 1.maddesinin A fıkrasının 13 numaralı bendine bağlı
kalmaksızın ayrı ayrı veya birlikte 10 katına kadar arttırmaya yetkilidir.
Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan düzenlemeler şunlardır:9





01.01.2000 tarihinden itibaren 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan nispi harçlar %25
oranında arttırılmıştır. (27.11.1999 tarih ve 99/13.644 sayılı BKK)
193 sayılı Gelir Vergi Kanununun 94.maddesinde yer alan tevkifat oranları ile, 5422 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanununun 24.maddesinde yer alan tevkifat oranları arttırılmıştır.
13.12.1999 tarihinden itibaren KDV oranları arttırılmıştır. Buna göre %15 oranı %18’e ve özel iletişim
vergisi oranı %23’ten %25’e çıkarılmıştır.
Ayrıca, bu işlerle uğraşan kurumlar, kazancı üzerinden 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun
25.maddesine göre %30 oranında Kurumlar vergisine tabidir. Yine verginin %10’u oranında fon öderler.

3. KDV Kanunu
Türkiye’de KDV’ne tabi yapılan işlemler arasında posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler
ile radyo ve televizyon hizmetleri de vardır. KDV’ne tabi faaliyetlerin kanunların ve resmi makamların
gösterdiği gerek üzerinden yapılması, bunları yapanların, hukuki statü ve kişilikleri, Türk tabiyetinde
bulunup bulunmamaları, ikametgah veya işyerlerinin yahut kanuni merkez veya iş merkezlerinin Türkiye’de
olup olmaması işlemlerin maliyetini değiştirmez ve vergilendirmeye engel teşkil etmez.
KDV’nin mükellefleri arasında ise Türk Telekom İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon
kurumları yer alır. Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya KDV’yi fatura ve benzeri vesikalarda
göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda KDV gösterenler, bu vergiyi ödemekle
mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren
mükellefler için de geçerlidir. Bu gibi sebeplerle fazla ödedikleri vergilerin indirim haklarına sahip
olmayanlara iadesi konusunda Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.10
3.1. Özel Matrah Şekli Uygulaması
KDV Kanununun 23.maddesinin (f) bendi hükmünün Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanarak, GSM
operatör şirketleri tarafından sunulan cep telefonu konuşma hizmetlerinden faydalanmak üzere çıkarılan ön
ödemeli hazır kartlar da dahil olmak üzere bütün telefon kartı ve jeton satışlarının özel matrah şekline göre
vergilendirilmesi uygun görülmüştür. Buna göre, perakendeci bayiler tarafından yapılan telefon kartı ve jeton
satışlarına ait KDV’nin bayi karına isabet eden KDV’yi de ihtiva edecek şekilde perakendeci bayilere telefon
kartı ve jeton teslimi yapan kuruluşlar tarafından beyan edilmesi gerekmektedir. Bu durumda perakendeci
bayiler belirtilen kapsamdaki telefon kartı ve jeton satışları için ayrıca vergi hesaplamayacaklardır. Öte
yandan telefon kartı ve jeton satışları dahil bütün işlemleri özel matrah şekline göre vergilendirilenlerin
KDV’si mükellefiyeti tesis ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.11

Neslihan İçten, a.g.e., s. 83.
Mehmet Bahar, a.g.e., s. 24-26.
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II. RADYO ve TELEVİZYON ÜST KURULUNUN VERGİSEL BOYUTU
Bilindiği üzere özellikle 1980 sonrası radyo ve televizyon alanında büyük gelişmeler yaşanmış, yurdun her
tarafında yerel, bölgesel ve ulusal yayın yapan televizyon ve radyolar hızla faaliyete geçirilmiştir. Ancak bu
alanda yasal bir düzenlemenin olmaması büyük sıkıntılara yol açmıştır.
Radyo ve televizyon yayıncılığının devlet tekelinde olduğu yıllarda, bu tür hizmetlerin vergi yasaları
karşısındaki durumu bir özellik veya önem göstermemekte iken, özel işletmecilik anlamında, radyo ve
televizyon hizmetlerinin son 15 yıl içinde ortaya çıkmasıyla birlikte, mevcut vergi mevzuatının da 35-40 yıl
öncesi, koşullara göre düşünülüp düzenlenmiş olması nedeniyle, uygulamada ortaya pek çok sorun
çıkmamakta ve birçok konu hala belirsiz ve çözümsüz durumda bulunmaktadır.12
Radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi amacıyla 3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve
Yayınları Hakkında Kanun 24.4.1997 tarih ve 21.911 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. İlgili Kanunun 5.maddesi ile Radyo ve Televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacıyla özerk ve
tarafsız bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde ‘RTÜK’ oluşturulmuştur. Kanunun 12.maddesi ile RTÜK
finansmanının sağlanması amacıyla Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile tüm özel radyo ve televizyon
kuruluşlarınca elde edilen brüt reklam gelirlerinden %5 oranında pay verilmesi söz konusu payların elde
edildikleri ayı takip eden ay içinde Üst Kurula ödenmesi ön görülmüştür.13
1. Radyo ve Televizyon Yayıncılığının Kapsamı
Radyo istasyonları ile ses yayıncılığı, televizyon istasyonları ile de görüntü yayıncılığı yapılmaktadır. Radyo
ve televizyon faaliyetini kabaca, canlı ses ve görüntü programları ile hazır ses ve görüntü programlarının,
izlemeleri veya dinlemelerini temin amacıyla halka sunulması, yayın arasında veya esnasında yapılacak
reklam yayınları yoluyla da reklam verenlerden gelir sağlanması şeklinde tanımlayabiliriz.
Başka bir ifadeye göre ise, üretilen veya hazır alınan veya kiralanan programların çeşitli şekil ve yöntemlerle
değerlendirilerek kullanılması ve yayınlanması yoluyla gelir sağlanması faaliyetidir. Radyo ve televizyon
işletmelerinde, gelir ve kurumlar vergisi yönünden dönem kar veya kazancının tespitinde dikkate alınacak
gider ve maliyetlerin niteliği ve tespit şekli hususunda büyük belirsizlikler ve yoruma açık durumlar
mevcuttur.
Herhangi bir mal veya hizmet işletmesinde, dönem karının tespitinde dikkate alınan satılan ticari malın
maliyeti (STMM), hizmet maliyeti mamul maliyeti gibi maliyet unsurları radyo-televizyon işletmeleri için
geçerli olmaktan ve bunların işletme yapısını kavrayıp cevap vermekten çok uzak durumdadır. Çünkü, bu tür
işletmelerde faaliyet, mal veya hizmet sirkülasyonu üzerine değil, üretilen veya temin edilen programların
kullanılıp değerlendirilmesi üzerine kuruludur.
İster satın alınsın, ister üretilmiş olsun, duran varlık niteliği taşıyan sesli ve görüntülü radyo ve televizyon
programları ve bunları ihtiva eden malzeme ve ortamların maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran
varlıklarla ilgili vergi uygulamasından hangisine tabi tutulacağının belirlenmesi ise ayrı bir önem arz
etmektedir. Zira, maddi duran varlıklar kapsamında fiziki varlık kalemi olarak kabul edilen film ve video
kasetleri 180 sıra numaralı VUK Genel Tebliğine göre sırasıyla ilk yıl %75 ve %60, ikinci yıl %60 ve %40
oranları uygulanmak suretiyle amortismana tabi tutulabildiği halde, maddi olmayan duran varlık kapsamında
gayri maddi hak olarak değerlendirildiği taktirde, 1.sıra numaralı M.S.U.G.T.’ne göre yararlanma süresi
içinde, bu sürenin belli olmaması durumunda ise 5 yıllık sürede, eşit taksitlerle ifade edilebilmektedir.
Öte yandan, ileride yayınlanmak üzere, sözleşmesi önceden yapılarak kiralanan bir kısım program için,
sözleşme gereği olarak daha önceden (bazı hallerde 3-4 yıl önceden) belli aralıklarla TL veya döviz
cinsinden peşin ödemeler yapılabilmekte ve özellikle döviz cinsinden yapılan ödemelere bağlı olarak,
kiralama konusu programın yayınlanacağı zamana kadar oluşan gerçek maliyetin kayıtlara yansıtılmasında
Sedat Yalçın ve Mehmet Yaşar, Radyo ve Televizyon İşletmeciliğinin Vergisel Boyutu-1, Vergi Sorunları Dergisi, MaliyeGelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Sayı: 111, Aralık 1997, s. 21-22.
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İşlemler ve Yeminli Mali Müşavirlerce Düzenlenecek Raporlar, Vergi Sorunları Dergisi, Maliye-Gelirler Kontrolörleri
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yasal engellerle karşılaşılmaktadır. Çünkü, yapılan ödeme, dönemsellik ilkesi gereğince gelecek yıllara ait
olan peşin kira ödemesi olduğu için, VUK’un 283.maddesi gereğince, her yıl sonu itibariyle değerleme
yapılma imkanı da yasal olarak bulunmamaktadır.14
Radyo-televizyon işletmeciliği, bu alanda faaliyet gösterenlere gerek program üretimleri, gerek hazırlanmış
program satın alımları ve gerekse program kiralamaları sırasında Gelir, Kurumlar ve KDV yönünden çeşitli
vergisel sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Faaliyetle ilgili ödeme, harcama, aktifleştirme, satın
alma vb. aktivitelere bağlı olarak doğan vergisel sorumluluklar ana hatlarıyla açıklanmaya çalışılacaktır.
2. Gelir ve Kurumlar Vergisi Tevkifatı Yönünden
2.1. Program Üretimi veya Satın Alımlarında Sorumluluk
İşletmede üretilen eser veya eser niteliğinde olmayan programlar için yapılmakta olan harcamalar esas
itibariyle duran varlık oluşumuna ilişkin harcamalardan sayılmaktadır. Manevi yada mali hakkı gerçek
kişilere ait olan, yani üreticisi veya mirasçısı gerçek kişi olan eserlerin veya hakların program üretimlerinde
kullanılmak üzere satın alınması karşılığında ödenen bedeller her ne kadar GVK’nun 18.maddesine göre
sahip veya mirasçıları açısından Gelir Vergisinden istisna tutulan serbest meslek kazancı sayılmakta ise de,
ödemeyi yapan radyo-televizyon işletmeleri açısından GVK’nun 94/2.maddesi gereğince üzerinden gelir
vergisi tevkifatı yapılması gereken bir ödemedir. Ödeme yapılan şahsın tam mükellef veya dar mükellef olup
olmamasının gelir vergisi tevkifatı açısından bir önemi de bulunmamaktadır.
Ancak GVK’nun 18.maddesi, meydana getirenlerce veya kanuni mirasçıları tarafından eserlerin
yayımlanması, bunlar üzerindeki hakların devir ve temlik veya kiralanması gibi hemen her türlü faaliyeti
mükellefiyet ayrımı gözetmesizin serbest meslek kazancı istisnası kapsamında değerlendirmiş olmasına
rağmen Kanunun 94/4.maddesi, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla dar mükelleflere yapılan
ödemeleri serbest meslek ödemelerinden özellikle ayrı tutmuş ve üzerinden %25 oranında Gelir Vergisi
tevkifatı yapılmasını hüküm altına almıştır.
Radyo-televizyon işletmelerince program üretimleri için yapılan harcamaların önemli bir bölümü, vergi
kanunlarımıza göre belli bir özellik yüklenmemiş ve bu nedenle de özel vergileme rejimine tabi olmayan
sıradan maddi duran varlık maliyeti oluşum harcamalarından, aynen yayımlanmak üzere hazır olarak satın
alınan programların önemli bir bölümü ise eser niteliği olmayan maddi duran varlıklardan sayıldığından,
bunlar için yapılan ödemelerin Gelir veya Kurumlar Vergisi tevkifatı yönünden diğer ödemeler içerisinde
yerinin tespiti ve genel hükümlere göre değerlendirilmesi gerekmektedir.15
2.2. Program Kiralamalarında Sorumluluk
Radyo ve televizyon işletmelerinde yayınlanan programların önemli bir kısmı ise kiralama yoluyla temin
edilmektedir. Gider veya maliyetlerin oluşumu açısından kira ödemelerinin konusu ve ödeme yapılan gerçek
veya tüzel kişilerin bir önemi olmadığı halde, gelir-kurumlar vergisi tevkifatı ve KDV sorumluluğu
bakımından bu hususlar büyük önem arz etmektedir.
Zira, eser veya eser üzerindeki hakların geçek kişi eser sahibi veya gerçek kişi mirasçılardan kiralanması
durumunda yapılan ödemeler, GVK’nun 70/5 ve 70/6.maddeleri gereğince bunlar açısından serbest meslek
kazancı sayılmakta olduğundan, dar veya tam mükellef olup olmadıklarına bakılmaksızın, GVK’nun 94/2.a
maddesine göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutulduğu halde, bunlar dışında kiralanması halinde yapılan
ödeme gayri menkul sermaye iradı sayıldığından 94/5.madde hükmüne göre tevkifata tabi tutulacaktır.
Bu tür faaliyetlerin ticari bir organizasyon içerisinde gerçekleştirilmesi halinde ise kira ödemeleri üzerinden
herhangi bir tevkifat yapılmayacaktır. Tam mükellef kurumlara yapılacak bu türlü ödemeler tevkifata tabi
olmadığı halde, dr mükellef kurumlara aynı konuda yapılacak ödemeler KVK’nun 24.maddesi gereğince
tevkifata tutulacak, aynı zamanda ister gerçek, ister tüzel kişi olsun, dar mükelleflere yapılacak kira
Yalçın ve Yaşar, a.g.e., s. 23-30.
Sedat Yalçın ve Mehmet Yaşar, Radyo ve Televizyon İşletmeciliğinin Vergisel Boyutu-2,Vergi Sorunları Dergisi, MaliyeGelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Sayı: 112, Ocak 1998, s. 23-25.
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ödemelerinde tevkifat ödemeleri bakımından uluslararası vergi anlaşmaları hükümleri ayrıca ve öncelikle
dikkate alınacaktır.
KVK’nun 24.maddesi gereğince yapılacak tevkifatta, yurt dışından kiralanan canlı müsabaka, konser ve yarış
programları ayrı bir özellik göstermektedir. Dar mükellef kurumlara yapılan ve KVK’nun 1.maddessinde
sayılan kurumlardan olması halinde tevkifata tabi tutulabilecektir. Zira, KVK’nun 24.maddesi dar mükellef
kurumlara ait bazı kazanç ve iratların kaynakta vergilendirilmesi için düzenlenmiş olup, Kanunun
11.maddesinde bunların 1.maddede sayılan kurumlardan olması şartı açıkça aranmaktadır.
Çeşitli uluslararası organizasyonlar ve gayri resmi oluşumlar tarafından organize edilen müsabaka, yarış,
konser vb. gibi program kiralamalarındaki muhatap, bazen KVK’nun 1.maddesinde sayılan kurumlardan
hiçbirisi olmayabilir. Örneğin U.E.F.A., yapısı ve statüsü gereğince bu kurumlardan hiçbirine
benzememekte, ancak oluşumu gereğince çeşitli uluslararası maç ve yarışların yayın hakkını elinde
bulundurmaktadır. Bu durumda UEFA ve benzeri organizasyonlardan yapılacak kiralamalar nedeniyle
yapılan ödemelerden 24.maddeye göre kurumlar vergisi tevkifatı yapılamayacaktır.16
3. KDV Yönünden
Program üretimlerinde kullanılmak üzere gerçek kişilerden satın alınan veya hakları devralınan eserler ile,
aynen yayınlanmak üzere satın alınan eser nitelikli programların KDV karşısındaki durumları ise ayrı bir
özellik göstermektedir. Sahipleri veya mirasçıları bakımından eser üretme ve değerlendirme faaliyeti eğer
arızi bir nitelik taşıyorsa, KDV açısından vergiye tabi faaliyet olarak sayılmayacak, ancak bu faaliyet
süreklilik arz ediyorsa, KDV konusuna giren bir faaliyet olarak değerlendirilmesi gerekecektir.
GVK’nun 18.maddesinde sayılan serbest meslek faaliyetlerinin sürekli olarak yapılmasının gelir vergisi
yönünden istisna edilmiş bulunması bu faaliyeti icra edenlerin KDV açısından mükellefiyet tesis ettirmek,
defter tutmak, serbest meslek makbuzu düzenlemek ve KDV hesaplayıp beyan etmek gibi yükümlülüklerini
ortadan kaldırmamaktadır.17
Her ne kadar Maliye Bakanlığınca yayımlanan 30 no’lu KDV genel tebliği ile GVK’nun 70.maddesinde
sayılan mal ve hakların kiralanması, işlemlerinde ayrı ve özel olarak sorumluluk getirilmiş ise de, GVK’nun
18.maddesi kapsamına giren ve serbest meslek kazancı sayılan kiralamalar için 19 no’lu KDV genel
tebliğine ilişkin hükümlerin uygulanması gerekmektedir. GVK’nun 70.maddesinde sayılan mal ve hakların
kiralanması işlemleri KDVK’nun 1.maddesine göre vergiye tabi olup, iktisadi işletmeye dahil olmayan gayri
menkullerin kiralanması işlemleri ise KDV’den istisna edilmiştir.
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 30 no’lu KDV genel tebliği ile, başka faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde
KDV mükellefiyeti olmayanlardan kiralanacak mal ve hakların kiralama işlerine ait KDV’nin, kiracılar
tarafından sorumlu sıfatıyla hesaplanıp beyan edilmesi hususu düzenlenmiş bulunduğundan, radyotelevizyon işletmelerinin program kiralamalarında bu hususlara da dikkat etmeleri gerekmektedir.
Bu uygulamada, kiralamaların tam veya dar mükellef gerçek kişi veya kurumlar vergisi mükelleflerinden
veya mükellef olmayanlardan yapılıp yapılmamasının da bir önemi bulunmamaktadır. Zira KDVK’nun
6.maddesine göre hizmetin Türkiye’de yapılması, değerlendirilmesi veya faydalanılması vergi için yeterli
olmaktadır. Bu durumda, örneğin UEFA’dan yapılan spor müsabakaları yayın kiralamalarında kurumlar
vergisi yönünden tevkifat yükümlülüğü bulunmazken, KDV yönünden sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp
beyan ve ödeme yükümlülüğü doğmaktadır. Diğer yandan uluslararası vergi anlaşmaları KDV’yi
kapsamadığından, yurt içinde hesaplanan KDV sorumluluğunu da engellememektedir.
4. Kurul Payı ve Eğitime Katkı Payının Ödenmesine İlişkin Düzenlemeler
Reklam gelirleri Üst Kurul payına ilişkin hükümler Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında
Kanun uyarınca 20.11.1997 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Radyo ve Televizyon Kuruluşları Reklam
Yayın İlkeleri ve Usulleri ile Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Ödenmesi Hakkındaki Yönetmelik ile
16
17
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tespit edilmiştir. Daha sonra bu yönetmeliğe dayanılarak bugüne kadar 3 adet Reklam Gelirleri Üst Kurul
Payı Genel Tebliği yayınlanmıştır.
Ayrıca yönetmeliğin 26.maddesindeki yetkiye dayanılarak 2 Ocak 1995 tarih ve 22.159 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının
Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkındaki 1 Sıra No’lu Genel Tebliğ ile radyo ve
televizyon kuruluşlarının düzenledikleri reklam gelirleri üst kurul payı beyannamelerinin Yeminli Mali
Müşavirlere tasdik ettirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Üst Kurul Payının beyanı ve ödenmesine ilişkin
açıklamalar eğitime katkı payı için de geçerlidir.
4.1. Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Matrah ve Oranı
Kuruluşlar her takvim ayı içinde yayınladıkları reklamlar nedeniyle tahakkuk ettirdikleri brüt reklam
gelirlerinin %5’ini Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı olarak bu gelirlerin tahakkuk ettiği izleyen ay içinde 1
beyanname ile beyan ederek aynı sürede Üst Kurul hesabına ödemekle yükümlüdürler.
Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı, brüt reklam gelirlerine Kanunda ön görülen oranın uygulanması ile
hesaplanır. Reklam gelirleri, yayımlanan reklamlar karşılığında alınan reklam bedellerinden oluşur. Reklam
bedeli verilen reklam hizmeti karşılığında reklam verenlerden her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlar
tarafından borçlanılan para, mal ve diğer suretle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve
değerler toplamını ifade eder. Verilen reklam hizmetine ilişkin olarak tahakkuk ettirilen vade farkı, fiyat
farkı, faiz, prim vb. adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler bu bedele dahildir. Fatura
vb. vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktarda yapılan iskontolar ve KDV bu bedele dahil
değildir.
Reklam bedelinin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde reklam bedeli, reklamın
türü, süresi, yayınlandığı program ve saati dikkate alınmak suretiyle yayın kuruluşunun diğer reklamlar için
uyguladığı bedeldir. Reklam gelirlerinden reklam bedellerinin elde edilmesi amacıyla yapılan giderler
indirim konusu yapılamaz.
4.2. Beyannamenin Verilmemesi veya Ödenmemesi
Radyo ve televizyon yayıncılığı yapan kuruluşlar tarafından reklam gelirlerinin beyan edilmemesi halinde,
RTÜK tarafından ilgili kuruluşlar verilmemiş olan beyannamelerini vermeleri konusunda ihtar yazısı
yazılarak 7 gün içerisinde beyannamelerini vermeleri istenir. Beyannamelerini bu içerisinde vermeyen
kuruluşların yayınları durdurulur.
Yayınladıkları reklamlar nedeniyle alınan veya tahakkuk ettirilen reklam gelirlerinin brüt tutarları üzerinden
hesaplanan reklam gelirleri üst kurul paylarını ve eğitime katkı paylarını kısmen veya tamamen vadesinde
ödemeyen kuruluşlar hakkında 3984 sayılı Kanununun 13.maddesinde belirtilen ihtar ve yayın durdurma
cezalarından başka geciken her ay ve kesri için ayrı ayrı olmak üzere 6183 sayılı Kanunun 51.maddesinin
verdiği yetkiye göre Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda gecikme zammı uygulanır.18
III. İNTERNET ve VERGİ
1. Elektronik Ticaretin Faydaları ve Karşılaşılan Sorunlar
Elektronik ticaret, telekomünikasyon ağları kullanılarak mal ve hizmet tanıtılması, satılması, ödeme ve
dağıtımının yapılmasıdır. Elektronik ticaretin bilgisayar başında, alıcı ve satıcının birbirini görmeden
gerçekleşmesi, geleneksel ticaretteki birçok aracıyı devre dışı bırakmakta ve hizmet ticaretinde işlem
maliyetlerini düşürmektedir.
Alıcılar bilgisayarlarının başında, son derece geniş bir ürün yelpazesinden istedikleri mal yada hizmeti seçip
siparişini verebilmekte ve istedikleri ürünleri çok kısa bir süre içerisinde teslim alabilmektedirler. Elektronik
ticaret sadece çok uluslu şirketlerin gösterdikleri alanlara, küçük ve orta ölçekli firmaların girmesini de
18
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sağlamıştır. Yabancı ülkelerdeki tüketicilere ulaşmak elektronik ticaretle daha kolay ve ucuz hale
gelmektedir. Tüketiciler mal ve hizmet ile ilgili bilgilere kolayca ulaşabilmekte ve ürünler arasında
karşılaştırmalar yaparak en uygununu seçebilmektedirler. Bu durum ticarette rekabeti arttıracağından
fiyatların düşmesini sağlayacaktır. Elektronik ticaret alıcı ve satıcıları elektronik ortamda karşı karşıya
getirdiğinden zaman ve personel giderlerinden tasarruf sağlamaktadır.
Günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla, özellikle hizmet ithalatı kapsamına girebilecek fiziki olmayan dış
alımlar kredi kartı olan herkesin kullanımına sunulmakta; internet kullanıcılarının büyük çoğunluğu da vergi
mükellefiyeti bulunmayan nihai tüketiciler olduğu için, vergileme karşısında boşluk mu var sorusu akıllara
takılmaktadır.19
Elektronik ticaretin yukarıda belirtilen faydalarına rağmen bir takım sorunlarla da karşılaşılabilmektedir.
Elektronik ticaretin büyük bir kısmı başlangıcından itibaren ABD tarafından gerçekleştirilmektedir. Son 1-2
yıldır ise diğer ülkelerde de gelişmeler göstermektedir. Son birkaç yıla kadar elektronik ticaret büyük oranda
ticari işletmeler arasında gerçekleşmesine rağmen, artık nihai tüketicilere de yansımaya başlamıştır.20
Yazılı evrakların kullanılmadığı elektronik ticarette bilgi güvenliğinin önemi daha da artmaktadır. Elektronik
ticarette karşılaşılan sorunlardan birisi de ödemelerde kullanılan kredi kartlarının güvenliği sorunudur. Kredi
kartlarıyla yapılan ödeme, mevcut ödeme şekilleri içinde elektronik ticaret için en uygunu olarak
görülmektedir. Ancak, bu yöntemin doğurduğu güvenlik sorunu elektronik ticaretin gelişmesinde önemli bir
engel teşkil etmektedir.
İnternet üzerinden yapılan ticaretin yaygınlaşması ve bunun daha da gelişeceği beklentileri hukuk alanında
belli düzenlemelerin yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Hem özel hukuk hem de kamu hukukunda konuyla
ilgili bir takım sorunlar mevcuttur. Vergi hukuku veya internet üzerinden yapılan ticaretin vergilendirilmesi
yeni düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu sorun sadece bir ülkenin sorunu değil uluslararası bir
sorun olarak ele alınmalı ve çözüm de buna göre oluşturulmalıdır.
2. Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi
Elektronik ticaret bu yüzyılın büyük ekonomik gelişmelerinden biri olma potansiyeline sahiptir, ancak
aralarında vergilemenin de bulunduğu birçok alanda kesinliğin olmaması, gelişmesinin de en büyük engelini
beraberinde getirecektir. Elektronik ticaretin vergilenmesinden önce, yapılması gereken, bilginin korunması
için yasal çerçevesinin düzenlenmesi ve uzakta yapılan sözleşmelerin güvence altına alınmasıdır. Bu
kapsamda elektronik ticareti organize edecek yasal düzenlemelerin ana ilkelerinin belirlenmesinde dikkat
edilmesi gereken hususlar, aşırı düzenlemelerden kaçınılması, ticari hayatın gerçeklerini dikkate alarak,
ulusal hedeflerin etkin ve verimli bir şekilde karşılanması olmalıdır.
Buna göre, elektronik ticaretin uygun bir yasal zemine oturtulması için, Borçlar Kanununun sözleşmelere
ilişkin hükümleri, Markalar, Tüketiciyi Koruma Telif Hakları ve Vergi Kanunlarında kesinliğin belirlenmesi
gerekmektedir. Yine, elektronik ticarette vergi sisteminin açık, tarafsız ve önceden bilinen bir ortama
uydurulması ve yasal kesinliği sağlamanın önemli olduğu AB’ne üye ülkeler arasında tartışılmakta,
yapılacak düzenlemelerin geleneksel ticaretle karşılaştırıldığında ek yükler getirmemesine özen gösterilmesi
tavsiye edilmektedir.
Elektronik ticarette devlete düşen en önemli görev, büyük ölçüde teknolojik gelişmelere bağlı olan fiziki
altyapının oluşturulması ile birlikte kanuni altyapının oluşturulmasıdır. Devlet, elektronik ticaret ile ilgili
gereksiz bürokratik düzenlemelerden kaçınmalıdır. Vergileme açısından son derece önemli olan, elektronik
ortamda tutulan kayıtların kamu idaresi tarafından kabulü, tanınması ve bu konu ile ilgili diğer noktalara
ilişkin ilkelerin devlet tarafından belirlenmesi gerekir.
İnternetin sağladığı kolaylıklar özellikle önemli vergi kolaylıkları sağlayan ülkelerde yürütülen ve müşteri ile
ilgili bilgilerin gizliliğine büyük önem verilen kıyı bankacılığını cazip hale getirmektedir. Ancak kıyı
Fuat Arslan, İnternet Vergi Gelirlerini Tehdit Ediyor mu?, Vergi Sorunları Dergisi, Maliye-Gelirler Kontrolörleri Derneği
Yayını, Mart 2000,Sayı: 138, s. 41.
20
Abdullah Özdemirci, Elektronik Ticareti Vergilendirilmesi, Vergi Raporu, Vergi Denetmenleri Derneği Yayını, Yıl:8,
Sayı:52, Nisan-Mayıs 2001, s. 34.
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bankacılığının yaygınlaşması, ülkelerin gelir ve kurumlar vergisi hasılatlarının yanı sıra, KDV ile banka ve
sigorta muameleleri vergisi hasılatlarında da düşüşlere yol açacaktır.
Elektronik ticaret üzerinden elde edilen ticari kazançların vergilendirilmesindeki en önemli sorun, ticaretin
gerçekleştirildiği web sitesini barındıran sunucu bilgisayarın (web server) ülkeler itibariyle vergilendirme
konumundan kaynaklanmaktadır. Mevcut vergi sistemlerinde, özellikle gelir üzerinden alınan vergiler ve
coğrafi olarak bir yere bağımlılık ve kuruluş yeri gibi kavramlar büyük önem arz etmektedir. Her şeyden
önce internet üzerinden yapılan ticareti vergilemenin, idareye ve mükelleflere olan maliyetini düşürmek
gerekmektedir. Elektronik ticaretin vergilendirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken husus
bilgisayarın hangi ülkede olduğudur.21
Elektronik ticaretin vergileme konusunda ortaya çıkardığı bazı sorunlar vardır. Bunların başında elektronik
ticarette işlem yapan ve vergi mükellefi olan kişinin tanımlanması ve bunların bulunduğu yerin belirlenmesi,
elektronik ticari işlemlere ilişkin uygun kayıtların oluşturulmasının nasıl sağlanacağı, elektronik ticaret
ortamında vergilerin nasıl toplanması gerektiği, vergi teknolojilerinin nasıl kullanılacağı ve uluslararası
anlaşma hükümlerinin uygulanması ile ilgili sorunlar vardır.
Elektronik ticaretin karmaşık yapısı, uluslararası ticaretin yapısını değiştirmektedir ve ülke sınırları ortadan
kalkmaktadır. Teknolojik ve ticari koşulların bu derce değişmesinde bile, mevcut vergileme ilkeleri altında
(Tam mükellefiyet, Dar mükellefiyet tanımlamaları veya Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazançları gibi gelir
unsurlarının nasıl vergilendirilmesi gerektiği) bu ticaretin vergilenmesi mümkündür. Bu ilkeler şunlardır:22
 Yürürlükte olan ulusal ve uluslararası vergileme hükümleri esas alınmalıdır. Elektronik ticareti
vergilemek için yeni vergiler getirilmesinden kaçınılmalıdır.
 Elektronik ticaret, geleneksel ticaret ile aynı derecede mevcut vergilere konu edilmelidir. Vergileme
elektronik ortamda yapılan faaliyetler ile geleneksel biçimde yapılan faaliyetler arasında tarafsız
kalmalıdır.
 Elektronik ticaretin vergileme rejimi sade ve açık olmalıdır. Vergi yükü hem mükellef hem de vergi
idaresi için en az düzeyde tutulmalı ve sorunları önceden bilinebilmelidir.
 Vergileme rejimi etkin olmalıdır. Değişikliklere açık, esnek ve dinamik bir yapı içermelidir.
 Son olarak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde adaletli olmalıdır.
Vergi mükellefleri , vergisel durumların belirlenmesi konusunda kesinlik isterler. Bu, vergi otoriteleri
tarafından bilinen bir gerçektir. Ancak bu kesinlik, yasaların açık ifadesi ile sağlanabilir. Bazı öneriler
arasında vergiden bağışık internet veya belli birimlik data içeren bir elektronik mesajın vergiye tabi tutulması
bulunmamaktadır. Vergiden bağışık internet tarafsız değildir. Bu, geleneksel piyasalar aleyhine işleyen
adaletsiz bir hareket alanı doğuracaktır. Devlet otoritesinin sağlık, eğitim, refah, savunma ve diğer
hizmetlerinin yürütülmesinin fiili finansmanına iştirak etmeyecektir.
Elektronik ticaretle birlikte rekabetin artması çok sayıda işlemin ve çok sayıda kişinin izlenmesini ve
denetimini fiilen imkansız kılacaktır. Basit bir ifadeyle, yalnızca bir kez vergilendirileceklerini ve yalnızca
yasal olarak sorumlu oldukları vergileri ödemelerinin isteneceğini sağlamak üzere vergi otoritelerinin vergi
yükümlülerini tanımlamaya gereksinimi bulunmaktadır.
213 sayılı VUK’nun 153.maddesine göre, internette faaliyet gösterecek tüm alışveriş sitelerinin işe
başladıklarına dair bildirimi bağlı oldukları vergi dairesine vermekle ilgili yükümlülükleri bulunmaktadır.
İnternette faaliyet gösterecek web sitelerinin ticari faaliyetleri nedeniyle bağlı oldukları vergi dairelerine
yaptıkları işe başlama bildirimlerinde dikkate değer taşıyan husus ilgili web sitesinin iş veya kanuni merkezi
önemi taşımaktadır. Bu bilgi son derece önemlidir. Çünkü, yapılan tebligatların ulaşması açısından doğru
bilgilendirmeye gereksinim duyulmaktadır. Ayrıca, işe başlama bildiriminin yapılmasıyla birlikte, yeni bir
vergiye tabi olmak yada mükellefiyet şeklinin belirlenmesine ilişkin saptamaların yapılması gündeme
gelmektedir.23
Abdullah Özdemirci, a.g.e., s. 35.
Hasan Altuncu ve Cengiz Karadağ, İnternet ve Vergi, Vergi Raporu, Vergi Denetmenleri Derneği Yayını, Yıl:8, Sayı:47,
Haziran-Temmuz 2000, s. 68-69.
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Ercan Alptürk, İnternette Alışveriş Sitelerinin Vergisel Yükümlülüklerine İlişkin Değerlendirmeler, Yaklaşım Aylık Dergi,
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3. Türkiye’de Durum
Türkiye’de internet üzerinden elde edilen gelirlerin veya internet üzerinden dış ülkelere yapılan ödemelerin
vergilendirilmesi için mevcut mevzuat yeterli gibi görünmektedir. Sorun, gelirin tanımlanmasında değil,
bunların kontrolünde ve internet üzerinde dünyada fazla pay sahibi olmamaktan kaynaklanan ithalat
fazlasıyla karşı karşıya kalacağımızdır.
Türkiye’de halen internet üzerinden ticaret yapan firmalar mevcuttur ve bu firmaların vergilendirilmesi diğer
kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükelleflerinden farklılık göstermemektedir. Bu firmalar da teslim ve
hizmetleri karşılığı belge düzenleyecek, KDV hesaplayacak, çalıştırdığı kişiler için muhtasar beyanname
verecek, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyannamesi verecektir.
Türkiye’de tam mükellefiyete tabi kişilerin internet üzerinden elde ettiği kazançlarının
vergilendirilmesindeki en büyük sıkıntı, fiziki işyeri olmadan da gelir elde edebilme kabiliyetinden dolayı,
kazanç elde edenlerin takip imkanının zorlaşmasıdır. Bunu için alınabilecek en önemli önlem, Türkiye’de
internet sayfa isimlerini veren ODTÜ ile Maliye Bakanlığı’nın işbirliğidir. ODTÜ internet sayfa isim
(domain name) başvurularında mükellefiyet belgesi veya vergi numarası isterse, en azından aktif veya
potansiyel mükellefler takip edebileceklerini hissetmiş olurlar. Böylece hiç olmazsa sonu tr. ile biten internet
sayfa isim (domain name) sahibi şirket yahut kişiler takip edilebilir. Mükellefiyeti olmadığı halde internet
üzerinde sayfa açıp bu sayfalarına “link” koyarak başka sitelere ulaşılmasını sağlayan kişiler, bu firmalardan
komisyon geliri şeklinde yurtiçinden veya yurtdışından gelir elde edebilmektedir. Dolayısıyla, ticari faaliyet
yapmıyor gözüken kişilerin bile sayfa ismi başvurusu sırasında vergi numarasını bildirmesi gereklidir.24
Türkiye’de 2.sorun, denetim ile ilgilidir. Hasılatların takibi konusunda etkinliğin sağlanabilmesi için, Maliye
Bakanlığı ve bankalar arasında bilgi akışı arttırılmalı hatta kredi kartları ile ödemeleri Maliye Bakanlığı’nın
da izleyebileceği bir sistem geliştirilmelidir. Türkiye için internet yoluyla ticaretin en büyük tehlikesi, birçok
ülke için geçerli olan, yurtdışından yapılacak olan aşırı mal ve hizmet ithali ihtimalidir. İnternet üzerinden
yapılan mal ve hizmet ithalatının vergilendirilmesinde şu andaki mevzuata göre boşluk yoktur. Sonuçta fiziki
mallar yine Gümrük Vergisi’ne tabi olacaktır. Fiziki olmayan teslim ve hizmetler ise GVK’nun 94.maddesi
ve KVK’nun 24.maddesi uyarınca
dar mükelleflere yapılan ödemeler kapsamında stopaja tabi
tutulabilmektedir. Ayrıca söz konusu ödemeler sorumlu sıfatıyla beyanname vermeyi de gerektirmektedir.
Buradaki tek sorun, mükellefiyeti olamayan kişilerin internette abonelik veya program indirme gibi fiziki
olmayan teslimler nedeniyle yurtdışındaki kişi ve kurumlara yaptığı ödemelerden nasıl stopaj yapacağıdır.
Zira, KVK’nun 24.madde uyarınca dar mükelleflere ödeme yapıp stopaja tabi tutması gerekenlerin mükellef
olma şartı, GVK 94.maddede belirtildiği gibi belirtilmiştir. Yani, dar mükellefler KVK 24 kapsamında
ödeme yapan kişinin stopaj yapması için, mükellef olması, şirket olması gibi şartlar mevcut değil, sadece
ödeme yapması, muhtasar beyanname vermesi için yeterlidir.
Yurtdışında yapılan ödemelerle ilgili alınabilecek tek önlem, ödemelerin kredi kartı ile yapılmasından dolayı,
bankaların topluca stopaj yapma ve sorumlu sıfatıyla KDV beyannamesi vermeleri düşünülebilir. Bankalar
da bu vergileri kredi kartı sahiplerine yansıtacaktır. Ancak her hal ve şartta, kişilerin yurtdışına yaptığı
ödemelerde, fiziki mal teslimi yoksa, vergi doğduğu konusunda bilgilendirilmesi, haberdar edilmesi
gerekliliği vardır.
İnternette faaliyet gösteren alışveriş sitelerinin vergi mükellefiyetlerinin tesis edilmesinden itibaren, elde
edecekleri kazançları belgelemeleri diğer ticaret erbabı yada tüzel kişiliklerden farklılık göstermemekle
beraber sektörün özelliği gereği düzenlenecek belgelerin bir şekilde “e-fatura” içeriğinde olması
muhtemeldir. Aslında söz konusu nitelikteki belgeler bir anlamda sanal ortamdan aktarılmaları zorunlu olan
belgeler niteliğindedir. Çünkü, henüz yasal düzenlemeler kağıt ortamından başka bir ortama yasallık
kazandıramamıştır. Bunun nedeni araştırıldığında, internete dayalı olarak gelişen yeni ekonominin
Türkiye’de yeterli ölçüde büyüklüğe kavuşmamasının yanı sıra elektronik belge düzeninin yerleştirilmesinde
ve uyumunda mevcut altyapı eksikliğinden kaynaklanan sorunların aşılamaması ileri sürülebilir. Görülüyor
ki, internet, vergi gelirlerini tehdit etmektedir.

24
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4. Elektronik Ticarette Gelir Vergisi
İnternet ortamında elektronik ticaretle gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda gelir elde edilmişse gelir elde
edenin kimliğine göre, gelir yada kurumlar vergisi söz konusu olabilir. Türk Vergi Sisteminde, belirleyici
ölçüt olarak yerleşiklik esası kullanılmaktadır.
GVK’nun 3-8 ve 123.maddeleri ile KVK’nun 9-12.maddelerinde tam ve dar mükelleflerin
vergilendirilmesine yer verilmiştir. İnternette ticaret yapmak için web sitesi açan ve bu site aracılığı ile
kazanç elde eden gerçek kişilerin gelir vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmaktadır. GVK’uyla ilgili
maddelerine göre tam mükellef olunması için, yani hem yurtiçi hem de yurtdışında elde edilen gelirler
üzerinden vergi alınabilmesi içim mükelleflerin Türkiye’de yerleşmiş olmak yada resmi daire ve
müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve müesseselere bağlı olup bu kurum ve
kuruluşların işleri dolayısıyla yurtdışında oturan Türk vatandaşı olmak gerekmektedir. İkametgahı
Türkiye’de olanlar ve 1 takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar Türkiye’de
yerleşmiş sayılmaktadırlar. Ancak internetin sunduğu kolaylık, artık mükelleflere yerlerini değiştirmeden de
başka ülkelerin ekonomik faaliyetlerine katılma imkanı sağlamıştır. Bir gerçek kişi herhangi bir devletle
iktisadi ilişki kurup söz konusu ülkede oturmuyorsa dar mükellef sayılmaktadır. GVK'nun 6.maddesinde,
“Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançlar ve iratlar üzerinden
vergilendirilir.” Hükmü yer almaktadır. Bunlara göre elektronik ticaret yapan kişinin yerleşik olduğu yerin
belirlenmesi güçleşeceğinden, tam mükellef mi, yoksa dar mükellef mi sayılacağı sorun olacaktır. Özellikle
uluslararası şirketler bakımından durum daha da karışıktır.
İnternet ortamında sınır ötesi ticaret yapan kişiler bakımından, ikili bir ayrım yapmak gerekir. Türkiye’de
yerleşik, yabancı bir ülkedeki müşteriye mal satarsa tam mükellef olarak vergilendirilir. Diğer taraftan,
satıcının yabancı ülkede, alıcının da Türkiye’de yerleşik olması halinde satıcı sadece Türkiye’de elde ettiği
kazançlar sebebiyle dar mükellef olarak vergilendirilecektir. Dar mükelleflerin Türkiye’de ticari kazanç elde
etmiş sayılabilmeleri için kazanç sahibinin Türkiye’de işyerinin olması veya daimi temsilci bulundurması ve
kazancın bu işyerinde veya söz konusu temsilciler aracılığı ile sağlanması gerekmektedir. İşyeri, VUK’un
156.maddesinde mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, depo gibi ticari, zirai ve mesleki
bir faaliyetin yürütülmesi için ayrılan veya bu faaliyetlerde kullanılan yer olarak tanımlanmıştır.
Gelirin elde edildiği yerin belirlenmesi bakımından, elektronik ticaretin gerçekleştirildiği server (sunucu ana
bilgisayar) üzerindeki web sayfalarının işyeri sayılıp sayılmayacağı üzerinde durmak gerekir. Çünkü, server
istenilen ülkeye konulabilir veya taşınabilir, bilgisayarlara yerleştirilerek belirli aralıklarla değiştirilebilir.
Bilindiği gibi gelir vergisinde verginin matrahı safi kazançtır. Bu çerçevede matrah belirlenirken, hasılattan
bu hasılatın elde edilmesi için yapılan faaliyetle ilgili giderler indirilir. Elektronik ticaretin yukarıda
değinildiği gibi farklı yerlerde gerçekleştiriliyor olması, kazancın elde edilmesi için yapılan harcamaların ne
kadarının hangi yere ait olduğunun tespitini gerektirmektedir. Bu noktada sadece hukuki değil, teknik
problemler de ortaya çıkmaktadır. Elektronik ticaret yapan firmaların elde ettiği gelirin türünün ülkeler
arasında yapılan anlaşmalarda, ticari kazanç veya gayri menkul sermaye iradı olarak sınıflandırıldığı
görülmektedir. Elektronik ticaret yapan satıcının gayri menkul sermaye iradı olarak kabul edilen gelirleri
birçok ülkede kaynakta kesinti olarak vergilendirilmektedir. Ancak elektronik ticaret sonucunda elde edilen
gelirlerin büyük bir kısmının ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.25
5. Elektronik Ticarette KDV
Tüketim vergileri mal ve hizmetlerin satışı üzerinden hesaplanır. KDV, mal ve hizmet ticareti üzerinden tarh
edilen önemli bir tüketim vergisidir. Genel olarak KDV’ye ilişkin düzenlemeler, mal teslimi ve hizmet
itfalarının ülke sınırları içerisinde gerçekleştiği dönemlerden kalmıştır. Elektronik ticarette KDV açısından
karşılaşılacak problemler, daha çok sınır ötesi faaliyetler bakımından olacaktır. Yürürlükteki haliyle KDV
elektronik ticaret üzerinde hayli etkin bir konumdadır. Ancak, yine de uluslararası işlemlerde
uygulanabilirliğini arttırmak için KDV Kanunu’nda bazı ekleme ve düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Ülkemizde internet aboneliği sırasında kişilerin ödeyecekleri abonelik ücretlerinden %18 oranında KDV
alınmaktadır.
25

Abdullah Özdemirci, a.g.e., s.36-39.
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KDV’nin konusu bilindiği gibi, Türkiye’de ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler çerçevesinde mal
teslimleri, hizmet itfaları ile her türlü mal ve hizmet ithalatıdır. Malların teslim anında Türkiye’de
bulunmaları gerekmektedir. Yani bir Türk vatandaşının yurtdışındaki mal teslimleri vergiye tabi olmazken,
yabancı uyruklu bir kişinin ülkemizde yaptığı mal teslimleri KDV’nin konusuna girmektedir. Hizmet
itfalarında ise işlemin Türkiye’de yapılmış sayılması için KDV Kanunu’nun 6.maddesine göre hizmetin
Türkiye’de yapılması, bedelinin Türkiye’de ödenmesi veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade
eder. KDV Kanunu’nda varış ülkesi prensibi benimsenmiştir. KDV, idari masrafları azaltabilmek için malın
tüketildiği ülkedeki tüketicilerden değil satıcılardan tahsil edilmektedir. Ancak elektronik ticarette
tüketicilerin uzun soruşturmalara tabi olmaları ve konuyla ilgili yeterli bilgi ve tecrübeden yoksun olmaları
bu alandaki problemleri daha da arttırmaktadır.
VUK’nun 253.maddesine göre; bu kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle
3.kısmında yazılı vesikaları ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 5 yıl süre ile
muhafaza etmeye mecburdurlar.
Küreselleşme olgusunun yaşandığı günümüz dünyasında hiçbir ülke tek başına hareket edemez. İnternet
ortamındaki alışveriş sitelerinin elde ettikleri kazançların vergilendirilmesinde tam yükümlüler açısından bir
sorun bulunmamaktadır. Fakat, yurtdışı kökenli bir web sitesinin Türkiye’de bulunan bir müşteriye bir mal
satması durumunda bu kazancı doğuran işlem Türkiye’de yapılmış kabul edileceğinden bir çifte
vergilendirme sorununun gündeme gelmesi olasıdır.26 Özellikle çifte vergilendirmenin söz konusu olduğu
tüketim vergileri üzerinde devletlerarası uzlaşmanın sağlanması gerekmektedir. KDV, AB’nde uygulanan bir
tüketim vergisidir. AB ülkeleri elektronik ticaret üzerinden KDV hususunda eş güdümlü hareket etmek
suretiyle gerek OECD ülkeleri gerek diğer ülkeler ile birlikte çalışmalara başlamışlardır.
Daha etkin bir vergilendirme için, iş dünyasına uluslararası satışları izlemekte kullanılacak sipariş izleme
süreçlerini gerçekleştirecek yazılımları kullanması teşvik edilebilir. Bu yolla yabancı firmaların ülke içinde
mükellefiyet tesis ettirilmesine gerek olmayacaktır.27
Elektronik ticaret son yıllarda tüm dünyada oldukça hızlı bir gelişme göstermiştir. Elektronik ticaretin vergi
denetimlerini güçleştireceği, vergi kayıp ve kaçağını daha da arttıracağı ortadadır. Birçok dünya ülkesi
elektronik ticaretin altyapısını oluşturarak bu sektörde oluşacak pastadan pay kapma çabasındadırlar. Tüm bu
gelişmelere rağmen ülkemizde bilgi ekonomisinin yeni gelişmekte olduğu bir dönemde, elektronik ticaret
konusunda işletmelerin çok olumlu düşündüğü ve yatırımlarını planladıkları bir ortamda, telekomünikasyon
hizmetlerindeki KDV oranı %17’den %25’e yükseltilerek internet erişimi pahalandırılmıştır. Elektronik
ticareti vergilendirmeyen devlet, internet erişimini pahalandırmak suretiyle dolaylı bir biçimde vergileme
yapmaktadır.
Elektronik ticaretin geliştirilmesi için internet erişimini geliştirecek teknik altyapıyı oluşturmalı ve internet
erişimini ucuzlatıcı tedbirler alınmalıdır. İnternet erişimine bağlı olan elektronik ticaretin gelişmesi de
vergilendirilebilmesi için uluslararası anlaşmalar da dikkate alınarak gerekli teknik ve vergisel düzenlemeler
bir an önce yapılmalıdır.
İnternet, elektronik ticaretin yaşam alanıdır ve bu alanda sayısız web sitesi kurularak yeni pazarlama
teknikleri sergilenmeye başlanmıştır. Yürürlükte olan yasal düzenlemelerin en başta geleni ise ticari
faaliyetten kaynaklanan işyerinin yada bir işin başlandığına dair vergi idaresinin haberdar edilmesi ve
mükellefiyet tesis ettirilerek gerçekleştirilen ekonomik hareketliliğin meşru bir düzene oturtulmasıdır.
Mükellefiyet tesis ettirilmesi yasal bir kazanç elde edildiğinde işaret etmeyeceğinden bilhassa elektronik
ticaretin yoğunlaşması nedeniyle gerek vergi kanunlarında gerekse de ticaret kanunlarında yasal
değişikliklere gereksinim duyulmaktadır. 28
SONUÇ
4605 sayılı Kanunla 4306 sayılı Yasanın Geçici 1.maddesinde yapılan değişiklikle eğitime katkı payının ve
4481 sayılı Yasanın 8.ve 9.maddelerinde yapılan değişiklikle özel iletişim, özel işlem vergilerinin uygulama
Ercan Alptürk, a.g.e.,s. 169.
Abdullah Özdemirci, a.g.e., 39-42.
28
Altuncu ve Karadağ, a.g.e., s.70-71.
26
27
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süresi 31.12.2002 tarihine kadar uzatılmıştır. GSM aboneliği ve RTÜK tarafından yapılan bazı işlemler gibi
kayıt ve işlemlerden 8 yıllım kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere eğitime katkı payı alınması
4306 sayılı kanunla düzenlenmiştir.
Dikkat edilmesi gereken husus eğitime katkı paylarının duruma göre gider veya maliye unsuru olarak
yazılabilmesi, özel işlem ve özel iletişim vergilerinin gelir ve kurumlar vergisi uygulanmasında gider olarak
yazılabilmesinin kabul edilemeyeceğidir.
Belli ki dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, elektronik ticaretin yasal bir zemine oturtulması konusunda
işbirliği yapmak zorunda kalacaktır. Buna karşılık elektronik ticaretin vergilendirilmesinde de tarafsız bir yol
bulunması çözümlenmesi gereken sorun ile ilgili bütün taraflar arasında uluslararası işbirliğine gitmeye daha
fazla gereksinim duyulacaktır.
Eğer uluslararası anlaşmalarla yeni düzenlemeler yapılırsa, tabii ki bu hükümler geçerli olacaktır. Ama şu
anda ülkemizin vergi mevzuatı internet üzerinden ticaretin vergilendirilmesinde herhangi bir eksikliğe sahip
değildir. Sadece ek tedbirlere ihtiyaç vardır.
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Bölümler Arası Transfer Fiyatlaması
ve Bir Uygulama
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İşletme Bölümü
1.

Giriş

Merkezkaç yönetim şeklini benimseyen işletmelerde karar alma gücü daha çok
işletmenin faaliyet gösteren bölümlerindedir. Bu yapı içerisinde yetki ve sorumluluklara
sahip olan bölüm yöneticileri, bölümle ilgili kararları alma konusunda serbesttir.
Bir işletmenin alt birimlerinde oluşturulan ve yöneticisine gider oluşumu ve gelir
üretme açısından en uygun kararı alma gücü veren bu birimler, sorumluluk seviyeleri
çerçevesinde bir kar merkezi veya yatırım kararı alma yetkisine de sahip ise bir yatırım
merkezi olarak adlandırılmaktadır.1
Bir işletmedeki kar veya yatırım merkezlerinin ya da aynı gruba ait olan ancak,
farklı sorumluluk merkezleri seviyesinde veya farklı coğrafya alanlarında yapılanan
işletmelerin, kendi aralarında mal veya hizmet alım-satımı yapması çok sık ratlanan bir
durumdur. Merkezkaç yönetime sahip işletmelerde, kar ve yatırım merkezlerindeki bu
alışverişin en uygun şekilde fiyatlandırılabilmesi ve sorumluluk merkezlerindeki
yönetsel başarım2 (performans) ölçümlemelerinin yapılabilmesi, bir transfer fiyatlama
sisteminin oluşturulmasını gerekli hale getirmiştir. Bu gereklilik, transfer fiyatlaması
yöntemlerinin gelişimine neden olmuştur.
Özellikle, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika, Avrupa ve Japonya’da
işletmelerde gelişme gösteren çok bölümlü, çok uluslu ve kar merkezi şeklindeki
yapılanmalar, transfer fiyatlamasını bir standart haline getirmiştir.3
Bu çalışmanın amacı; genel kabul görmüş transfer fiyatlaması yöntemlerini çok
bölümlü işletmeler açısından karşılaştırmalı olarak bir uygulama eşliğinde açıklamak ve
en uygun yöntem seçimini etkileyen farktörleri incelemektir. Yöntemlerin
açıklanmasında, Ek 1’de yer alan uygulama örneğinden yararlanılmıştır.
2. Transfer Fiyatlamasının Tanımı, Amacı ve Ölçütleri
Transfer fiyatı, herhangi bir kar merkezinin ürettiği mal veya hizmetlerin, bu mal
veya hizmetleri kullanacak diğer sorumluluk merkezlerine transferi halinde, bunlara
uygulanacak fiyattır.4 Diğer bir ifadeyle, merkezkaç yönetim şeklinde yapılanan bir
işletmenin bölümleri arasındaki alış-verişin fiyatlandırılmasıdır.
1

Brandon, Charles H. / Drtina, Ralph E., Management Accounting-Strategy and Control, The McGrawHill, USA, 1997, s.786.
2
Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Yabancı Kelimelere Karşılıklar, Türk Dil Kurumu
Yayınları, No.708, Ankara, 2002, s.101.
3
Emmanuel, Clive / Mehafdi, Messaoud, Transfer Pricing, Academic Press Ltd., London, 1994, s. 34.
4
Taner, Tuna / Öncü, Semra, İşletmelerde Planlama-Bütçeleme-Kontrol, Emek Matbaası, Manisa, 2000,
s.189.
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İşletmenin bölümleri arasındaki alış verişte oluşan transfer fiyatı, satıcı bölüm için
bir gelir yaratırken alıcı bölüm için de diğer bölümden alınan mal veya hizmetin alım
maliyetini oluşturur. Dolayısıyla alım-satımdaki fiyatlama, işletme bölümlerinin faaliyet
karlarını etkileyen bir unsur olarak ortaya çıkar.5 Bu etkileşim, bölüm yöneticisinin
başarısını doğrudan etkiler. Çünkü, alıcı bölüm kendi faaliyet karını artırmak amacıyla
düşük maliyetten alım yapmak ister. Diğer taraftan satıcı bölüm ise satış bedelini en üst
noktada gereçekleştirmek ister.
Eğer kar merkezleri, ürettikleri mal ve hizmetler bakımından birbirinden tamamen
bağımsız ise her kar merkezinin kendi karını en üst noktaya çıkarması yönünde alacağı
kararlar, işletmenin toplam karını artırır. Ancak, bir kar merkezinin çıktısı, diğer bir kar
merkezinin girdisi olursa, asıl işletmenin toplam karlılığını artırmak hedeflendiği için,
bazı kar merkezlerinin bireysel karları artmayabilir.6 Bu durum, bölüm yöneticilerinin
hedefleri ile işletme yönetiminin hedefleri arasında bir çatışmaya neden olabilir.
Tecrübeler göstermektedir ki, iyi oluşturulmuş bir transfer fiyatlaması sistemi, kar
merkezleri ve işletme hedefleri arasındaki uyumu doğrudan etkilemektedir. Uygun bir
transfer fiyatlaması yönteminin kullanılması, hem kar merkezlerinin hem de işletmenin
toplam performansını olumlu etkilemektedir. Bunun için kar merkezindeki sorumlu
yöneticiler arasında amaç birliğinin sağlanması gerekir.
İşletme kaynaklarının en uygun şekilde bölümler arasında dağıtılmasını sağlayan
bir transfer fiyat sistemi, hem bölüm yöneticisinin verimini hem de işletme karlılığını
artıracaktır. Böylece transfer fiyatlaması, bir yönetim kontrol aracı olarak kar merkezi
yöneticisinin aldığı kararların sonuçlarını ölçme olanağı tanımaktadır.
Transfer fiyatlamasının önemli amaçlarını ve başarı ölçütlerini aşağıdaki şekilde
özetlemek mümkündür:
a. Bölümsel başarımın ölçülmesi: Bölümsel başarımın ölçülebilmesi için mevcut
bir bölümsel kar ölçümüne ulaşacak fiyatların oluşturulması gerekir. Bölümlerin
başarısının ölçülmesinde kar temel öğelerden biri olduğu için transfer fiyatları
bölüm yönetimlerinin kararlarını etkiler.7 Bu yüzden kurulacak transfer
fiyatlaması sistemi, bölümsel karları bir sonuç olarak raporlar.8
b. Kararların kalitesini geliştirmek: Transfer fiyatlaması, bölüm yöneticisinin
daha iyi karar almasına yardımcı olur. Fiyatlar, bir bölümün mal veya hizmet
alım-satım miktarının tesbit edilmesinde kullanılabilir. Bu nedenle fiyatlama
sistemi, bölüm yöneticisinin alacağı kararlara güvenilir bir temel sağlayan bilgileri
de içermelidir.9
5

Horngren, Charles T. / Foster, George / Datar, Srikant, Cost Accounting An Managerial Emphasis,
Printice Hall, USA, 2000, s.793.
6
Gürsoy, Cudi Tuncer, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1999,
s.755.
7
Bursal, Nasuhi / Ercan, Yücel: Maliyet Muhasebesi İlkeler ve Uygulama, Der Yayınları 103, Istanbul,
2000, s.474.
8
Drury, Colin, Management and Cost Accounting, Chapmen and Hall, London, 1995, s. 758.
9
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c. Bağımsızlığı teşvik etmek: Transfer fiyatlaması bölümün bağımsızlığının
artmasına yardımcı olur. Bölüm yöneticisi, diğer bölümler ile ticaret yapıp
yapmama konusunda bağımsız kararlar alır.
Transfer fiyatlama sisteminden beklenen faydaların elde edilebilmesi için
bölümsel bağımsızlığın sabote edilmediğinden emin olunması gerekir. Çünkü
merkezkaç yönetim şeklinin bir amacı da bölüm yöneticisine daha fazla bağımsız
karar alma gücü sağlamaktır. Bu sayede, bir bölümün karlılığını etkileyecek
transfer fiyatı dayatması yapılamayacaktır.10
Diğer taraftan transfer fiyatlamasının en önemli ölçütlerinden biri de amaç
uyumluluğunun sağlanmasıdır.
Amaç uyumluluğu, bölüm yöneticilerinin işletmenin tamamının karlılığını en üst
noktaya taşıyacak kararları seçmelerini sağlamaktır.11 Aksi halde, bir bölüm
yönetiminin uygulanan transfer fiyatına dayanarak bölümün çıkarlarını en üst
noktaya çıkarmaya yönelik vereceği kararlar, bir bütün olarak işletmenin
çıkarlarıyla çatışabilir. Arzu edilen durum, bu tür bir çatışmaya yol açılmaması,
bölüm ile işletmenin bütünü arasında bir amaç uyumluluğunun sağlanmasıdır. 12
d. Kar paylaşımı: Transfer fiyatlaması, bölümleri çeşitli ülkelerde faaliyet
gösteren çok uluslu işletmelerin karlarını paylaştırmak için de kullanılmaktadır.
Kar paylaşım süreci, karın yurt dışına transfer edilmesindeki sınırlamalardan
kaçınmak için ve/veya vergi ve benzeri yükümlülükleri en alt noktaya indirmek
için dizayn edilebilir. Çok uluslu bir işletme, vergi yükümlülüğünün daha az
olduğu bir ülkedeki karını artırmak, buna karşın vergi yükümlülüğü yüksek olan
ülkede ise karını düşük raporlamak isteyebilir.
Vergi planlaması yapmak, kur risklerini azaltmak, daha iyi rekabet koşulları
sağlamak, daha iyi yönetim ilişkileri oluşturmak çok uluslu işletmeler açısından
transfer fiyatlamasının amaçlarını oluşturmaktadır.13
3. Transfer Fiyatlaması Yöntemleri
Bölüm yöneticilerinin, şirket haklarını en üst noktaya çıkarması yönünde
alacakları kararlarda transfer fiyatlarının tesbit edilmesi, en önemli engeli teşkil eder.
Transfer fiyatı, satış yapan bir bölüm için geliri temsil ederken, alım yapan bir bölüm
için maliyete eşittir.14 Bu gelirler ve maliyetler, norma55l bir alım satım işleminde,
ticaret yapılan miktarla değişkendir. Fakat, farklı transfer yöntemlerinin uygulanması
bölümler arasındaki mal veya hizmet alım satımını veya bunun miktarını etkileyecektir.
Ayrıca transfer fiyatı, bölüm yöneticisinin başarı ölçüsünü değerlendirmede kullanılan
10

Drury, Colin, age., s.759.
Hansen, Don R. / Mowen, Maryanne, Cost Management, South-Western College, USA, 1997, s. 793.
12
Bursal, Nasuhi / Ercan, Yücel: age., s.473.
13
Garisson, Ray H. / Noreen, Eric W., Managerial Accounting, Mc Graw Hill Irwin, USA, 2003, s.561.
14
Adelgerg, A.H., “Resolving Conflicts Intra-company Transfer Pricing” , Accountancy, V.98, N.1119,
November 1986, s.86.
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bölümsel kar performansını da etkileyen bir fiyattır.15 Transfer fiyatındaki bir birimlik
azalış, önemli büyüklükteki alım satımlarda, bölümün kar veya zararını daha da artırır.
Transfer fiyatlama yöntemleri, literatürde ve uygulamada çeşitli şekillerde
gruplandırılmıştır. Bu çalışmada genel kabul görmüş yöntemler üzerinde durulmuş ve
açıklanmıştır. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir:
1)
2)
3)
4)

Pazarlık fiyatı yöntemi,
Piyasa fiyatı yöntemi,
Maliyet temeline göre oluşan transfer fiyatı yöntemi,
İkili transfer fiyatı yöntemi.

Bu yöntemlerin özellikleri, Ek 1’deki uygulama örneğinden yararlanılarak aşağıda
incelenmiştir.
30. Pazarlık Fiyatı Yöntemi
Pazarlıkla oluşan transfer fiyatlaması, mal veya hizmet üreten işletme içi bir
satıcı bölüm ile yine aynı işletmenin bu mal veya hizmeti kullanan diğer bir alıcı
bölümünün yaptıkları pazarlık sonucunda oluşturdukları fiyattır. Bu yöntem, özellikle,
satıcı bölüm tarafından alıcı bölüme transfer edilen ve ara mal olarak tanımlanan mal
piyasasında;
-

eksik rekabet şartlarının bulunması,
işletme içi ve dışındaki satışlar için farklı satış giderlerinin bulunması,
farklı sayıda piyasa fiyatının bulunması

durumlarında kullanılması uygun olan bir yöntemdir.16
Ara malı piyasasında eksik rekabet şartlarının bulunması, bu malı üreten
bölümün marjinal maliyetinin piyasa fiyatının altında olması durumudur.17 Değişken
maliyetin marjinal maliyete eşit olması durumunda, transfer fiyatı değişken maliyet
olacaktır.
Bölümlerin, işletme içi yerine dış piyasa ile alım-satım yapmaları durumunda
farklı satış giderlerine katlanılması, pazarlık fiyatı yönteminin kullanılmasını gerekli
kılabilir. Örneğin, mal veya hizmet alımı yapan bir bölümün dış piyasayı tercih etmesi
halinde ek bir satın alma maliyetine katlanması (kalite kontrol maliyeti, satın alma
bölümü maliyeti gibi.) ya da satış yapan bölümün dış piyasayı tercih etmesi durumunda
katlanacağı ek satış giderleri (tahsilat giderleri, aracılık komisyonu, reklam giderleri
gibi.) , transfer fiyatlamasının pazarlık yöntemi ile yapılmasını gerekli kılabilir.18

15

Vancil, R., Decentralization, Managerial Ambiguity by Design, Homewood, Dow-Jones-Irwin, 1979,
Drury, Colin, age., s.772.
17
Gürsoy, Cudi Tuncer, age., s.759.
18
Kachelmeier, Steven J. / Towry L. Kristy, “Negotiated Transfer Pricing: Is Fairness Easier Said than
Done?” , The Accounting Review, Vol.77, No:3 July 2002, s. 589.
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Diğer taraftan, merkezkaç yönetim yapısında kar merkezi yöneticilerinin,
merkezden bağımsız karar alabilme gücü bulunduğu için bölüm yöneticilerinin pazarlık
yöntemine göre anlaşamaması durumunda her bölüm yöneticisi geleneksel ekonomik
nedenle davranış farklılıkları gösterebilmektedir. Bu durumda, bir satış bölümü dış
piyasa fiyatının altında bir satış yapmaktan kaçınırken, bir alım yapan bölüm ise dış
piyasa fiyatının üzerinde ödeme yapmaktan kaçınacaktır. İlgili bölümleri tatmin edecek
bir fiyatın tesbit edilememesi durumunda, işletme çıkarlarını ent üst noktada tutan bir
çözümün amaç uyumluluğu açısından oluşturulması gerekir. Bir çözümsüzlük
durumunda merkezi yönetimin müdahalesi söz konusu olabilmektedir.19
En uygun çözümün bulunması, kabul edilebilir transfer fiyatı sınırları içinde
mümkündür. Alıcı ve satıcı bölümlerin kabul ettiği gerçek transfer fiyatı, alt ve üst
limitler arasındaki bir yerde oluşur.20
Bu durumu Ek1’deki uygulama örneğinden yararlanarak açıklamak mümkündür.
Uygulama örneğindeki (ABC) dergi işletmesinde üç kar merkezi bulunmaktadır. Her bir
kar merkezinin bağımsız karar alabilme yeteneği bulunmaktadır. Buna göre her bir
merkezin kabul edebileceği en düşük ve en yüksek transfer fiyatları aşağıdaki gibi tesbit
edilebilir:
Satıcı Bölümlerin Kabul Edeceği En Düşük Transfer Fiyatı: Satın alma bölümü
ile baskı bölümleri, dergi bölümüne mal ve hizmet sağlayan bölümlerdir. Satın alma
bölümü baskı bölümünün ihtiyacı olan dergi kağıdını kar artışı sağlayan bir fiyatla
transfer etmek ister. Baskı bölümü de aynı şekilde kar artışı sağlayan bir fiyatla baskı
hizmetini dergi bölümüne vermek ister. Buna göre her iki bölümün de transfer fiyatı,
kendi değişken maliyetlerinin altında olamaz. Diğer taraftan her iki bölümde, dış
talepteki artış nedeniyle, alıcı bölümlerin (Baskı ve Dergi Bölümleri) ihtiyaçlarını
karşılamakta kapasite yetersizliği içine düşerse, dış piyasaya mal ve hizmet vermek
yerine, işletme içine öncelik verebilirler. Ancak bu durumda, satıcı bölümlerin, dış
satışlardan kaybedilecek kar marjının telafi edilmesi yönünde bir beklentisi oluşacaktır.
Bu durumda satıcı bölümler açısından transfer fiyatının, transfer edilen birimlerin
değişken üretim maliyetini ve kaybedilen fırsat maliyetini birlikte içermesi gerekir: 21
Transfer fiyatı  Birim değişken maliyet +

Kaybedilen satislarin toplam kar marjı
Transfer edilen mal veya hizmet miktari

Alıcı Bölümlerin Kabul Edeceği En Düşük Transfer Fiyatı: Örneğimizdeki alıcı
bölümler, satın alma bölümünden ilk madde ve malzeme alımı yapan baskı bölümü ile
baskı işlemini yaptıran dergi bölümüdür. Bu iki bölümün ancak kendi karlarını artıracak
tekliflere ilgi göstereceği açıktır. Bu nedenle bölümler arasındaki mal ve hizmet
transferinde alıcıların beklentisi, transfer fiyatının dış piyasanın altında kalan bir
fiyattan teklif edilmesidir. Buna göre alıcıların bakış açısından, transfer fiyatının kabul
edilebilir en yüksek noktası şöyle ifade edilebilir:
19

Emmanuel, Clive / Mehafdi, Messaoud: age., 130.
Garisson, Ray H. / Noreen, Eric W., age., s. 555.
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Transfer fiyatı  Dış piyasadan (işletme dışından) satın alma maliyeti
Böylece pazarlıkla belirlenecek transfer fiyatının tesbitinde, transfer fiyatının en fazla dış
satın alma maliyetine eşit olması durumunda kabul edilme olasılığı bulunmaktadır.

Dergi işletmesindeki alıcı ve satıcı bölümlerin, pazarlık yöntemine göre
belirleyeceği transfer fiyatının alt ve üst limitleri, satıcı bölümlerin kapasite
farklılıklarına göre değişiklik gösrerir. Bu farklılıklar, Ek 1’deki dergi işletmesine
uygulanarak aşağıda ayrı ayrı incelenmiştir:
1. Atıl Kapasitedeki Alt ve Üst Limitler:
Satıcı bölümler ve bunların kapasiteleri aşağıda gösterilmiştir:
Tablo 1. (ABC) Dergi İşletmesindeki Ara Mal ve Hizmetlerin Tam Kapasitesi
İşletme içi satıcı
İşletme
İşletme içi
İşletme
bölümler
içi alıcı
alım-satım dışına satış
Satıcıların kapasiteleri
bölümler
miktarı
miktarı
Satın alma bölümü
Baskı
400 ton/ay
350 ton/ay
750 ton/ay dergi
bölümü
kağıdı22=%100
Baskı
24 ton/ay
24 ton/ay mürekkep=%100
bölümü
Baskı bölümü
Dergi
8 milyon
7 milyon
15 milyon dergi forması / ay
bölümü
dergi
dergi
=%100
forması / ay forması / ay

Buna göre baskı bölümündeki kapasitenin 15 milyon adet forma olduğu ve 8
milyon adet forma baskı hizmetinin işletme içine verildiği düşünüldüğünde, baskı
bölümü açısından 8 milyon adet formalık bir atıl kapasiteden söz edilebilir. Çünkü bu
bölüm, dış piyasaya 7 milyon forma baskısı yapmakta ve 15 milyon forma kapasitesinde
aradaki fark kadar atıl duruma düşmektedir. Dolayısıyla, işletme içine yapılan hizmet,
dış piyasadaki alternatif olanakları ortadan kaldırmamaktadır. Yukarıdaki formülden
yararlanılarak bu kapasitede satıcı bölümler (satın alma bölümü ve baskı bölümü)
açısından en düşük pazarlık konusu taban fiyatın, Tablo 2’deki değişken maliyetler
dikkate alınarak aşağıdaki gibi hesaplanması gerekir:

Tablo 2. (ABC) Dergi İşletmesindeki Ara Mal ve Hizmetlerin Değişken Maliyetleri
Satın Alma Bölümünün Birim Değişken Maliyetleri (forma başına TL)
Kağıt Maliyeti
82,000
Mürekkep Maliyeti
8,000
Değişken maliyet
10,00023
Dergi işletmelerinde kağıt maliyetleri önemli bir büyüklüğe sahip olduğu için tam kapasite uygulaması
sadece dergi kağıdı esas alınarak oluşturulmuş ve örneğin anlaşılır olmasını sağlamak için diğer malzeme
miktarları ihmal edilmiştir.
22
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Toplam değişken maliyet
100,000
Baskı Bölümünün Birim Değişken Maliyetleri (forma başına TL)
İlk madde ve malzeme (satın alma böl.transferi)
100,000
Baskı bölümü değişken maliyeti
15,000
Toplam değişken maliyet
115,000

a) Satın alma bölümü aylık 750 ton kağıt alımı yapmaktadır. Bu kağıdın 350
tonu dış piyasaya 2,000,000 TL bedelden satılmaktadır. Geriye kalan kısım ise dergi
basımında kullanılmak üzere baskı bölümüne transfer edilmektedir. Bu durumda satın
alma bölümünün sadece dergi kağıdı için kabul edebileceği iç transfer fiyatı;
Kağıt Transfer fiyatı  (82,000 + 10,000 x %80) +

0 TL
= 90,000 TL/forma
400 ton kagit

Kağıt Transfer fiyatı  90,000 TL x 20 değişim katsayısı24 = 1,800,000 TL / kg
alt limitindedir.
Satın alma bölümünün 400 tonluk atıl kağıt kontratı olduğu için fırsat maliyeti
sıfır olacaktır. Ancak, bu bölümden pazarlık yöntemine göre talep edilecek kağıt için
1,800,000 TL/kg fiyatına eşit veya daha fazla tutarda bir fiyat teklifinin yapılması
gerekir.
Diğer taraftan satın alma bölümünün ikinci ürünü mürekkeptir. Ancak mürekkep
ihtiyacı baskı bölümünün talebine bağlıdır.
Mürekkebin dış piyasası olmadığı için satın alma bölümü, baskı bölümünün
ihtiyacını dikkate alarak dış piyasadan alım yapmalıdır. Firma içi optimal kaynak
kullanımı ancak bu şekilde sağlanır. Aksi halde ya satın alma bölümünde stok birikir; ya
da baskı bölümü optimal miktarda üretim yapamaz ve işletme karını maksimum
kılamaz. Bir ara mal piyasasının olmadığı yerde, ekonomik teori göstermektedir ki;
işletme karını en üst noktaya çıkaracak transfer fiyatını, satış yapan bölümün marjinal
maliyeti oluşturmaktadır.25 Çünkü, marjinal maliyet, üretimdeki bir birimlik artışın
gerektireceği ek maliyeti belirlemektedir.26
Örneğimizde; mürekkep talebi, baskı bölümü ve dolayısıyla dergi bölümünün
alacağı kararlardan etkilenmektedir. Satın alınan mürekkepler, işletme dışına doğrudan
satılamamaktadır. Bu yüzden, mürekkebin fırsat maliyeti her durumda sıfır olacaktır.
Çünkü, dış piyasaya satış olanağı bulunmadığı için kaybedilecek bir kar marjı söz
konusu değildir. Bu durumda transfer fiyatının alt limitini, her forma artışındaki maliyet
artışı oluşturur.

Değişken maliyetin %80’lik kısmının kağıt ile ilgili olduğu varsayılmıştır.
Ortalama olarak her 1 kg kağıdın 1/20’si 1 formaya eşdeğer bulunmaktadır.
25
Gürsoy, Cudi Tuncer: age., s.756.
Drury, Colin, age., s.762.
Horngren, Charles T. / Foster, George / Datar, Srikant, age., s.804.
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Mürekkep transfer fiyatı  (8,000 + 10,000 x %20) = 10,000 TL / forma
Satın alma bölümü açısından kabul edilebilir transfer fiyatının en az bir forma için
10,000 TL olması veya diğer bir ifadeyle mürekkep kilogramının 6,250,000 TL’ndan27
transfer edilmesi gerekir. Ancak amaç uyumluluğu açısından mürekkep transfer
fiyatının bu bedelden tesbit edilmesi ve bu konuda işletme karına öncelik verilerek,
transfer fiyatının pazarlık konusu yapılmaması yerinde olacaktır.
b) Bir başka satıcı bölüm de baskı bölümüdür. Söz konusu dergi işletmesinde
baskıbölümünün kabul edilebilir en düşük transfer fiyatının, aşağıdaki formül
sonucundan büyük veya bu sonuca eşit olması gerekir:
(Satin alma bölümü degisken maliyeti  baskı bölümü degisken maliyeti) 

Baskı transfer fiyatı  (100,000 TL  15,000 TL) 

0 TL
transfer edilen forma sayisi

0 TL
 115,000 TL/forma
8 milyon forma

Baskı bölümüne yapılacak transfer fiyat tekliflerinin, 115,000 TL/forma alt
limitinden düşük olmaması gerekir.
c) (ABC) dergi işletmesindeki alıcı bölümler, baskı ve dergi bölümleridir. Bu
bölümlerin mal veya hizmet alımı esnasında ödemeyi kabul edecekleri transfer
fiyatlarının üst limiti aşağıdaki gibi belirlenebilir:
Baskı bölümü: Satın alma bölümünden alacağı dergi kağıtlarına piyasa fıyatı olan
2,000,000 TL/kg tutarından daha fazla ödeme yapmak istemez. Diğer taraftan, satın
alınacak mürekkep için işletme karlılığı gözönünde bulundurularak, marjinal maliyet
tutarından 6,250,000 TL/kg bedelle satın almak ister.
Dergi Bölümü: Bu bölüm, baskısı yapılacak her bir dergi forması için piyasa fiyatı
olan 200,000 TL/forma fiyatından fazla bir bedel ödemek istemez.
d) Yukarıda ayrı ayrı incelenen alıcı ve satıcı bölümlerin isteklerini
birleştirdiğimizde, aşağıdaki gibi kabul edilebilir bir transfer fiyat aralığı oluşur.
1,800,000 TL/kg  kağıt transfer fiyatı  2,000,000 TL/kg
115,000 TL /forma  baskı transfer fiyatı  200,000 TL/forma
Bölüm yöneticileri pazarlık fiyatı yöntemine göre alacakları kararları bu fiyat
aralığında tesbit etmelidir.
2. Tam Kapasitedeki Alt ve Üst Limitler:

27

6,250,000 TL/kg=

5,000,000TL/kg

x 10,000 TL/forma

8,000TL/forma
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(ABC) dergi işletmesindeki baskı bölümünün, mevcut kapasitesini karşılayacak
bir dış piyasa talebi olduğu ve aylık 750 milyon forma baskısını dış piyasadaki
müşterilerine yaptığı varsayıldığında, hem baskı bölümü açısında hem de dergi bölümü
açısından transfer fiyat aralığında bir değişim söz konusu olur. Bu değişimin nedeni ise
fırsat maliyetidir. Bu varsayım, baskı ve dergi bölümü ile sınırlı olarak aşağıda
incelenmiştir.
a) Baskı bölümü, dış piyasadaki talep nedeniyle, iç fiyat pazarlığı aşamasında
kaybedilecek satışların katkı marjını da dikkate alan bir fiyat politikası belirlemek ister.
Buna göre, baskı bölümünün kabul edebileceği transfer fiyatının alt limiti aşağıdaki gibi
oluşur:
Transfer fiyatı  Birim değişken maliyet +

Kaybedilen satislarin toplam kar marjı
Transfer edilen mal veya hizmet miktari

Baskı transfer
fiyatı  115,000 +

(200,000 TL/forma - 115,000 TL/forma)x400 milyon adet forma
=
400 milyon adet forma

Baskı transfer fiyatı  115,000 TL/forma + 85,000 TL/forma = 200,000 TL/forma
b) Dergi bölümünün kabul edebileceği baskı fiyatı ise piyasa fiyatının üstünde
olamaz. Dergi bölümü piyasada daha ucuz bir baskı fiyatı bulamadığı sürece baskı
bölümünün vereceği hizmetler için forma başına 200,000 TL ödemek zorunda
kalacaktır. Ancak, dergi bölümü bu baskı fiyatının altında bir piyasa fiyatı bulursa,
örneğin yüksek sayıdaki forma baskısı için %10 iskontolu fiyat teklifi aldığında, yani
baskı fiyatının 180,000 TL/forma olması durumunda, hiç bir surette baskı bölümü ile
anlaşması mümkün olamaz. Çünkü, dergi bölümü baskı hizmeti için daha fazla ödemek
istemeyecek, diğer taraftan baskı bölümü de daha düşük bir fiyattan hizmet vermek
istemeyecektir. Bu durum, pazarlık yöntemine göre transfer fiyatının tesbit edilmesini
olanaksızlaştırır. Ancak, bölümlerin anlaşamaması işletme lehine bir durum yaratır.
Çünkü baskı bölümü işletme içine baskı hizmeti vermeyerek, forma başına 20,000TL
tutarında kazanç sağlanmış olur.
Temel olarak transfer fiyatlaması, transferin bir sonucu olarak tüm işletmenin
kazandığı karı bölümler arasında paylaşma mekanizmasıdır. Eğer bir işletme transfer
işlemi ile zarar ederse, paylaşılacak bir kar da olmayacak ve bölümlerin anlaşması
olanaksızlaşacaktır. Diğer taraftan, eğer bir işletme transfer yaparak para kazanırsa,
paylaşmak için potansiyel bir kar olacak ve transfere taraf olan bölümlerin karlarını
artıran kabul edilebilir bir transfer fiyatı üzerinde anlaşmak her zaman mümkün
olacaktır.28
3. Kısmi Atıl Kapasitedeki Alt ve Üst Limitler:
Baskı bölümünün kısmi atıl kapasitesi olması durumunda; örneğin, 750 milyon
adet forma kapasitesinde, 650 milyon adet forma baskı hizmetinin dış piyasaya
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verilmesi olanağı varken, işletme içine verilmesi için kabul edilebilir transfer fiyatı alt
limitinin aşağıdaki gibi tesbit edilmesi gerekir:
Transfer fiyatı  Birim değişken maliyet +

Kaybedilen satislarin toplam kar marjı
Transfer edilen mal veya hizmet miktari

Baskı transfer
fiyatı  115,000 +

(200,000 TL/forma - 115,000 TL/forma)x300 milyon adet forma
=
400 milyon adet forma

= 115,000 + 63,750 = 178,750 TL/forma
Dergi bölümü baskı talebinin tamamının, kapasite açısından karşılanma olanağı
bulunmamaktadır. Aksi halde, baskı bölümü dış piyasa satışlarını kaybedecektir. Ancak
atıl kalan 100 milyon adet forma kapasitesinin iç bünyede kullanılması mümkündür.
Baskı bölümünün, dergi bölümünün ihtiyacı olan 400 milyon formanın baskı talebini
karşılaması durumunda dış piyasa satışlarının 300 milyon formaya isabet eden kar
marjını kaybetmesi söz konusu olur. Dolayısıyla baskı bölümü, bu kaybı dikkate alan
bir fiyatı taban fiyat olarak kabul edecektir. Bu transfer fiyatı, yukarıda hesaplandığı
şekilde 178,750 TL/forma’dır.
Dergi bölümünün dış piyasadan aldığı iskontolu fiyat (200,000TLx%90=180,000
TL/forma) dikkate alındığında aşağıdaki aralıkta oluşturulacak bir fiyat her iki bölümün
karlılığını olumlu etkileyecektir:
178,750 TL/forma  Baskı transfer fiyatı  180,000 TL/forma
Değerlendirme: Pazarlık yöntemi, çok bölümlü bir işletmenin kar gücünü
artırmak ve bölümlerdeki yönetimi teşvik etmek için kullanılan bir fiyatlama
mekanizmasıdır. Bu yöntem, bir çok işletme tarafından güvenilir bir yöntem olarak
kabul edilmesine rağmen işletmenin amaçladığı kara ulaşmasında ve bölümsel
başarımın ölçülmesinde en uygun sonucu vermeyebilir. Bunun en önemli nedeni dış
piyasının belirsiz olmasıdır. Çünkü dış piyasadaki belirsiz koşullar (fiyat veya kapasite
belirsizlikleri gibi), bölümlerin işletme içi ticarette pazarlık gücünün zayıflamasına
neden olacaktır.
Bir araştırmaya göre29; işletme bölümlerine sağlanan teşvikler, karma teşvikler
(mixed intencives) adı verilen ve hem bölümün hem de işletme bütününün çıkarlarına
aynı anda öncelik tanıyan teşviklerin daha fazla bölümsel kar ürettiğini ortaya
koymaktadır. Buna göre; bölümsel kar temelli teşvikler, pazarlık yapan tarafları şirket
karını artırmak için dış piyasa alternatiflerini dikkate almaksızın motive etmektedir.
Ancak bu yöntem; belirsiz dış piyasa koşullarının bulunması durumunda, sürekli olarak
arzu edilen işletme karının en üst noktada tutulmasını veya bölümsel başarımın
ölçülmesini temin etmeyebilmektedir. Bunu önlemek için hem işletme bölümünün hem

Chalos, Peter / Haka, Susan, “Transfer Pricing Under Bilateral Bargaining”, The Accounting Review,
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de işletme bütününün çıkarlarını maksimum kılacak teşvik sistemlerinin oluşturulması
yararlı olacaktır.
Pazarlama yöntemine göre transafer fiyatının tesbitindeki bir diğer önemli konu
da, çok bölümlü bir işletmede satıcı bölümün, alıcı bölüme ara malını transfer ederken
alacağı yatırım kararlarının değerlendirilmesidir.
Satıcı bölümün yatırım kararları aynı anda iki kararı kapsamaktadır. Bunlardan
birincisi satıcı bölümün kapasite düzeyini belirlemesi ve ikincisi ise üretim teknolojisine
yatırım yapıp yapmama gibi özel yatırım kararlarıdır. Kapasite düzeyinin transfer
fiyatını nasıl etkilediği, yukarıdaki kısımda açıklanmıştır. Diğer taraftan üretim
teknolojisine yapılacak yatırımların üretimin marjinal maliyetine artırıcı yönde etkisi
olacaktır. Örneğin; satıcı bölüm, alıcı bölümün talebini yerine getirmek için ilave
nitelikli işgücü istihdamında bulunacaksa, bu yönde alınacak bir karar marjinal maliyeti
artıracaktır.
Bu kararlar ara malı üretiminin gerçek talebi yapılmadan alınmak zorundadır.
Çünkü; pazarlık yöntemi kullanıldığında, bölümler arasında iç transferin şartları
pazarlık konusu yapılacak ve satıcı bölüm daha önce alması gereken bu kararlar ile karşı
karşıya gelecektir. Bu yüzden, satıcı bölümün bir sözleşme ile en düşük transfer
miktarını ve verimli kapasiteye göre seçilmiş bir transfer fiyatını tesbit etmesi gerekir.
Bu nitelikteki taahhütler, bölümler arasında kapsamlı sözleşmeler yapılmasını gerekli
kılar. Pazarlık yöntemine göre belirlenen transfer fiyatı, bir plan dahilinde hazırlanmalı
ve en düşük transfer miktarından başlayarak farklı kapasite seçeneklerine göre
uygulanabilir nitelikte olmalıdır.30
Yapılan araştırmalar, pazarlık yönteminin yüz yüze görüşmeler yoluyla
uygulanması durumunda daha etkin sonuçlar verdiğini ortaya koymaktadır. Özellikle
bölümlerden biri için dış piyasa koşullarının varlığı halinde, bilgisayar yoluyla yapılan
pazarlıklar adil sonuçlar oluşturmadığı gözlenmiştir. Pazarlık yönteminde fiyat
pazarlığının, tarafların görüşme sınırlaması olmaksızın yüz yüze yapılması durumunda
adil bir transfer fiyatının tesbitine olanak vereceği ifade edilmektedir.31
31. Piyasa Fiyatı Yöntemi
Piyasa fiyatı yaklaşımı, bölümler arasında transfer edilen mal veya hizmetler için
işletme dışında oluşan bir piyasanın veya pazarın bulunması durumunda kullanılan bir
fiyatlama yöntemidir.32 Bu yöntemde kar merkezlerinin ürettikleri mal veya hizmetler
aynı zamanda işletme dışına da satılabilmektedir.
Eğer satış yapan bölümün atıl kapasitesi yoksa, işletme bölümleri arasında
transfer konusu olacak mal veya hizmetlerin en uygun fiyatını dış pazardaki piyasa
fiyatı oluşturur. Eğer bir kar merkezi olarak faaliyet gösteren satıcı bir bölümün transfer
konusu mal ya da hizmeti dışarıya satma olanağı varken, bunun yerine işletme içinde bir
Wielenberg, Stefan, “Negotiated Transfer Pricing, Specific Investment, and Optimal Capacity Choice” ,
Review of Accounting Studies, No.5, Boston , 2000, s.197-216.
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satış yapması durumunda transfer edilen mal ya da hizmetin gerçek maliyetinin,
işletmenin dışarıya satış yapmaması nedeniyle kaybedeceği geliri gösteren fırsat
maliyeti ile ilişkilendirilmesi gerekir.33 Böyle bir durumda transfer fiyatı olarak piyasa
fiyatı kullanılırsa, işletme içine satış yapan bölüm hiç bir kayba uğramaz. Diğer taraftan
işletme içindeki alıcı bölüm ise gerçek maliyetten alım yapmak durumunda kalır.
Ancak, taraftan satış yapan bölümün atıl kapasitesi varsa, piyasa fiyatı yöntemine
göre fiyat tesbiti farklılık gösterir. Bu durumda piyasa fiyatının transfer fiyatı olarak
kullanılması sorun yaratır. Bunu, Ek 1’de yer alan uygulama örneğindeki bilgilerden
yararlanarak açıklamak mümkündür.
Dergi baskı işlemi işletme dışında, kağıt ve fire dahil edilerek forma başına
200,000 TL’na yapılmaktadır. Baskı bölümünün tam kapasitede piyasa fiyatından daha
az bir fiyata baskı yapmayı kabul etmesi beklenemez. Ancak, baskı bölümü eksik
kapasite ile çalışıyorsa o taktirde, piyasa fiyatına göre transfer fiyatının belirlenmesi bir
sorun yaratır. Nitekim, örnekteki dergi bölümü piyasa fiyatına eşit ya da altında bir fiyat
oluşturulması durumunda işletme içinde baskı yaptırmayı kabul eder. Dergi bölümünün
dış piyasadan %10 oranında bir iskonta aldığı varsayıldığında, baskı bölümünün atıl
kapasitesini tamamlamak için iç bünyeye hizmet vermek istemesi durumunda transfer
fiyatının, 180,000 TL/forma [(200,000 TL/forma x (1-%10 iskonto oranı)] veya daha
altında bir fiyat olması gerekir.
Eksik rekabet ortamında veya eksik kapasite seçeneğinde piyasa fiyatına göre
transfer fiyatının oluşturulması ancak, transfer fiyatlaması kararını etkilemektedir. Diğer
taraftan baskı bölümünün piyasa yönteminde ısrar etmesi bazı sakıncalar doğurabilir.
Çünkü; baskı bölümü, atıl kapasitede işletmeye gerçek maliyeti 115,000 TL/forma olan
baskı hizmet maliyetinin yukarıdaki varsayıma göre 180,000 TL/forma olduğunu kabul
edecektir. Sonuçta baskı bölümü yöneticisi, fiyat ve diğer koşullarla ilgili kararlarda,
doğru olmayan bir maliyeti temel alacaktır. Bu yüzden eksik rekabet veya atıl kapasite
ortamında piyasa fiyatına göre transfer işlemi yerine diğer fiyatlama yöntemlerinin
tercih edilmesi gerekecektir.
Bundan başka, satıcı bölümün satış giderleri, aynı mal veya hizmetin işletme
dışına satılması durumunda gerçekleşecek satış giderlerine oranla daha düşük olabilir.
Bu durumda, satıcı bölüm tarafından sağlanan tasarruftan alıcı bölümün de
yararlanmasını sağlayacak bir transfer fiyatının saptanması yararlı olacaktır.34
32. Maliyet Temeline Göre Oluşan Transfer Fiyatı Yöntemi
Maliyet temeline göre oluşturulan transfer fiyatlaması, satıcı bölüm açısından,
transfer edilecek mal veya hizmetin maliyetini karşılama olanağı veren bir yöntemdir.
Bu yöntemde istenirse, transfer yapan bölümün bir katkı marjı (katkı payı) da transfer
fiyatına dahil edilebilir.
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Maliyet temelli transfer fiyatının doğru tesbit edilmesi, büyük oranda transfer
edilecek mal veya hizmet maliyetinin tesbitindeki genel üretim giderleri dağıtımının
doğru yapılmasına bağlıdır. Gider dağıtım yöntemlerinin farklılığı, bu fiyatların
tesbitinde ortaya çıkan tartışmaları kaçınılmaz kılmaktadır. Bu tartışmalar sonucunda
varılan anlaşmalar, bu yönteme göre transfer fiyatı seçiminde 3 önemli ölçütün
ağırlığını ortaya koymaktadır:35
1) Standart maliyet kullanımının gerçek maliyet kullanımına tercih edilmesi:
Standart maliyet kullanımı, mal veya hizmet transferini yapan bölümün yöneticisine
verimlilik hedeflerine ulaşma olanağı sağlar. Bu maliyet sistemini kullanan yöneticiler,
standart maliyet sapmalarını açıklamakla sorumludurlar. Diğer taraftan gerçek maliyet
sistemi, bölümün verimsiz çalışmasına neden olabilmektedir. Çünkü bölüm yöneticisi,
gerçekleşen maliyetin tamamını diğer bölümlere aktararak maliyet kontrolü yapmaktan
kaçınabilir. Bu durumda alıcı bölümler, verimsiz çalışan satıcı bölümlerin
maliyetlerinden de sorumlu olacaktır. Ancak, standart maliyete yöntemine göre transfer
fiyatının saptanması, maliyetlerin transfer öncesinde sağlıklı bir tahmin yapılmasını
zorunlu kılmaktadır.
2) Değişken maliyetin, tam maliyete tercih edilmesi: Uygulamada bir çok işletme
tam maliyet yöntemine göre oluşturulan transfer fiyatlamasını kullanmaktadır. Fakat bu
yöntem işletme bütünü açısından yanlış karar alınmasına neden olabilmektedir. 36
Uygulama örneğindeki dergi işletmesinde yer alan baskı bölümünün 750 bin adet
forma kapasitesindeki tam maliyeti ;
i. Değişken maliyet : 115,000 TL /forma
ii. Sabit maliyet : 35,000 TL/forma
iii. Tam Maliyet : 150,000 TL/forma’dır.
Tam kapasitedeki aylık sabit gider ise 750 bin forma x 35,000 TL = 26,250
milyon TL’dır.
Baskı bölümü tam kapasitede transfer fiyatı olarak tam maliyet yöntemini seçerse,
dergi bölümüne 1 forma baskısını 150,000 TL’ndan yapmayı teklif edecektir. Dergi
bölümünün bu fiyatı kabul etmesi, dış piyasası olan mal ve hizmetlerde, piyasa fiyatının
tam maliyetin altında olup olmamasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Dış piyasa
fiyatının 150,000 TL’yi aştığı durumlarda iç transfer işlemi dergi bölümü için cazip
olacaktır. Örneğin; dış piyasada dergi baskı işleminin forma başına 125,000 TL’ na
yapılması durumunda, dergi bölümü baskı hizmetini dış piyasadan temin etme yolunu
seçecektir.
Ancak atıl kapasite durumunda, mal veya hizmet transferini gerçekleştirecek
bölümün, tam maliyet yerine değişken maliyet temeline dayalı transfer fiyatını seçmesi
işletmenin karlılığını olumlu etkilemektedir.

35
36

Brandon, Charles H. / Drtina, Ralph E., age., s.809.
Horngren, Charles T. / Foster, George / Datar, Srikant: age., s.798.

13

Çünkü, transfer konusu ara malın dış pazarının olmaması, ya da düzensiz pazar
koşullarının olması ve satıcı bölümün eksik kapasitede çalışması halinde değişken
maliyetler işletme için marjinal maliyetlere eşit olacaktır. Bu nedenle değişken
maliyetin tercih edilmesi amaç uyumluluğu açısından geçerli bir yol olur. Tam maliyet
yönteminin transfer fiyatı olarak seçilmesindeki bir başka sakınca da, tam maliyet
içinde yer alacak kontrol edilemeyen giderlerin varlığıdır. Yönetim etkinliğini
ölçümlemede kontrol edilebilir gider ve kar rakamlarının kullanma zorunluluğu bu
sakıncayı açıkça yansıtmaktadır.37
Örnek dergi işletmesinde, baskı bölümünün 100,000 adet atıl baskı kapasitesi
bulunduğu varsayıldığında, piyasa fiyatının 125,000 TL/forma olması durumunda dahi
bu transferin gerçekleştirilmesi işletme lehine olur. Çünkü baskı bölümünün değişken
maliyeti olan 115,000 TL/forma, işletmenin marjinal maliyetini oluşturur. Ancak bu
transferin gerçekleşmesi için baskı bölümünün tam maliyet yönteminden vazgeçerek,
değişken maliyet yöntemine göre transfer fiyatı oluşturması gerekir. Aksi halde, dergi
bölümü bu hizmeti dış piyasadan temin yoluna gidecektir. Bu durum işletmenin
aleyhinedir. Çünkü, işletme atıl kapasitede 115,000 TL/forma fiyatı ile üretim yapma
olanağına sahip iken dış piyasaya yönelme nedeniyle forma başına 10,000 TL ek
maliyete katlanmak zorunda kalır.
Diğer taraftan değişken maliyet yönetimine göre oluşturulacak transfer fiyatı,
satıcı bölümün sabit giderlerini karşılamadığı için satıcı bölümün bu transferden zarar
etmesine neden olacak ve bölümün bir kar merkezi olduğuna ilişkin tanımlamaya ters
düşülecektir. Değişken maliyet fiyatına dış piyasa koşullarına uygun bir kar payı
ekleyerek, bu sakıncayı kısmen ortadan kaldırmak mümkündür. Böylece, atıl
kapasitedeki satıcı bölümün sabit giderlerine belli bir oranda katkı sağlanmış olacaktır.38
3) Maliyet temelli transfer fiyatına kar payı eklenmesi: Bu modelde, transfer
konusu mal ve hizmetin işletme tarafından satılması durumunda oluşacak karın işletme
bölümleri arasında paylaşılması benimsenmiştir. Bu durumda, satıcı bölümün maliyet
temeline göre oluşturacağı transfer fiyatına bir kar marjı ilave etmek suretiyle transfer
fiyatı oluşturulur. Böylece satıcı bölüm, transfer edilecek mal veya hizmetten bölümsel
bir kar sağlamış olur. Aksi halde, bölümler arasındaki mal veya hizmet transferinin bir
kar payı ilave edilmeden yapılması durumunda satıcı bölüm, bir kar merkezi yerine bir
maliyet merkezi konumuna gelir. Burada önemli olan, karın bölümler arasında
sistematik olarak paylaşımını sağlamaktır. Böylece bölüm yöneticileri arasındaki
anlaşmazlıklar da önlenmiş olur.
Sistematik kar paylaşımında, iki yaklaşım vardır. Bunlar, “maliyete normal kar
payı ilavesi”39 ve “maliyete katma değer ilavesi”40 yaklaşımlarıdır.41
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a. Maliyete normal kar payı ilavesi: Bu yaklaşımda, satıcı bölüm yöneticisi,
transfer edilecek mal veya hizmetin değişken maliyetine dış piyasadaki kar marjları
dikkate alınarak normal bir kar payı ilave etmektedir.
Dış piyasası olan bir mal veya hizmet için satıcı bölümün yüksek bir kar marjı
ilave etmesi durumunda, alıcı bölüm ihtiyacı olan ara malını dış piyasadan alma yolunu
tercih edebilir. Bu nedenle kar marjının piyasa koşullarını aşmaması gerekir. Bu
yaklaşım, Ek 1’deki uygulama örneğine aşağıdaki şekilde uyarlanmıştır:
Tablo 3. (ABC) Dergi İşletmesindeki Ara Mal ve Hizmetlerin Değişken Maliyet + Kar Payı
Esasına Göre Fiyatlandırılması
Satın Alma Baskı
Dergi
Toplam
(1 Dergi = 10 forma)*
Bölümü
Bölümü
Bölümü
İşletme
Forma Başına TL x 10 forma sayısı
(SB)
(BB)
(DB)
(Tİ)
İlk madde ve malzeme maliyeti
900,000
900,000
Bölümsel değişken maliyetler
100,000
150,000
150,000
400,000
Satın alma bölümü kar payı- %5
50,000
Transfer fiyatı – SB
1,050,000
1,050,000
Baskı bölümü kar payı - %20
240,000
Transfer fiyatı - BB
1,440,000 1,440,000
Dergi bölümü kar payı
1,160,000 1,450,000
Dergi satış fiyatı
2,750,000 2,750,000
Toplam değişken maliyet üzerinden
kar marjı %
%5
%20
%73
%111
(*) Tablodaki değerler, bir dergi sayfasına uyarlanmıştır.

Yukarıdaki tabloda, işletmenin değişken maliyet üzerinden hesaplanan toplam kar
payının, kar merkezlerine dağılımı görülmektedir. Nitekim, işletme bütünü açısından
her bir dergiden elde edilecek 1,450,000 TL’lık kar payından, satın alma bölümüne
50,000 TL, baskı bölümüne 240,000 TL ve dergi bölümüne ise 1,160,000 TL pay
verilerek paylaşım sağlanmıştır. Ayrıca, bu yöntem ile her bir kar merkezinin sabit
giderlerine de katkıda bulunulmaktadır.
b. Maliyete katma değer ilavesi: Bu yaklaşım, son ürünün değişken maliyet
yöntemine göre hesaplanan katma değerinin, her bir bölüm için bölümsel değişken
maliyet oranında bölünerek transfer edilecek mal veya hizmetin değişken maliyetine
ilave edilmesi esasına dayanmaktadır. Böylece, her bölümdeki bir birimlik değişken
maliyet tasarrufunun bölümsel kara etkisi, her bir bölüm için ayrı ayrı dikkate alınmış
olur. Bu açıdan değerlendirildiğinde bu yaklaşım, diğer yaklaşıma göre daha adil bir
transfer fiyatlaması oluşmasına olanak sağlamakta ve bölümlerin verimliliğini artırıcı
yönde etkilemektedir.
Bu yöntem, bölüm yöneticilerinin daima değişken maliyete sabit bir kar payının
eklenmesi sonucunda bölümlerin giderlerini kontrol etme gereğini hissetmemeleri ve
kar payı tesbitlerindeki zorluklar ve adil olmama olasılıklarını ortadan kaldıran bir
yöntemdir. Bu yaklaşım, işletmenin toplam kar paylarını, bölümlere, bu bölümlerin
katkısını sağlayacak şekilde paylaştırmanın daha uygun olacağını savunur. Bu yönteme
göre transfer fiyatı tektir ve satıcı bölümün değişken maliyetine eşittir. Ancak
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bölümlerin performansı ölçülürken, toplam katkı payından bu bölümlere ait olduğu
varsayılan paylara bakılacaktır.42
Bu yaklaşımı, Ek 1’deki örnekten yararlanarak aşağıdaki şekilde uygulamak
mümkündür:
Tablo 4. (ABC) Dergi İşletmesindeki Ara Mal ve Hizmetlerin Değişken Maliyet +
Oransal Kar Payı Esasına Göre Fiyatlandırılması
Baskı
Dergi
Toplam
(1 Dergi = 10 forma) a
Bölümü
Bölümü
İşletme
Forma Başına TL x 10 forma sayısı
(BB)
(DB)
(Tİ)
b
İlk madde ve malzeme maliyeti
1,250,000
1,250,000
Bölümsel değişken maliyetler
150,000
150,000
300,000
Baskı bölümü kar payı – 150/1550 x 1200000
116,129
Transfer fiyatı - BB
266,129
266,129
Dergi bölümü kar payı- 1400/1550 x 1200000
1,083,871
1,200,000
Dergi satış fiyatı
2,750,000
2,750,000
(a)
(b)

Tablodaki değerler, bir dergi sayfasına uyarlanmıştır.
[(200,000 TL/forma - 85,000 TL/forma ) +10,000 TL/forma]x10 forma/dergi =
(115,000 TL-kağıt/forma + 10,000 TL-mürekkep/forma)x10 forma/dergi = 125,000 x 10 =1,250,000 TL/dergi

Tablo 4’te yer alan uygulamada, bu yönteme göre sonuçların anlamlı olması için
ilk madde ve malzemenin dış piyasadan dergi bölümü tarafından temin edildiği,
varsayılmıştır. Bu durumda, baskı bölümü toplam katkı payından dergi başına 116,129
TL almaktadır. Bu tutar, baskı bölümü için atıl kapasite seçeneğinde uygulanabilir bir
transfer fiyatını teşkil edecektir. Çünkü, bölümün sabit giderlerine bir katkı sağlanmış
olacaktır. Ancak, tam kapasitede, fırsat maliyeti nedeniyle 116,129 TL fiyat ile transfer
işleminin yapılması kar merkezi tanımlamasına uygun düşmeyebilir. Bu yüzden transfer
fiyatının tesbitinde diğer yöntemlerden yaralanmak gerekmektedir.
33. İkili Transfer Fiyatı Yöntemi
İkili transfer fiyatı uygulamasında, satıcı bölümün satış gelirinin “Değişken
Maliyet + Kar Payı” veya “Tam Maliyet + Kar Payı” na eşit bir tür yapay fiyat ile
ölçüldüğü alıcı bölümün ise mal veya hizmetleri satıcı bölümden “değişken maliyete
eşit bir fiyatla” satın aldığı kabul edilir. Böylece bir yandan satıcı bölüm yöneticisi
teşvik edilmiş olacak, diğer yandan alıcı bölüm yöneticisi, işletmenin değişken
maliyetlerinden aşağı olmadığı sürece mal veya hizmeti dışarıdan satın alma yoluna
gitmeyecek ve işletme düzeyinde optimizasyon gerçekleşmiş olacaktır. 43
Bu yöntem, toplam katkı payının alıcı bölüme veya satıcı bölüme devredilmesi
durumlarından kaçınmak için önerilen ve amaç uyumunun tek bir transfer fiyatı ile
sağlanamadığı ortamlarda kullanılan bir transfer fiyatlama yöntemidir.44 Çünkü, satıcı
bölüm, transfer edilecek mal veya hizmetler için en yüksek fiyatı talep ederken alıcı
bölüm de mümkün oldukça düşük fiyattan alım yapmak isteyecektir. Bu durumu işletme
bütünündeki çıkarları da koruyarak tek bir fiyat ile çözümlemek mümkün olmayabilir.

Gürsoy, Cudi Tuncer, age., s.766.
Taner, Tuna / Öncü, Semra, age., s.194.
44
Drury, Colin, age., s.771.
42
43
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İkili fiyat yönteminde, satıcı bölüm piyasa fiyatından veya “tam maliyet + kar
payı” fiyatından alacaklandırılır. Alıcı bölüm ise transfer edilecek mal veya hizmetin
değişken maliyeti üzerinden borçlandırılır. Aradaki fark ise geçici bir hesaba borç
kaydedilir ve finansal tabloların hazırlanması aşamasında bölümlerle ilişkilendirilmeden
gider kaydedilerek yok edilir. Bu uygulama sonucunda, bölümlerin başarım
değerlemesini yapma olanağı sağlanarak bölüm yöneticileri teşvik edilmiş olur.
Böylece, alıcı ve satıcı arasında oluşacak uzun süreli pazarlıklar da sona erecek ve
pazarlık yöntemine göre transfer fiyatı belirleme zorunluluğu ortadan kalkacaktır. Alıcı
bölüm ise, kısa dönemde alınacak kararlar için gerekli olan maliyet bilgilerini de elde
etmiş olacaktır.45 Bu yöntem ile amaç uyumluluğunu, bölümsel yetki kullanımını,
bölümsel başarım değerlemesini ve yönetsel çabayı sağlamak mümkün olacak, en
azından bu yöndeki problemler azalacaktır.
Ancak, bu yöntem uygulamada diğer yöntemlere göre çok tercih edilen bir
yöntem değildir. Bunun nedenleri arasında;
-

-

Farklı ülkelerde faaliyet gösteren işletme bölümlerinin vergilendirilebilir
karlarının hesaplanmasında bazı problemlere neden olması yönündeki
endişeler,
Satıcı bölümün, bölümsel maliyetleri kontrol etmek için yeterince teşvik
edilmeği yönündeki üst yönetimin taşıdığı endişeler,
Bölüm yöneticilerinin, üst yönetimin belirleyeceği bölümsel yetki
sınırlarını tayin edememesi,
Bu yöntemin, yöneticileri piyasadan uzak tutma eğilimi göstermesi ve
bu yüzden yöneticilerin diğer bölümlerin alım-satım piyasası hakkında
bilgi sahibi olmalarını engellemesi yönündeki endişeler sayılmaktadır.46

İkili fiyat yöntemini, Ek1’deki uygulama örneğinden yararlanarak, iki açıdan
incelemek mümkündür:
a) “Tam Maliyet + Kar Payı” Açısından İkili Fiyat Yöntemi: Tam maliyet
yöntemi, ister değişken, ister sabit olsun, dönem içinde ortaya çıkan üretim giderlerinin
hepsine üretim yapmak için katlanıldığını, bu nedenle söz konusu giderlerin tamamının
üretilen mamullere yüklenmesi gerektiğini kabul eden bir yöntemdir. 47
İkili fiyat yöntemi tam maliyet açısından incelendiğinde, transfer edilecek mal
veya hizmetlerin tam maliyetini bölümün değişken ve sabit giderler toplamı oluşturur.
Uygulama örneğinde, baskı bölümü yönetimi bu yönteme göre %20 kar payı ile
baskı fiyatını şu şekilde belirleyecektir:
Satın alma bölümü transfer fiyatı (Tablo 3)48= 105,000 TL/ forma
Baskı bölümü değişken maliyeti
= 15,000 TL/ forma
Toplam değişken maliyet
= 120,000 TL/ forma
Toplam sabit maliyet
= 35,000 TL/forma
Kapoor, Manmohan Rai, “Dueling divisions”, CMA Magazine, Vol. 72 Issue 2, Mart 1998, s.23.
Horngren, Charles T. / Foster, George / Datar, Srikant, age., s.801.
47
Büyükmirza, Kamil, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Barış Yayınevi, Ankara, 2000, s.468.
48
İlk madde ve malzemenin, Tablo 3’deki satın alma bölümü fiyatından (değişken maliyet +%5 kar payı)
temin edildiği varsayılmıştır.
45
46
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Baskı bölümünün kar payı (155,000x%20) = 31,000 TL/forma
Tam maliyet + kar payı
= 186,000 TL/forma
Baskı bölümünün, dış piyasaya yaptığı satışlar için forma başına 10,000 TL satış
giderine katlandığı varsayılmıştır. Dış piyasadaki, ilk madde ve malzeme dahil baskı
fiyatı, 200,000 TL/forma’dır. Baskı bölümü; 186,000 TL/forma + 10,000 TL/forma =
196,000 TL/forma fiyatı, 200,000 TL/forma fiyatının altında olduğu için iç transfer
yapmak istemeyecektir. Eğer baskı bölümü tam kapasite seviyesinde, 200,000 TL/forma
fiyatı ile transfer yapmakta ısrar ederse, bu iç transfer gerçekleşmeyecek ve işletme,
satış gideri kadar zarar edecektir. Çünkü, baskı bölümü dış piyasaya satış yaparak net,
190,000 TL/forma gelir elde ederken, dergi bölümü de baskı ihtiyacını dış piyasadan
200,000 TL/forma fiyatı ile karşılamak zorunda kalacak ve sonuçta işletme 10,000
TL/forma zarar etmiş olacaktır. Böylece amaç uyumluluğu sağlanamayacaktır. Bu
yüzden, transfer fiyatının “tam maliyet + kar payı” olarak seçilmesi, işletmeye bir
kazanç sağlayacaktır.
İkili fiyat yöntemine göre; baskı bölümünün 186,000 TL/forma fiyatı ile iç
transfer yaparak alacaklandırılması, alıcı bölümün ise 117,500 TL/forma değişken
maliyet tutarı kadar borçlandırılması ve aradaki farkın işletme tarafından üstlenilmek
üzere geçici bir hesaba borç kaydedilerek, finalsal tabloların düzenlenmesi aşamasında
gider kaydedilmesi gerekir.
Eğer baskı bölümünün aynı varsayımlar altında eksik kapasitede çalıştığı kabul
edilirse; dergi bölümünün 186,000 TL/forma fiyatını transfer fiyatı olarak kabul etmesi
için dış piyasa fiyatının bu tutarın üzerinde olması gerekir. Altında olması durumunda
ise dergi bölümü dış piyasadan alım yapmayı tercih edecektir. Bu durumda, satıcı
bölümün değişken maliyeti tutarına kadar piyasa fiyatlarından yapılacak alımlar,
işletmenin zarar etmesine neden olabilecektir. O nedenle, tam maliyet yöntemi kısa
dönemde alınacak kararlar için çok sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. Bunun yerine
değişken maliyet yönteminin kullanılması tercih edilmelidir.
b) Değişken Maliyet Açısından İkili Fiyat Yöntemi: Bu yöntemde, satıcı bölüm
piyasa fiyatından alacaklandırılır. Alıcı bölüm ise mal veya hizmetin değişken maliyeti
kadar borçlandırılmaktadır. Aradaki fark ise yukarıda açıklandığı şekilde işletmenin
bütünü ile ilişkilendirilmektedir.49 Özellikle alıcı bölümün, transfer edilen mal veya
hizmetin değişken maliyeti konusunda bilgi sahibi olması, kısa dönemde alınacak
kararların işletme aleyhine olmamasını sağlayacaktır.
4. Yöntemlerin Karşılaştırılması
Transfer fiyatlaması sisteminde, tüm durumlara hizmet edebilen tek bir transfer
fiyatlama yöntemi bulmak olanaklı değildir. Gözlemler, merkezkaç yönetim yapısı
içindeki işletmelerin en iyi iki veya üç çözümün üretilebileceğini ortaya koymuştur.50

49
50

Kapoor, Manmohan Rai, age., s.23
Emmanuel, Clive / Mehafdi, Messaoud, age., s.137.
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Amerika’da, Fortune 500’deki şirketler üzerinde 1990 yılında yapılan bir
araştırma, bu şirketlerin birden fazla transfer fiyatlama yöntemi kullandığını
göstermekte ve bu yöntemlerin dağılımını ise şöyle ortaya koymaktadır:51
Transfer Fiyatlama Yöntemleri
Maliyete dayalı transfer fiyatlama yöntemi
- Değişken maliyet
- Tam maliyet52
- Tam maliyet
- Tam maliyet +kar payı
- Diğer
Piyasa fiyatı yöntemi
Pazarlık yöntemi
Diğer
Toplam

Yüzdeler (%)
46.2
4.0
41.0
25
16
1.2
36.7
16.6
0.5
100

Yukarıda görüldüğü gibi; mal veya hizmetlerin transferinde en çok kullanılan
yöntem, maliyete dayalı transfer fiyatlama yöntemidir.
Tablo 5’te, farklı transfer fiyatlaması yöntemlerinin genel özellikleri
karşılaştırılmıştır. Tablo incelendiği görüleceği gibi, tek transfer fiyatı yöntemi ile en
uygun kararı almak mümkün görülmemektedir. Çünkü piyasa koşulları ve transfer
fiyatlama sistemi ile amaç uyumluluğu, yönetim çabası, başarım ölçümlemesi, bölümsel
yetki ölçütlerinin aynı anda düşünülmesi gerekmektedir.
Tablo 5. Karşılaştırmalı Transfer Fiyatlama Yöntemleri 53
Ölçütler \ Yöntemler
1) Amaç uyumluluğu.

Piyasa Fiyatı
Evet, ancak tam rekabet
ortamında mümkündür.
Evet, ancak tam rekabet
ortamında yarar sağlar.

Maliyet
Sürekli değil, ancak çoğu kez
mümkündür.
Transfer fiyatı, tam maliyeti
aşmadıkça yarar sağlamaz.

3) Yönetim çabasını teşvik
etmek.

Evet teşvik eder.

4) Bölümsel yetkiyi
korumak.
5) Diğer faktörler

Evet, piyasa rekabeti varsa
yetkiyi korur.
Ara malın piyasası olmayabilir
veya eksik rekabet şartları
mevcut olabilir.

Evet, standart maliyet
sisteminde sağlar. Ancak,
gerçek maliyet sisteminde
teşvik daha azdır.
Hayır, korumaz.

2) Başarım ölçümü.

Uygulanması kolaydır.

Pazarlık
Evet.
Taraflardan birinin
gücünden etkilenen
transfer fiyatları hariç,
yarar sağlar.
Evet, teşvik eder.

Evet, korur.
Pazarlıklar zaman
alabilir. Pazar koşulları
değiştikçe, transfer
fiyatı gözden
geçirilmelidir.

Uygulama örneğindeki (Ek1) verilerden yaralanarak, Tablo 6’da, transfer
fiyatlaması yöntemlerinden pazarlık, maliyet esası ve piyasa fiyatı yöntemleri;
bölümlerin faaliyet karlarını tesbit etmek amacıyla karşılaştırılmıştır. Bu tabloda, bir
aylık dergi baskısının 13,000 adet olduğu ve satışının ise 10,000 adet olduğu kabul
edilmiştir.
Tablo 6. (ABC) Dergi İşletmesinin, Transfer Fiyatlaması Yöntemlerine
Tang, Roger Y.W. ,“Transfer Pricing in the '90s”, Management Accounting, February 1992, s. 22-26.
Horngren, Charles T. / Foster, George / Datar, Srikant, age., s.803.
52
Emmanuel, Clive / Mehafdi, Messaoud, age., s.49.
53
Horngren, Charles T. / Foster, George / Datar, Srikant, age., s.803
51
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Göre Aylık Bölümsel Faaliyet Karları

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

(Bin TL)
Satın alma bölümü
Satış Gelirleri,
Satışların Maliyeti (-)
- Kağıt ve malzeme maliyeti
- Bölümün değişken maliyeti
- Bölümün sabit maliyeti
Bölümün faaliyet karı

Pazarlık Yöntemi

Tam maliyet +
kar payı
(% 5 ve %20)

Piyasa Fiyatı

14,094,470
13,227,500
11,700,000
1,300,000
227,500
866,970

13,888,875
13,227,500
11,700,000
1,300,000
227,500
661,375

14,300,000
13,227,500
11,700,000
1,300,000
227,500
1,072,500

Baskı bölümü
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
-Transfer maliyeti (1)
-Bölümün değişken maliyeti
-Bölümün sabit maliyeti
Bölümün faaliyet karı

25,233,260
20,594,470
14,094,470
1,950,000
4,550,000
4,638,791

24,466,650
20,388,875
13,888,875
1,950,000
4,550,000
4,077,775

26,000,000
20,800,000
14,300,000
1,950,000
4,550,000
5,200,000

Dergi bölümü
Brüt Satış Geliri
Satış İadeleri (-)
Net Satış Geliri
Satışların Maliyeti (-)
-Transfer maliyeti (6)
-Bölümün değişken giderleri
-Bölümün sabit maliyeti
Bölümün faaliyet karı
Toplam faaliyet karı

55,750,000
8,250,000
47,500,000
40,183,260
25,233,260
1,950,000
13,000,000
7,316,740
12,822,500

55,750,000
8,250,000
47,500,000
39,416,650
24,466,650
1,950,000
13,000,000
8,083,350
12,822,500

55,750,000
8,250,000
47,500,000
40,950,000
26,000,000
1,950,000
13,000,000
6,550,000
12,822,500

1)

10 formax13,000dergix 108,419 (ortalama); 106,837.5; 110,000 TL/forma

3)

90,000 TL/formax10 formax13,000 dergi

4)

10,000 TL/formax10 formax13,000 dergi

5)
6)

35,000 TL/kgx1/20=1,750 TL/formax10 formax13,000 dergi

9)

15,000 TL/formax10 formax13,000 dergi

10)

35,000 TL/formax10formax13,000 dergi

11)

Dergi satışı: 13,000 dergi x 2,750,000 TL/dergi + ilan geliri:20 milyar TL

12)

Dergi iadesi: 3,000 dergi x 2,750,000 TL/dergi

16)

15,000 TL/formax10formax13,000 dergi

17)

100,000 TL/formax10formax13,000 dergi

10 formax13,000dergix 194,102 (ortalama); 188,205; 200,000 TL/forma

Yukarıdaki tabloda, uygulama örneğinden yararlanılarak, farklı transfer
fiyatlaması yöntemlerinin işletme bölümlerinin faaliyet karları üzerindeki etkisi
gösterilmeye çalışılmıştır. Dikkat edilecek olursa, işletme bütününün 12,822,500,000
TL’lık faaliyet karı her üç yöntemde de değişmemektedir. Çünkü transfer fiyatlaması
sisteminde işletme, toplam faaliyet karını bölümler arasında paylaştırmaktadır. Burada
önemli olan, piyasa koşulları gözardı edilmeden, transfer fiyatlaması sisteminin
amaçları, ölçütleri ve kısa/uzun zamanda alınacak kararları dikkate alan bir transfer
fiyatını tesbit etmektir. Tablo 6’daki yöntemlerden en uygun yöntemin tesbit
edilmesinde, piyasa koşulları önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, Tablo 5 ’teki
açıklamalar kapsamında bölüm ve firma çıkarlarını en üst seviyede tutacak yöntemlerin
tercih edilmesi gerekir.
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5. Sonuç
Bu çalışmada; merkezkaç yönetim şeklini benimseyen işletmelerde, işletme
bölümleri arasında transfer edilen mal veya hizmetlerin fiyatlandırma yöntemleri,
transfer fiyatlaması olarak incelenmiş, karşılaştırılmış ve çok bölümlü bir dergi
işletmesi örnek alınarak uygulanmıştır.
Bu çalışma sonucunda, tek transfer fiyatının ikinci bölümde tanımlanan amaçları
gerçekleştirmeye yeterli olamayacağı ve bu yüzden ekonomik koşullara bağlı olarak
birden fazla transfer fiyatlaması yönteminin kullanım zorunluluğu olduğu görülmüştür.
Bu yüzden, transfer fiyatlaması sistemin, bir işletmenin örgütsel yapısına ve
stratejilerine uygun olarak tasarlanması gerekir. Ayrıca; bu sistem, bir işletmedeki
sorumluluk merkezlerinin faaliyet gerçeklerini de yansıtabilir olmalıdır.
Uygun bir transfer fiyatlaması sistemi için; bölümsel yetkinin korunması,
bölümlerin dış piyasayı kullanma özgürlüğüne sahip olması ve işletme genel merkezinin
müdahalelerinden kaçınılması gereklidir. Bu ilkeler, marjinal maliyet ve piyasa temelli
fiyatlama yönetemlerini öne çıkarmaktadır. Diğer taraftan, analitik ve pragmatik bir
yaklaşıma sahip olan maliyet temelli yöntemler ile pazarlık yöntemi de adil ve tarafsız
sonuçlar veren yaklaşımlardır.
Transfer fiyatlaması sistemi, karar alma sürecinde yöneticilerin işletme içindeki
bilgi ihtiyacını karşılayan yönetim bilgi sisteminin bir alt sistemi olan muhasebe bilgi
sisteminin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. Özellikle, çok bölümlü bir yapıya geçiş
sürecinde transfer fiyatlaması, yöneticilerin ayrıntılı bilgi ihtiyacını karşılamaya yönelik
olarak oluşturulmalıdır. Güvenli ve uygun bir fiyatlama sistemi olmazsa, yöneticiler
kendileri için özel ve öncelikli bilgileri diğer işletme bölümleri ile paylaşmak
istemeyebilir. Bu sorun ancak, uygun transfer fiyatlaması seçimi, başarım ölçümlemesi,
ödüllendirme politikaları ve kanallar arasında iyi bir haberleşme sistemi ile aşılabilir.
Günümüzde transfer fiyatlaması, üzerinde çalışmaya devam edilen bir yönetim
konusudur. Bu konu üzerinde kırk yılı aşan bir sürede çeşitli araştırmalar yapılmış ve
matematiksel modeller üretilmiş olmasına rağmen, özellikle modern maliyet
yaklaşımları karşısında halen teoriyi doğrulamak ve modellerin geçerliliğini test etmek
için çalışmalar yapılmaktadır.54 Özellikle ileri üretim teknolojilerinin, transfer
fiyatlaması sisteminin tasarımı üzerindeki etkileri halen araştırma konuları içerisindedir.
Örneğin, faaliyet tabanlı maliyetleme ile transfer fiyatlama sistemi arasındaki ilişkiler

Önemli çalışmalar arasında “Eccless Modeli” ve “Spicer Modeli” sayılabilir. “Eccless Modeli”nde,
uygulamada hangi transfer fiyatlaması politikasının kullanılması gerektiğini deneysel kanıtlara ve
tümevarımsal nedenlere göre açıklayan bir teori geliştirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için: Eccles, R.G.,
“Transfer pricing problem: a theory for practice” Lexington books, Lexington, Massachusetts, 1985.
“Spicer Modeli” nde ise, transfer fiyatlaması sürecindeki örgütsel modeli geliştirmek için bir teori
geliştirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için: Spicer B. H., “Towards an organizational theory of the transfer pricing
process”, Accounting, Organizations and Society, 1988.
54
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araştırılmaktadır. Bir araştırmaya göre; faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi, transfer
fiyatlaması olarak kullanılabilmektedir.55
EK 1: Uygulama Örneği
Söz konusu uygulama örneğinde yer alan veriler, Türkiye’de faaliyet gösteren çok
bölümlü dergi işletmelerinin faaliyet sonuçlarından yararlanılarak oluşturulduğundan,
uygulamaya yakın bilgileri içermektedir. Bu uygulama verileri, transfer fiyatlaması
yöntemlerinin açıklanmasında kullanılmıştır.
Haftalık haber ve ekonomi dergileri ile aylık olarak moda, dekorasyon, kadın ve
erkek dergilerinin yayımını ve satışını yapan çok bölümlü (ABC) dergi işletmesinin
aşağıdaki gibi üç kar merkezi olduğu varsayılmıştır. Kar merkezlerindeki sorumlu
yöneticilerin kendi kararlarını alma yetkileri bulunduğu kabul edilmiş ve dergi
işletmesinin üretim akışı ile kar merkezlerinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ilave
bilgiler eşliğinde aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
a) İlave bilgiler:
1) Satın alma bölümü, uzun vadeli sözleşmeler ile satıcılardan sürekli olarak ve
yüksek miktardaki dergi kağıdını 1,640,000 TL/Kg fiyat ile satın almaktadır.
Diğer taraftan baskı mürekkebini ise 5,000,000 TL/Kg fiyat ile satın almaktadır.
Bu fiyatlara göre bir formanın fire dahil kağıt maliyeti, 1/20 dönüşüm
katsayısına göre 82,000 TL olmaktadır. Diğer taraftan bir formadaki mürekkep
maliyeti ise fire dahil 8,000 TL’sıdır. Böylece, bir dergi formasının fire dahil ilk
madde ve malzeme maliyeti 90,000 TL olarak kabul edilmiştir.
2) Piyasa fiyatları incelendiğinde, her bir dergi forması için fire dahil 85,000 TL
baskı bedeli talep edildiği görülmektedir. Bu bedele kağıt maliyeti dahil değildir.
Çünkü baskı işleminde kullanılan kağıtlar, isteğe bağlı olarak yayınevi tarafında
da temin edilebilmektedir. Dergi kağıdı dahil edilerek bir baskı hizmeti talep
edildiğinde, bir formanın piyasa fiyatı fire dahil 200,000 TL’ye çıkmaktadır.
3) Dergi kağıdının spot piyasadaki fiyatı 2,000,000 TL/Kg’dır.
4) Bir dergi ortalama olarak 10 forma içermektedir Dergilerin piyasaya satışı,
dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu
nedenle piyasada
3,500,000 TL’ye satılan bir dergi dağıtım şirketine 2,750,000 TL’ye
satılmaktadır. Bunun yanısıra, bir derginin ortalama aylık reklam gelirinin 20
milyar lira olduğu ve aylık yayımlanan bir derginin 13,000 adet basılıp, 10,000
adet net satış yaptığı varsayılmıştır.
b) Sorumluluk Merkezleri ve Bölüm Maliyetleri:

Bir ilaç endüstri firmasında, transfer fiyatlama modeli olarak faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi
uygulanmıştır. Ayrıntılı bilgi için: Kaplan, Robert S. / Weiss, Dan., Management Accounting: Official
Magazine of Institute of Management Accountants, May97, Vol. 78 Issue 11.
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Kar Merkezleri

Maliyetler

Satın alma bölümü
Bu bölüm, işletmenin temel girdisi olan dergi
kağıdı ve mürekkep malzemesini dış piyasalardan
satın alarak, baskı bölümüne transfer etmektedir.
Satın alma bölümü zaman zaman işletme dışına da
kağıt satışı yapmaktadır.

Kg Başına Bölüm Maliyeti (TL)
Bölümün değişken mal.:
Bölümün sabit maliyeti:
Toplam maliyet
:

10,000
35,000
45,000

Baskı bölümü
Baskı bölümü, yazı işleri tarafından hazırlanan
dergi sayfalarını formalar halinde baskı
makinelerinde basmakta ve bunları ciltleyerek
dergileri satışa hazır hale getirmektedir. Baskı
işlemi için gerekli kağıt miktarı satın alma
bölümünden temin edilmektedir. Ortalama olarak
her 1 kg kağıdın 1/20’si 1 formaya eşdeğer
bulunmaktadır. Bu bölümün aylık baskı kapasitesi
15 milyon dergi formasıdır. Bunun 8 milyon
forması dergi bölümüne ve kalanı ise dış piyasaya
verilmektedir. Her forma, 16 dergi sayfasından
oluşmaktadır. Bir derginin içerdiği forma sayısı,
ortalama 10 forma olarak kabul edilmiştir. Baskı
bölümü, işletme dışına da hizmet vermektedir.

Forma Başına Bölüm Maliyeti(TL)
Değişken maliyet
15,000
Sabit maliyet
35,000
Toplam maliyet

:
:
:

50,000

Dergi bölümü
Bu bölüm, çeşitli dergilerin hazırlandığı bir bölümdür.
Aylık ve haftalık olmak üzere bu bölümde çeşitli sayıda
dergi hazırlanmaktadır. Hazırlanan dergi sayfaları ve
satılan reklam sayfaları baskı işlemi için baskı bölümüne
intikal ettirilmektedir. Baskı işlemi tamamlanan dergiler
ise bu bölüm aracılığıyla satışa sunulmaktadır. Diğer
taraftan dergide yer alacak reklam satışları da bu
bölümde gerçekleştirilmektedir. Satışların tamamı 3.
sahışlara yapılmaktadır.
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Forma Başına Bölüm Maliyeti(TL)
Değişken maliyet
Sabit maliyet
100,000
Toplam maliyet

:

15,000
:

: 115,000
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HİZMET SÖZLESMESININ BAĞIMSIZ DENETİM AÇISINDAN ÖNEMI
Dr. Orhan AKIŞIK
University of Massachusetts – Amherst, USA
1. GİRİŞ
Bu yazıda, Amerikan Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları (US-GAAS), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TURMOB)
yönetmelik ve tebliğleri ışığında hizmet sözleşmesinin bağımsız denetim açısından önemi tartışılacaktır. 1)
Hizmet sözleşmesini sadece denetim firmasına yararları açısından düşünmemek gerekir. Zira hizmet sözleşmesi,
denetim firmasının olduğu kadar müşterinin de menfaatini korumaya yönelik bir belgedir.
Verilecek hizmetin turu ve niteliği, müşterinin ve denetim firmasının birbirlerine olan yükümlülükleri,
düzenlenecek raporun içeriği ve fiyat sözleşmede yer alması gereken unsurların başında gelmektedir.
Denetim sonrası düzenlenecek raporun içeriğinin sözleşmede tam olarak belirtilmemesi sonucu, müşteri ve
denetim firması arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çoğu kez yargıya intikal ettiği gorulmektedir.2)
Ortaya çıkacak bu tatsız durumdan fazlasıyla etkilenecek taraf hiç şüphesiz denetim firmasıdır. Zira bir denetim
firmasının en önemli varlığı piyasada edindiği prestij ve bünyesinde barındırdığı konusunun uzmanı kişilerdir.
Şu halde, mahkemeyle sonuçlanacak anlaşmazlıklar firmanın, dolayısıyla çalışanlarının piyasada sahip olduğu
prestiji de sarsabilecektir.
Yazının bundan sonraki bölümlerinde Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’deki uygulamalar yönünden
bağımsız denetim çalışmalarına dayanak oluşturan hizmet sözleşmesi, sözleşmede yer alan unsurlar, sözleşmenin
yararları ve denetimde tarafların sorumlulukları konuları tartışılacaktır.
2. US–GAAS, SPK VE TÜRMOB TEBLIĞLERİNDE HİZMET SÖZLEŞMESI
Amerikan Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları’na (US-GAAS) göre, denetim hizmetinin verilebilmesi için
sözleşme zorunlu değildir. Çeşitli yayınlarda, denetim firmasının işi almadan önce müşteri firma ile verilecek
hizmetin niteliği, kapsamı, tarafların sorumlulukları vb. konularda mutabık kalmasının gerekli olduğu
belirtilmiş, bununla beraber bu mutabakatın bir hizmet sözleşmesini gerektirmediği görüşüne yer verilmiştir. 3)
Mutabakatın, taraflar arasında ileride ortaya çıkması muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçilmesi bakımından
yazılı olması gerektiği düşünüldüğünde, bundan hizmet sözleşmesinin alenen olmasa bile zimnen öngörüldüğü
sonucunu çıkarabiliriz.
Birleşik Devletler’ deki uygulama bu yönde olup, denetim firmaları müşterilerine verecekleri denetim hizmetleri
için sözleşme düzenleme yoluna gitmektedirler.
Ülkemizde ise, gerek SPK gerekse TURMOB denetim hizmeti ile ilgili olarak sözleşme düzenlenmesini zorunlu
tutmuştur. Konuya, SPK Tebliği’nin 22., 23. ve 24. maddelerinde ve TÜRMOB’ un yayınlamış olduğu
“Meslek Mensuplarının Uyması ve Sahip Çıkması Gereken Kurallar” ı arasında “Sözleşme Yapılması” başlığı
altında değinilmektedir. 4)
SPK Tebliği’nin “Bağımsız Denetim Sözleşmesi ve Asgari Unsurları” başlıklı 23. maddesinde
denetim sözleşmesinde yer alacak asgari unsurlar;

bağımsız

a) denetimde görevlendirilecek sorumlu ortak bas denetçi, bas denetçi ve kıdemli bas denetçi ile bunların
yedekleri,
b) bağımsız denetimin amacı, kapsamı ve varsa özel nedenleri,
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c) bağımsız denetim kurulusu tarafından sunulacak hizmetler,
d) tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri ve
e) ücret şeklinde
belirtilmiştir.
“Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Yürürlüğü” baslıklı 24. maddede ise, bağımsız denetim sözleşmelerinin
müşteri firmanın yönetim kurulu tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.
“Bağımsız Denetim İle İlgili Hizmet Sözleşmesinde Yer Alan Temel Unsurlar” başlıklı tabloda, bağımsız
denetim sözleşmelerinde yer alması öngörülen temel unsurlar yönünden US-GAAS, SPK ve TURMOB
sözleşmelerinin karşılaştırılması yapılmaktadır.
Tablonun incelenmesinden görüleceği üzere, US-GAAS ve SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen bağımsız
denetim sözleşmelerinde genel olarak ayni konulara yer verilmiştir. Bununla birlikte, SPK yönetmeliğinin ilgili
maddesinde bu konularla ilgili olarak sadece ana hatlara değinilmiş; kapsamları konusunda detaylı açıklama
yapılmamıştır. Örneğin; bağımsız denetimin amacı ve tarafların sorumluluk ve yükümlülüklerinde
bahsedilmesine rağmen, bunlardan ne anlaşılması gerektiği konusunda bir bilgi verilmemiştir .
Bize göre, bu, önemli sayılabilecek bir noksanlıktır. Yanlış yorumlamalara neden olmamak için, bu konuların
neyi ifade ettiklerinin açıklanması da zorunludur.
SPK tarafından kullanılması öngörülen hizmet sözleşmesinde US-GAAS’ den farklı olarak;
a) Müşteri firmanın çalışanlarından denetimde yararlanılması ve
b) Müşteri firmadan denetim sonunda beyan mektubunun alınması
konularına değinilmemiştir.
US-GAAS’nin unsurlar arasında yer verdiği “denetimde gerektiğinde uzman kişilerin veya denetimi yapılan
kurulusun iç denetçilerinin yardimina basvurulabilecegi” hususuna SPK yonetmeliginin 23. maddesinde
değinilmemekle beraber, ayni yonetmeligin “Görev Kabulünde Sorumluluk” baslikli 20. maddesinde bundan
bahsedilerek, denetim esnasında bagimsiz denetçilerin kendi uzmanlık alanları disindaki konularda disaridan
gorus alabilecekleri belirtilmiştir. 5)
TURMOB tarafından düzenlenmesi ongorulen hizmet sozlesmesinde ise, denetime ilişkin temel unsurların hiç
birine yer verilmemiştir
TURMOB’ UN mesleki kuralları arasında yer alan sozlesme yapilmasina ilişkin maddede; tarafların, mesleki
konularda yapılacak isler için sozlesme düzenleyebilecekleri belirtildikten sonra, sozlesme yapilmasi zorunlu
olan isler arasında
a) defter tutmak,
b) süreklilik arz eden musavirlik hizmetleri,
c) inceleme, tahlil ve denetim yapmak ve bunlarla ilgili rapor ve benzeri belgeleri düzenlemek ve
d) yeminli mali musavirlerin tasdik işlemleri
sayılmıştır. 6)
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Madde metninden anlaşılacağı gibi, TÜRMOB, muhasebe ve vergiye ilişkin tüm konularda ve bu arada denetim
islerinde sözleşme yapılmasını zorunlu tutmuştur. Bir başka deyişle, sözleşme, münhasıran denetim isleri için
düşünülmemiştir.
TÜRMOB tarafından, meslek mensuplarınca müşterilerine verecekleri hizmetlere ilişkin olarak düzenlenmesi
öngörülen sözleşme matbu olup, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na tabi tüm meslek mensupları için bağlayıcıdır. Bir başka deyişle, TURMOB
üyesi meslek mensupları – serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler – tarafından
verilecek bağımsız denetim hizmeti ile ilgili olarak matbu sözleşmenin ilgili kısımlarının taraflarca
doldurulduktan sonra imzalanması gereklidir.
Bunun dışında, bağımsız denetim hizmeti verilen kuruluş Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi ise, bu sözleşmenin
yanı sıra ayrıca, SPK yönetmeliğinde öngörülen bağımsız denetim sözleşmesinin düzenlenmesi de zorunludur.
Bir başka deyişle , Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi kuruluşlar, eğer bağımsız denetim yaptırıyorlarsa hem
TURMOB hem de SPK’ nın öngördüğü sözleşmeyi düzenleyeceklerdir.
TÜRMOB’un matbu sözleşmesinde;
a) taraflarla ilgili bilgiler,
b) sözleşmenin amacı,,
c) yapılacak islerin konusu ve kapsamı,
d) ücretin tutarı ve ödeme sekli,
e) sözleşmenin suresi ve
f) tarafların karşılıklı sorumluluk ve yükümlülüklerine
yer verilmiştir.
Sözleşmede yer verilen amaç ve tarafların karşılıklı yükümlülüklerine ilişkin açıklamalar incelendiğinde,
bunların US-GAAS ve SPK yönetmeliğinin ilgili maddelerinde sözü edilenlerden farklı olduğu, bir başka deyişle
denetim hizmeti ile ilgili olmadıkları görülecektir. 7)
Bunun nedeni, TÜRMOB tarafından hazırlanan sözleşmenin sadece bağımsız denetim hizmeti için değil,
muhasebe ve vergiye ilişkin tüm işlerde kullanılabilecek çok amaçlı bir sözleşme olmasından
kaynaklanmaktadır. .
Esasen yanıtlanması gereken soru sudur: Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olmayan kuruluşlara verilecek
denetim hizmetlerinde bu tur bir matbu sözleşme ihtiyaca cevap verebilecek midir ?
Bize göre , bu soruya verilecek yanıt olumsuzdur; her şeyden önce, sözleşmenin matbu olmasının sınırlayıcı
özelliği dışında , bir bağımsız denetim sözleşmesinde bulunması gereken hususlara yer verilmemiştir. Bundan
dolayıdır ki; denetim islerinde matbu bir sözleşme yerine, verilecek hizmetler konusunda müşteri firma ile
mutabık kalındıktan sonra düzenlenen ve tarafların karşılıklı yükümlülüklerine ayrıntılı biçimde yer veren bir
denetim sözleşmesi daha doğru ve ihtiyacı karşılayan bir sözleşme olacaktır.
Sözleşme düzenlendikten sonra denetimin kapsamı, uygulanacak denetim teknikleri ve zamanlamada ortaya
çıkacak değişiklikler için ise ek bir sözleşme düzenlenerek, müşteri firmanın imzasının alınması zorunludur. 8)
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3. BAĞIMSIZ DENETİM İŞİNDE HİZMET SÖZLEŞMESİNİN YARARLARI
Bağımsız denetim isinde hizmet sözleşmesinin yararlarını su şekilde sıralayabiliriz. 9)
Hizmet sözleşmesi;
a) verilecek hizmetin içeriği konusunda denetim çalışmasının her aşamasında denetim firması çalışanlarına
ışık tutacaktır. Bir başka deyimle, verilecek hizmetin turu, kapsadığı donem ve raporda yer alacak
hususlar konusunda tereddüde düşüldüğünde, sözleşmeye bakmak yeterli olacaktır.
b) denetim firması ve müşteri arasında ileride çıkması muhtemel anlaşmazlıklarda önemli bir belgedir.
Anlaşmazlıkların, genellikle, hizmetin turu, raporun içeriği 10) ve fiyat konularında ortaya çıktığı
düşünüldüğünde, sözleşmede bu konularda yer alan detaylı açıklamalar denetim firmasının böyle bir
anlaşmazlık halinde güç duruma düşmesinin önüne de geçebilecektir.
c) denetim firması ve müşteri arasında verilecek / alınacak hizmetlere ilişkin hukuki bir belgedir.
Sözleşmede, gerek müşterinin gerekse denetim firmanın yükümlülüklerine ayrıntılı bir biçimde yer
verilmelidir.
Hizmet sözleşmesi, sadece ilk defa hizmet verilecek firmalara hitaben düzenlenmez; hizmet ilişkisi devam ettiği
surece, her yıl, sözleşmenin yenilenmesi gerekir.11) Sözleşme yenilenmeden önce müşteri firmanın durumunda
herhangi bir değişiklik olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Bir başka deyimle, müşteri ile denetim
firması arasında, uygulanan muhasebe prensipleri, denetim teknikleri ve ücret konularında bir anlaşmazlık var
ise, tabiatıyla böyle bir durumda hizmeti sürdürmek olanak dışı olacağından sözleşmenin yenilenmesi de söz
konusu olmayacaktır. 12)
4. BAĞIMSIZ DENETİME İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENMESİNDEN ÖNCE
YAPILMASI GEREKENLER
Bağımsız denetim isi ile ilgili hizmet sözleşmesinin düzenlenmesi uzun sayılabilecek bir hazırlık devresinin
sonucudur. İlk aşamada denetim firmasının karar vermesi gereken konu, müstakbel müşteriye hizmet verilip
verilmeyeceğidir. İlk bakışta şaşırtıcı gibi görünse de, denetim firmasına müracaat eden her müşteriye hizmet
verilmesi gerektiği gibi bir sonuca varılmamalıdır. Öncelikle, denetim firması ortak ve yöneticilerinin işi
üstlenmeden önce, sahip oldukları mesleki bilgi ve deneyimlerinin söz konusu denetim isini tamamlamaya
yeterli olup olmadığını tespit etmeleri gereklidir. Bir başka deyişle, mesleki bilgi ve deneyimin alınması
düşünülen is konusunda yeterliliğinden kuşku duyulması halinde, denetim firmasından beklenen isi, bu konudaki
mesleki bilgi ve yeterliliğinden şüphe etmediği başka bir denetim firmasına yönlendirmesidir. 13)
Denetim kurulusu tarafından işin alınması ile ilgili olarak mesleki bilgi ve deneyimden kaynaklanan bir
sınırlama yoksa, ikinci aşamada denetim kurulusunun müstakbel müşteri firma ile ilgili araştırma yapması
gereklidir. Araştırma; firmanın geçmişi, faaliyetleri, sektördeki yeri, sahip ve yöneticilerinin tutumu konularında
yoğunlaşmalıdır. Bu konularda bilgi edinilebilecek kaynaklar arasında önceki veya halen hizmet vermekte olan
denetim firması, bankalar, hukuk büroları ve müstakbel müşteri firmanın ilişkide bulunduğu diğer firmaları
sayabiliriz.
4.1. ÖNCEKI DENETÇİ İLE GÖRÜŞME
US-GAAS’e göre, denetim firmasının işi üstlenmeden önce halen hizmet veren (veya önceki) denetim
firmasından müşteri ile ilgili bilgi alması yararlı olacaktır 14). Fakat, bu önemli kaynaktan yeterince istifade
edildiğini söylemek güçtür.15) Bu kaynaktan işi almayı düşünen denetim firmasının istifade etmemesindeki en
büyük etken, firmanın halen işi yapan denetim firmasının gözünde müşteri ayartan firma konumuna düşmeme
düşüncesidir. Halbuki, halen işi yürüten firma böyle bir talepten rahatsızlık duymuyorsa, dahası müşteriye ilişkin
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bilgileri ve dökümanları derhal vermeye hazır görünüyorsa, işi almayı düşünen denetim firmasının işi almadan
önce çok daha dikkatli olması gerekir.
Denetime başlamadan önce, önceki denetim firmasından müşteri firma hakkında bilgi alınacağına ilişkin kayda
denetim sözleşmesinde yer verilebilir.16)
Böylece, denetim sözleşmesini imzalamak suretiyle kabul eden müşteri firma, bu koşulu da bastan kabul etmiş
olacaktır.
Önceki denetim firması ile görüşülecek konuların başında müşterinin
a) muhasebe sisteminin etkinliği,
b) yönetici ve sahiplerinin denetim firması ile olan ilişkileri,
c) muhasebe elemanlarının yeterliliği, denetim firmasına yardımcı olup olmadıkları,
d) isletme yönetimi ve denetim firması arasında, uygulanan muhasebe prensipleri, denetim teknikleri ve ücret
konusunda herhangi anlaşmazlık olup olmadığı konuları gelmektedir. 17)
Butun bunlara ilave olarak, isi almayı düşünen denetim firmasının önceki veya halen hizmet vermekte olan
denetim firmasından önemli sayılabilecek çalışma kağıtlarının birer kopyasını alması da gereklidir. Ancak,
bunun için müşterinin önceki / halen hizmet vermekte olan denetim firmasına yetki vermesi gerekmektedir.
Diğer bir deyişle, çalışma kağıtlarının kopyalarının denetim firmasına verilmesi önceki denetim firmasının
insiyatifinde değildir. 18)
4.2. MÜŞTERI FİRMANIN YÖNETİCİLERİ İLE GÖRÜŞME
Denetim firması yetkililerinin görüşme yapacağı ikinci grup, müstakbel müşterinin muhasebe personelidir.
Denetim firması, müşterinin muhasebe personeliyle yapacağı görüşmede muhasebe sistemiyle ilgili bilgi
toplamaya çalışmalıdır. Buna ilişkin olarak, ilgili personel ile bir araya gelip firmanın faaliyetleri hakkında bilgi
alınmalı, muhasebe kayıtları, önceki yıllara ve cari yıla ait finansal raporlar incelenmelidir. 19) Denetim firması,
kayıtların doğruluğuna ve yeterliliğine bakmalı; alacaklar, kısa ve uzun vadeli borçlar ve stoklar konusunda bilgi
edinmelidir.
Muhasebe sistemi konusunda sağlanacak bilgi, salt denetim isi alındıktan sonra uygulanacak denetim
prosedürlerinin kapsamını belirlemeye yönelik değildir. Bundan da önce, işin alınıp alınmamasına ilişkin kararda
belirleyici olacaktır. Dolayısıyla, bağımsız denetim sözleşmesi hazırlanmadan önce muhasebe sisteminin
etkinliği konusunda bilgi toplanması yararlı olacaktır.
5. BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNDE YER ALACAK HUSUSLAR
Yazının başında, bağımsız denetim sözleşmesinde hizmetin turu ve niteliği, müşteri ve denetim firmasının
sorumlulukları, denetim raporunun içeriği ve fiyat hususlarının öncelikle yer alması gereğinden bahsedilmişti.
Bu bölümde, bunlardan müşteri ve denetim firmasının sorumluluğunda olan hususlara değinilecektir.
5.1. MÜŞTERİ FİRMANIN SORUMLULUĞUNDAKİ HUSUSLAR
US – GAAS’nin müşterinin sorumluluklarına yer verilen bölümünde, yönetimin;
a) finansal tabloların Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na (GAAP) uygun olarak hazırlanması, 20)
b) etkin iç kontrol sisteminin oluşturulması ve uygulanması,
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c) muhasebe kayıtlarının ve belgelerin ilgili yasa ve yönetmeliklere uygunluğu,
d) tüm finansal kayıtların ve bunlarla ilgili bilgilerin denetim firmasına verilmesi
ve
e) denetim isinin bitiminde ve fakat denetim raporunun düzenlenmesinden önce beyan mektubunun
(representation letter) düzenlenerek denetim firmasına verilmesi
konularında sorumlu olduğu belirtilmiştir.
Bağımsız denetim sözleşmesinin temel unsurları niteliğindeki bu konulara denetim sözleşmesi içinde yer
verilmesi, kaliteli bir denetim çalışması için doğru olacaktır.
Denetim raporunun amaç bölümünde, bağımsız denetimin amacının finansal tablolar hakkında şartsız görüş
(unqualified opinion) belirtmek olduğu ifade edilmektedir. Bu, finansal tabloların GAAP’e uygun olarak
hazırlanmış olmalarının yanı sıra muhasebe kayıtlarının ve bu kayıtların dayandığı belgelerin mevzuata uygun
olmasına da bağlıdır.
Dolayısıyla, GAAP’den bir sapma ve/veya kaynak belgelerdeki noksanlıklar, raporda şartlı görüş verilmesine
yol açabilecektir.
Iç kontrol sisteminin etkinliği üzerinde de durmak yararlı olacaktır. Müşteri firmanın sorumlulukları arasında yer
alan etkin iç kontrol sistemi, sadece firmanın kayıtlarının güvenilir olması sonucunu doğurmayacak, aynı
zamanda denetim esnasında uygulanacak denetim tekniklerinin nicelik ve niteliklerinin de farklı olmasına yol
açacaktır.
Müşteri firmanın sorumluluğunda olan bir diğer konu,
beyan mektubu’nun
(represention letter)
hazırlanmasıdır. Beyan mektubu, bir anlamda muhasebe sisteminde yer alan bilgilerin doğruluğuna ve finansal
tabloların GAAP’e uygun olarak hazırlandıklarına ilişkin bir doğrulamadır. 21)
Özellikle denetim isinde, müşteriden beyan mektubu alınmadan bağımsız denetim raporunun hazırlanmaması
gerekir. US-GAAS gereğince, müşteri firmanın yetkili finans yöneticisi tarafından imzalanmayan beyan
mektubu geçersiz olup, denetim firmasının denetim işinden çekilmesi sonucunu doğurabilecektir.
5.2. DENETİM FİRMASININ SORUMLULUĞUNDAKİ HUSUSLAR
Denetim firmasının sorumluluğundaki hususlara, US-GAAS’nda bu konuya ayrılan bölümde değinilmektedir. 22)
Buna göre, bağımsız muhasebe denetiminde denetim firmasının görevi, müşteri firma tarafından hazırlanan
finansal tabloların maddi sayılabilecek hatalar, noksanlıklar (material misstatements) ve yasal olmayan işlemler
(illegal acts) içermediğine ve GAAP’e uygun olarak hazırlandıklarına ilişkin görüş belirtmektir. Dikkat edilirse,
denetim firması bu konuda bir garanti vermemekte, sadece finansal tabloların gerçeği yansıttığı konusunda
makul bir güvence (reasonable assurance) vermektedir. Zira, denetim isi ne kadar iyi planlanırsa planlansın tüm
işlemlerin incelenmesi olanak dışı olduğundan, denetimle görevli elemanların gözünden kaçan noksanlıklar,
gerçekte hatalar içeren finansal tabloların hatasız olduğu yönünde görüş belirtilmesi sonucunu doğurabilir.
Denetim firmasının amacı, şartsız görüş belirtmektir. Bununla beraber, denetim esnasında denetim prosedürleri
ve tekniklerinin uygulanmasında ortaya çıkacak bazı sınırlamalar şartlı (qualified) veya olumsuz görüş (adverse
opinion) belirtilmesine ve hatta denetim firmasının denetim isinden çekilmesine yol açabilir. 23) Yazının önceki
bölümlerinde değinildiği gibi, bu olasılıklara hizmet sözleşmesinin amaç bölümünde yer verilmesinde yarar
vardır. Böylece, olumlu görüş dışında bir görüş ortaya çıktığında denetim firması ile müşteri arasındaki
anlaşmazlıkların da önüne geçmek mümkün olabilecektir.

6

6. SONUÇ
Bu makalede, bağımsız denetim isinde hizmete başlanmadan önce denetim firması tarafından düzenlenmesi
öngörülen hizmet sözleşmesi, Amerikan Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları (US-GAAS), Sermaye
Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliği’nin (TÜRMOB) kural ve tebliğlerinin konu ile ilgili maddeleri göz önünde bulundurularak incelenmiştir.
US-GAAS’a göre denetim isi için hizmet sözleşmesinin düzenlenmesi gerekmemekle birlikte, taraflar
arasındaki iş ilişkisinin bir hizmet sözleşmesine dayandırılmasının ortaya çıkacak muhtemel anlaşmazlıkların
önüne geçilmesi bakımından yararlı olacağı ifade edilmektedir.
Ülkemizdeki uygulamalarda ise, - muhasebe ve vergi ile ilgili tüm konularda, bu arada denetim işi için – taraflar
arasında bir hizmet sözleşmesinin düzenlenmesi hem SPK hem de TÜRMOB tarafından zorunlu tutulmuştur.
SPK’nın Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliği’nin “Bağımsız Denetim Sözleşmesi ve
Asgari Unsurları” başlıklı 23. maddesinde hizmet sözleşmesinin düzenlenmesinin zorunlu olduğundan
bahsedilmektedir.
Anglo-Sakson muhasebe literatüründe hizmet sözleşmesi, “engagement letter” a karşılık gelmektedir.
“Engagement letter” , sadece bağımsız denetim hizmeti ile ilgili olarak değil, muhasebe ve vergiyle ilgili tüm
konularda verilecek hizmetler için düzenlenir.
3568 sayılı yasa uyarınca, TÜRMOB – Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler
Odaları Birliği – tarafından denetim, muhasebe ve vergi hizmetlerinde, hizmete başlanmadan önce denetim
firması ve müşteri arasında düzenlenmesi öngörülen sözleşme ilk bakışta “engagement letter”in yerini tutuyor
görünse de, “engagement letter” dan daha dar kapsamlıdır. Bize göre, matbu olan bu sözleşme, denetim
hizmetinden ziyade muhasebe ile ilgili daha dar kapsamlı işler için uygundur. Dolayısıyla, denetim işi için, bu
sözleşmenin yanısıra tarafların ek bir sözleşme düzenlemeleri doğru olacaktır.
Bağımsız denetim sözleşmesinin düzenlendikten sonra, müşteri tarafından imzalanması gereklidir. Böylece,
müşteri denetim firması ile verilecek hizmet konusunda mutabık olduğunu teyit edecektir.
Uygulamada gözden zaman zaman kaçırılan konulardan biri de denetim sözleşmesinin ilk defa hizmet verilecek
müşteri firmalara hitaben düzenleneceği seklindeki yanlış kanidir. Sözleşmenin her mali yıl yenilenmesi
gerekmektedir. Zira sözleşme cari yıl için geçerli olup, sonraki yılları kapsamamaktadır. Bunun da ötesinde
verilecek hizmetlerde değişiklikler olabilir. Dolayısıyla, bağımsız denetim sözleşmesinin müşteri firma ile is
ilişkisi devam ettiği sürece yenilenmesi ve bir kopyasının çalışma kağıtlarının ve muhasebe kayıtlarının yer
aldığı dosyada tutulması gerekmektedir.
DİPNOTLAR:
1) Anglo-Sakson muhasebe literatüründe hizmet sözleşmesine “engagement letter” tekabül etmektedir.
“Engagement letter” sadece bağımsız denetim hizmeti için değil, bunun da ötesinde muhasebe ve
vergiyi ilgilendiren tüm konularda verilecek hizmetler için düzenlenir.
3568 sayılı Yasa uyarınca TÜRMOB – Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği – tarafından denetim, muhasebe ve vergiye ilişkin konularda denetim firması
ve müşteri arasında akdedilmesi öngörülen hizmet sözleşmesi, ilk bakışta “engagement letter”in yerini
tutuyor görünse de, asgari koşullar gözönünde bulundurularak hazırlandığı için kapsam olarak
“engagement letter”dan daha dardır.
2) Bkz. LAWRENCE (1999), s. 1.
3) Bkz. CODIFICATION OF STATEMENTS ON AUDITING STANDARDS (2001), s. 60;
D., CARMICHAEL, R. D. (1999a), s. 310.2
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4) Ülkemizdeki uygulamalarla ilgili olarak, bağımsız denetim sözleşmesi kavramı, SPK’nın Sermaye
Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkındaki Tebliği’nin “Bağımsız Denetim Sözleşmesi ve Asgari
Unsurları” başlıklı 23. maddesinde geçmektedir.
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ’in denetim sözleşmesini düzenleyen
maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi kuruluşların denetimlerinde dikkate alınacak temel
konulara değinmektedir. Dolayısıyla, bu kanuna tabi olmayan kuruluşların denetimlerinde bağlayıcı
değildir. Öte yandan, SPK’ya bağlı olmayan kuruluşların denetimlerinde müşteri ve denetim firması
arasında münhasıran denetim isleri için düzenlenmesi öngörülen bir sözleşme taslağı yoktur. Bundan,
TÜRMOB tarafından meslek mensuplarının muhasebe ve vergiyle ilgili konularda verecekleri hizmetler
için kullanmaları şart koşulan matbu sözleşmenin, denetim islerinde de kullanılabileceği sonucu zimnen
çıkarılmaktadır. (Bkz. Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Şartlarına, Yönetici ve Denetçilerine İlişkin
Esaslar ,www.spk.gov.tr/mevzuat/mevzuatgiris.htm); Meslek Mensuplarının Uyması ve Sahip Çıkması
Gereken Kurallar (www.turmob.org.tr/turmob/duyurular/kurallar.htm).
5) “Görev Kabulünde Sorumluluk – Madde: 20 – Bağımsız denetim kuruluşları sahip bulundukları
organizasyon, personel veya mesleki uzmanlıkları ile sonuçlandıramayacakları bir bağımsız denetim
hizmetini üstlenemezler. Bağımsız denetim hizmeti sırasında kuruluş dışındaki uzman kişilerden görüş
alınması ve ek araştırma yaptırılması bağımsız denetim kuruluşunun yeterli organizasyona sahip
bulunmadığı veya denetçinin yeterli uzmanlığa sahip olmadığı anlamına gelmez.
6) Bkz. www.turmob.org.tr/turmob/duyurular/kurallar.html
7) TÜRMOB’un matbu hizmet sözleşmesinin 2. maddesinde su ifadeye yer verilmiştir: “ 2 – Amaç: 3568
sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
ve ilgili diğer yönetmelikler gereği meslek mensubu ile is sahibi arasındaki ilişkileri düzenlemektir.” Öte
yandan, bağımsız denetim ile ilgili hizmet sözleşmesinin unsurları arasında yer alan amaçtan kastedilen
ise, mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun olarak hazırlandıklarına ilişkin
olumlu görüş belirtmektir.
Keza tarafların yükümlülüklerine ilişkin açıklamalar yönünden de TÜRMOB sözleşmesi ve bağımsız
denetim sözleşmesi arasında farklılıklar vardır. TÜRMOB’un sözleşmesinin “Tarafların karşılıklı
sorumluluk ve yükümlülükleri” ile ilgili bölümünün 1. nci maddesinde; “Meslek mensubu sözleşmede
anılan işleri mevzuat ve mesleki ahlak kuralları ile genel kabul görmüş muhasebe prensipleri uyarınca
yerine getirecektir...” ifadesine yer verilmiştir. Bu ifade, bağımsız denetim işi açısından eksiktir. Zira
bağımsız denetimde, denetçi mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak
düzenlendiğine dair bir görüş belirtmekle beraber, denetimin Genel Kabul Görmüş Denetim İlkelerine
(GAAS) uygun olarak yapılacağı açıklamasına da denetim sözleşmesinde yer vermek zorundadır.
8) Bkz. GODWIN (1993), s. 58.
9) Bkz. CLAY vd. (1999), s. 202.4
10) Denetim raporu olumlu olduğu gibi olumsuz görüş de içerebilir. Genel olarak, denetim isinin mali yılın
bitmesine yakın veya bitiminden sonra üstlenilmesi halinde olumsuz görüş bildirme olasılığı yüksektir.
Bundan dolayı, denetim firmasının işi almadan önce mevcut koşulları olumlu görüş belirtmeye uygun
olup olmadığı yönünden incelemesi ve böyle bir olasılık halinde bunu müşteriye açıklaması
gerekmektedir (bkz. GUY/ CARMICHAEL, 1999a: 310.1- 310.6).
11) Bkz. WALTER., vd. (1986), s. 74
12) Bkz. GUY/ CARMICHAEL, age., s. 310.6; Özellikle, ücret konusunda ortaya çıkacak bir anlaşmazlık
bağımsızlığın zedelenmesine yol açacağı için hizmetin sürdürülmesi olanaksız hale gelecektir (bkz.
“Bağımsızlığı Ortadan Kaldıran Durumlar: Madde–11”,
www.spk.gov.tr/mevzuat/mevzuatgiris.htm).
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13) Bu konuya, SPK’nin “Bağımsız Denetim Çalışması ve Raporlamasına İlişkin Esaslar”ının “Görev
Kabulünde Sorumluluk” başlıklı 20. maddesinde değinilmektedir. Söz konusu madde de; “Bağımsız
denetim kuruluşları sahip bulundukları organizasyon, personel veya mesleki uzmanlıkları ile
sonuçlandıramayacakları bir bağımsız denetim hizmetini üstlenemezler. Bağımsız denetim hizmeti
sırasında kuruluş dışındaki kişilerden görüş alınması ve ek araştırma yaptırılması bağımsız denetim
kurulusunun yeterli organizasyona sahip bulunmadığı veya denetçinin yeterli uzmanlığa sahip olmadığı
anlamına gelmez” (www.spk.gov.tr/mevzuat/mevzuatgiris.htm) ifadesine yer verilmiştir.
Amerikan Mali Müşavirler Enstitüsü’nün (AICPA) 201 No lu Etik Kuralı’nda da bu konudan söz
edilmektedir (bkz. www.aicpa.org/about/code/et201.htm).
14) Bkz. CODIFICATION OF STATEMENTS ON AUDITING STANDARDS (2001), s. 93 – 94.
15) Bkz. LAWRENCE, age., s. 10
16) Bkz. GODWIN, age., s. 57
17) Bkz. CODIFICATION OF STATEMENTS ON AUDITING STANDARDS (2001), s. 94
18) Bkz. Age., s. 95
19) Bkz. TAYLOR/ GLEZEN (1997), s. 250
20) Bkz. GUY/ CARMICHAEL (1999b), s. 2
21) Bkz, (1999a), s. 100-230.4;
Temsil mektubu (Representation letter) ile ilgili olarak Kasım 1997’de yayımlanan standart, 30 Haziran
1998 ve sonrasında düzenlenen denetim islerinde uygulanmaktadır. (Bkz. GUY/ CARMICHAEL,
1999b, s.71–74). Müşterinin, denetimin sonunda denetim raporu hazırlanmadan önce temsil mektubunu
denetim firmasına vereceği hususu, bağımsız denetim sözleşmesinde belirtilmelidir.
22) Bkz. Age., s. 1.
23) Bkz. TAYLOR/ GLEZEN (1997), s. 34 – 35
7. KAYNAKÇA


BAGIMSIZ DENETIM KURULUSLARININ ARTLARINA YONETICI VE DENETCILERINE ILISKIN
ESASLAR (www. spk.gov.tr/mevzuat/mevzuatgiris.htm).



CLAY, R. J., vd. (1999), “Guide to Compilation and Review Engagements”, Volume 1, PPC – Practitioners
Publishing Company, Forth Worth, Texas, Twenty-First Edition, July 1999



CODIFICATION OF STATEMENTS ON AUDITING STANDARDS (Including Statements on Standards
for Attestation Engagements), Numbers 1 – 93, AICPA – American Institute of Certified Public
Accountants, 2001 New York, NY



ET
SECTION 201
–
GENERAL
(www.aicpa.org/about/code/et201.htm.)



GODWIN, L. (1993), “Enhanced Engagement Letters”, Journal of Accountancy, June 1993, 53 - 58



GUY, D. M., R. D. CARMICHAEL (1999a), “Practitioner’s Guide to GAAS 99 – Covering All SASs,
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SSAESs, SSARSs, and Interpretations”, John Wiley & Sons, Inc., New York,
Brisbane, Singapore, Toronto

Chicester, Weinheim,



(1999b), “The Auditor’s SAS Field Guide 99”, John Wiley & Sons, Inc. New York, Chicester, Weinheim,
Brisbane, Singapore, Toronto



LAWRENCE, W. A. Esq. (1999), “Accountants and the Courts” – The CPA Advantage Professional
Liability Program” – Risk Management Program, Rudnick & Wolfe



MESLEK MENSUPLARININ UYMASI VE SAHIP CIKMASI GEREKEN KURALLAR
(www.turmob.org/tr/turmob/duyurular/kurallar.htm).



TAYLOR, D. H., W. G. GLEZEN (1997), “Auditing: An Assertions Approach”, Seventh Edition, John
Wiley & Sons, Inc. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore



WALTER G. K., C. W. BOYNTON, E. R. ZIEGLER (1986), “Modern Auditing”, 3rd Edition

ÖZET:
Bu makalede, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında
Tebliğ’in bağımsız denetim ile ilgili maddeleri gözönünde bulundurularak, bağımsız denetim sözleşmesi
incelenmektedir.
Bağımsız denetim sözleşmesi, sadece denetim firmasının değil, ayni zamanda müşterinin de çıkarını korumaya
yönelik bir belgedir.
Müşteri firmanın ve denetçinin birbirlerine olan yükümlülükleri, verilecek hizmetin türü, denetim sonrasında
düzenlenecek raporun içeriği ve fiyat sözleşmede yer alması gereken hususların başında gelmektedir.
Özellikle, denetim sonrası düzenlenecek raporun içeriğinin tam olarak belirtilmemesi sonucu, müşteri firma ve
denetçi arasında ortaya çıkan sorunların çoğu kez yargıya intikal ettiği görülmektedir. Ortaya çıkacak bu tatsız
durumdan fazlasıyla etkilenecek taraf hiç şüphesiz denetim firmasıdır. Zira bir denetim firmasının en önemli
varlığı, piyasada edindiği prestij ve konusunun uzmanı çalışanlarıdır. Mahkeme ile sonuçlanacak anlaşmazlıklar,
denetim firmasının, dolayısıyla çalışanlarının piyasada sahip olduğu prestiji sarsabilecektir.
BAĞIMSIZ DENETİM İLE İLGİLİ HİZMET SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN TEMEK UNSURLAR
Müşteri
Firmadan
Denetim
Sonunda
Beyan
Mektubunun
Alınması

Denetimin
Amacı

Denetim
Firmasının
Sorumluluğu

Müşteri
Firmanın
Sorumluluğu

Denetimde
Görevlendirilecek
Denetçiler

Müşteri Firmanın
Çalışanlarından
Denetimde
Yararlanma

Ücret

Denetimde
Gerektiğinde
Uzman
Kişilerin veya
İç Denetçilerin
Yardımına
Başvurulması

US-GAAS

+

+

+

-

+

+

+

+

SPK

+

+

+

+

-

+

-

-

TURMOB

-

-

-

-

-

-

-

-

(+)
(-)

: Yer verilmiştir.
: Yer verilmemiştir.
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İŞLETMELERİN EMTİA STOKLARINDA ORTAYA ÇIKAN KAYIPLARIN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Dr. Ahmet Kamil TUNÇEL
Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi
I) GİRİŞ
İşletmelerin faaliyetleri süresince önceden kestirilemeyen durumlarla karşılaşmaları sıkça görülen bir
olgudur. Satılmak ve/veya üretimde tüketilmek amacı ile satın alınan hammadde ve/veya
malzemelerin gerek nakliyeleri gerekse işletme ambarına girdikten sonra bozulma, çürüme, aşınma
veya kaybolma gibi nedenlerle kullanılabilme niteliklerini kaybetmeleri sözkonusu beklenmeyen
durumlara örnek olarak gösterilebilir.
Öte yandan fiili mevcut-kaydi mevcut farklılığı sadece stok kalemlerine özgü olmayıp bu farklılık;
kasa, banka ve maddi duran varlıklar kalemlerinde de ortaya çıkabilmektedir. İşletmeler
kanunlarımızın “envanter çıkartmak” olarak tanımladığı sözkonusu farklılıkları, belirli dönemlerde
yaptıkları “sayımlar” ile ortaya çıkartmaktadırlar. Yapılan sayımlar hem işletmenin gerçek
mevcutlarının finansal tablolarda yer almasını sağlamakta hem de vergi matrahının belirlenmesinde de
etkili olmaktadır.
Makalemizde, çeşitli sebeplerden kaynaklanan fiili mevcut-kaydi mevcut farklılıklarının, bir başka
ifade ile “Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları”nın vergi mevzuatı karşısındaki durumu incelenecek ve
muhasebeleştirilmeleri örnekler ile açıklanacaktır.
II) FİİLİ SAYIMLARIN HUKUKİ DAYANAĞI
İşletme mevcutlarının sayımı, hukuki daynağını Vergi Usul Kanunu’ndan (VUK) almaktadır. İlgili
maddeler VUK m.185, 186 ve 191’dir. VUK m.186’ya göre envanter çıkartmak, bilanço günündeki
mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde
ve müfredatlı olarak tespit etmektir.
Görüleceği üzere 186’ncı maddenin 1’inci fıkrası işletmelerdeki sayımları zorunlu kılmakta 2’inci
fıkrası ise ticari teamüllere göre sayımı mutat olmayan malların değerlerinin tahmini olarak
belirleneceğini hükme bağlamaktadır.
Tanımda yer alan “mevcutlar” kavramının ne olduğu maddenin 3’üncü fıkrasında, işletmeye dahil
iktisadi kıymetler olarak açıklanmıştır.
İşletme içi sayımların hangi dönemlerde yapılması gerektiği VUK 185 ve 174’üncü maddelerinin
birlikte ele alınmasıyla açıklığa kavuşmaktadır. VUK m.185, “bilanço günü”nü tanımlamıştır.
Maddeye göre; “Envanter defterinde işe başlama tarihinde ve müteakiben her hesap döneminin
sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur ve bu tarihe ‘bilanço günü’ denir.”
“Hesap dönemi” ise 174’üncü maddenin 2’inci fıkrasında “takvim yılı” olarak tanımlanmıştır.
Özetleyecek olursak VUK açısından işletmeler fiili sayımlarını, her takvim yılı sonunda işletmeye
dahil tüm iktisadi kıymetleri kapsayacak şekilde yapmak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı’nca
kendilerine özel hesap dönemi tanınan işletmelerin envanter çıkartma faaliyetini sözkonusu özel hesap
döneminin sonunda yapacakları tabiidir.
Bilindiği üzere işletmeler, cari hesap dönemin vergisine mahsup edilmek üzere 3’er aylık kazançları
üzerinden geçici vergi ödemektedirler. Geçici Vergi, kanuni dayanağını Gelir Vergisi Kanunu’nun
(GVK) Mükerrer 120’inci maddesinden ve bu maddeye atıf yapan Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
(KVK) 25’inci maddesinden almaktadır.
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GVK mük.m.120 “Geçici vergi matrahının hesaplanmasında dönem sonu mal mevcutları, kayıtlar
üzerinden tespit edilebilir.” demek suretiyle, hesap döneminin sonundan önce sayım yapılıp
yapılmamasını mükellefin tercihine bırakmıştır.
III) SAYIM ve TESELLÜM NOKSANLIKLARININ NEDENLERİ
İşletmelerde sayım ve tesellüm farklılıkları pek çok nedenden kaynaklanabilmektedir. Bu farklılıkların
nedenleri işletmelere göre de değişebilmektedir. Belli başlı nedenler üç ana başlık altında toplanabilir:


Kayıtlardaki unutma ve hatalar
 Yeniden üretime verilen bozuk ürünler dikkate alınmamış olabilir.
 Bilanço dönemi içinde satılmış fakat, satış kaydı yasal defterlere yapılmamış olabilir.
 İşletmede mevcut olmakla birlikte, dönem sonundaki fiili sayım sırasında envanter
listelerine alınmamış olabilir.
 Satılmak veya üretime verilmek amacıyla satın alınan malların, kayıt aşamasında
doğru mal grubuna kaydı yapılmamış olabilir.



İşletmeden çekilişler
 İşletme sahibinin rızası ile zati ve ailevi ihtiyaçlar için alınmış veya kullanılmış
olabilir.
 Promosyon olarak verilen mallar dikkate alınmamış olabilir.
 Çeşitli nedenlerle personele verilen mallar dikkate alınmamış olabilir.
 Konsinye ve benzer hallerde bazı kıymetlerin başka işletmelerde bulunması.



Mücbir sebepler
 Hırsızlık veya kaybolma şeklinde olabilir.
 Yangın, deprem, su basması gibi afetler yüzünden veya bozulmak, çürümek,
kırılmak, paslanmak gibi haller neticesinde meydana gelebilir.
 Üretimden bozuk veya kusurlu mallar çıkabilir.
 Üretim esnasında fire şeklinde ortaya çıkabilir.

İlk iki ana başlık, iktisadi kıymetlerin fiziksel olarak yok olmayıp sadece nerede olduklarının
muhasebe kayıtlarından anlaşılmadığı durumları ifade etmektedir. Yapılacak bir araştırma ile
sözkonusu kıymetlerin bulunduğu yerlerin tespiti ve yasal defter kayıtlarının buna göre düzeltilmesi
nispeten kolay bir iştir.
Yapılan tüm araştırmalara rağmen sayım noksanlıklarının nedeni anlaşılamıyor ise; işletme içinde
yapılan her türlü işlemin bir sorumlusu olduğu gerçeğinden hareketle, sözkonusu noksanlıklar bu
sorumlular ile ilişkilendirilmelidir.
Ancak mücbir sebeplere gelindiğine, iktisadi kıymetlerin tamamen ya da kısmen yok olması durumu
sözkonusudur dolayısı ile yapılacak iş, düzeltme kayıtlarından ziyade yasalarımızda öngörülen
prosedürlerin takibi olacaktır. Ancak, üretim sürecinde ortaya çıkan firelerin üretim maliyeti içerisinde
yer alacağı tabiidir.
VI) SAYIM ve TESELLÜM
DURUMU

NOKSANLIKLARININ MEVZUAT KARŞISINDAKİ

a) Tek Düzen Hesap Sistemi Karşısındaki Durumu
1 No.lu Muhasebe Sistemi Genel Tebliği, sayım ve tesellüm noksanlıkları için “197”
numaralı hesap kodunu ayırmıştır. Buna karşılık eğer işletmede sayım ve tesellüm
fazlalıkları var ise bunlar da “397” numaralı hesap kodunda izlenecektir.
Sayımlar neticesinde iktisadi kıymetlerde bir noksanlık tespit edilmiş ise 197 no.lu hesap
borçlandırılacak ilgili hesap alacaklandırılacaktır. Bunun tersi sözkonusu olduğunda yani
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sayım sonuçları iktisadi kıymetlerde bir fazlalığa işaret ediyorsa bu kez, 397 no.lu hesap
alacaklandırılacak ilgili hesap borçlandırılacaktır.
Bu iki hesabın ortak noktası, farkların geçici olarak kaydedilip izlendiği hesaplar
olmalarıdır. Farkların yasal defterlere bu şekilde kayıt edilmesinden sonra sebeplerin
bulunmasına yönelik çalışmalar yapılır. Çalışmaların sonucu işletmenin dönem sonundaki
vergi matrahını doğrudan etkileyeceğinden, 197 ve 397 no.lu hesaplarda bulunan
bakiyelerin biribiri ile mahsup edilmeleri olanaksızdır.
Diğer yandan Tebliğin “Bilanço İlkeleri” ana başlığı altında yer alan “Varlığa İlişkin
İlkeler” alt başlığında “Bilançoda varlıkları, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun
değeriyle gösterebilmek için, varlıklardaki düşüklüklerini göstererek karşılıkların
ayrılması zorunludur.” denilmek suretiyle, dönem sonlarında stoklardaki değer
düşüklüklerine karşılık ayrılmasına ve bu karşılık giderlerinin sonuç hesapları ile
ilişkilendirilmesine cevaz verilmektedir.
b) Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu
1 No.lu Muhasebe Sistemi Genel Tebliği, stoklardaki değer düşüklüklerine karşılık
ayrılmasını ve bu karşılık giderlerinin “dönem gideri” olarak muhasebeleştirilmesini
zorunlu tutmakla birlikte, “İşletmeler, vergiye tabi karın tespiti aşamasında vergi
kanunlarında yer alan özel hükümleri gözönünde bulundurmak zorundadırlar.” demek
suretiyle, vergi kanunlarının bu nitelikteki karşılıkların ticari kazançtan indirimine izin
vermemesi halinde bunların, “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” olarak ele alınması
gerektiğini belirtmektedir. Dolayısı ile konunun Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi
Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu açılarından
incelenmesi gerekmektedir.
ii) Vergi Usul Kanunu
Vergi Usul Kanunu açısından konu “değerleme” kapsamında ele alınmıştır. Değerleme,
VUK 258-298 ve Mükerrer 298’inci maddelerinde düzenlenmiştir.
VUK m.258 uyarınca değerleme, “Vergi matrahlarının hesaplanmasıyle ilgili iktisadi
kıymetlerin takdir ve tesbitidir.” Kanunun değerleme ile ilgili diğer maddelerinde,
bilançoda yer alan hangi iktisadi kıymetlerin nasıl değerleneceğine ilişkin hükümler
bulunmaktadır ve bu hükümler dışında değerleme yapılması yasal olarak mümkün
değildir. Bir başka ifade ile, sayım ve tesellüm noksanlıkları nedeniyle ilgili ikdisadi
kıymetlerin değerlerinden herhangi bir indirim yapılması söz konusu değildir. Tek
istisnası VUK’nun 278’inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, “Yangın, deprem ve
su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak,
paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan
emtia ile maliyetlerin hesaplanması mutad olmayan hurdalar ve döküntüer, üstüpü,
deşe ve ıskartalar emsal bedeli ile değerlenir.” Emsal bedeli’nin ne şekilde belirleneceği
VUK’nun 267’inci maddesinde düzenlenmiştir.
Dikkat edileceği üzere 278’inci maddede yer alan “nedenler”in tamamı işletmenin
kontrolünde olmayan faktörlerden oluşmaktadır. Kanun koyucunun bu yaklaşımı Türk
Ticaret Kanunu’nun “Tacir Olmanın Hükümleri”ni düzenleyen 20’nci maddesinin ikinci
fıkrasına da uygundur. Buna göre, “Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinden
basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi lazımdır.” Dolayısı ile işletmelerin, stoklarını
dış etkilerden koruyacak her türlü tedbiri almaları kanun koyucu tarafından beklenmekte,
bu tedbirlere rağmen meydana gelebilecek değer düşüklükleri 278’inci madde kapsamında
değerlendirilmektedir. Örneğin, işletmedeki su tesisatının eskiliği nedeniyle depoyu su
basması halinde; tesisatın yenilenmesi konusunda yönetimin ihmalinin bariz olması
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nedeniyle, stoklarda meydana gelebilecek değer düşüklükleri 278’inci madde kapsamına
girmeyecektir.
Bir başka nokta, stoklar yani “emtia” dışında hangi nedenle olursa olsun diğer işletme
mevcutları için değer düşüklüğünün kanun koyucu tarafından kabul edilmemesidir. Kanun
koyucu doğal olarak işletme çalışanlarının yapabilecekleri suistimallerin önüne geçmek
istemektedir.
278’inci madde kapsamında stoklarında değer düşüklüğü olan işletmelerin önünde iki
seçenek verdır.
a. Yıl sonlarında bu malları sanki değerlerinde herhangi bir düşüklük olmamış gibi
maliyet bedeli ile değerleyebilirler veya değer düşüklüğünü VUK’nun 267’inci
maddesi uyarınca Takdir Komisyonuna tesbit ettirip aradaki farkı gider yazabilirler.
b. Değeri düşmüş olan emtia, işletmenin kayıtlarında maliyet bedeli ile görünmekte iken,
değer düşmesi nedeniyle maliyetinden daha düşük bir bedel ile satılabiliyor ise Takdir
Komisyonuna gerek kalmadan değer düşüklüğü, bu satıştan doğan zarar olarak
kendiliğinden giderleşecektir.
Unutulmaması gereken bir diğer nokta, normal üretim firesi veya ticari fire sınırları içinde
kalan kayıpların giderleştirilmesinin önünde herhangi bir yasal engel yoktur.
ii) Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları yönünden ticari kazançtan indirilebilecek giderlerin;
“Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi” ile ilgili olarak katlanılan giderler
olması gerektiği GVK’nun 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasında ve bu kanunun ticari
kazanç hükümlerine atıf yapan KVK’nun 13’üncü maddesinde açıkça belirtilmiştir.
Dolayısı ile VUK’nun 278’inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, hangi nedenden
kaynaklarsa kaynaklansın işletme mevcutlarındaki herhangi bir değer düşüklüğü hem
GVK hem de KVK açısından kanunen kabul edilen bir gider türü değildir.
Diğer yandan GVK’nun 38’inci maddesinde Ticari kazanç; “Teşebbüsteki öz sermayenin
hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet fark” olarak
tanımlanmıştır. Buradan hareket ile kanun koyucunun, ticari kazancın elde edilmesi ile
illiyet bağı olmayan giderleri, zararları, kayıpları veya herhangi bir nedenle işletmeden
çekilişleri dönem gideri olarak kabul etmeyeceği açıktır.
Nitekim kanun, 38 ve 40’ıncı maddelerinde giderler konusunda genel esasları koymuş,
41’inci maddede ise yukarıdaki nedenle gider olarak indirilmesi mümkün olmayan özel
durumları sıralamıştır.
Özetlemek gerekirse işletmeler; hem Gelir vergisi Kanunu hem de Kurumlar Vergisi
Kanunu açısından, ticari kazancın elde edilmesi ile ilgili olmayan ve matrah azaltıcı
nitelikte olan giderlerini indiremeyecekler ve bu nitelikteki giderlerini dönem sonlarında
“Kanunen Kabul edilmeyen Gider” olarak vergi matrahına ilave edeceklerdir.
iii) Katma Değer Vergisi Kanunu
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDVK) 30’uncu maddesi indirilemeyecek katma
değer vergisinin neler olduğunu düzenlemiştir. Buna göre; “Deprem veya sel felaketi
nedeniyle zayi olanlar hariç olmak üzere zayi olan mallara ait katma değer vergisi”
hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyecektir.
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Kanun koyucu, VUK’nun 278’inci maddesine paralel bir düzenleme yaparak deprem ve
sel felaketi nedeniyle zayi olan malların alış vesikalarında belirtilen KDV’nin indirim
konusu yapılacağını hükme bağlamıştır. Bu iki doğal afet dışında hangi nedenle olursa
olsun zayi olan malların KDV’si hiçbir şekilde indirim konusu olmayacaktır. Zira kanun
koyucu malları zayi olan işletmeleri, bu malların nihai kullanıcısı olarak kabul etmektedir.
Bu nokta literatürde tartışma konusudur.
Öte yandan KDVK’nun 58’inci maddesine göre katma değer vergisi, Gelir ve Kurumlar
Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmediğinden indirim konusu
olmayan verginin dönem gideri olarak yazılması mümkün değildir.
VI) SAYIM ve TESELLÜM
İLİŞKİN ÖRNEKLER

NOKSANLIKLARININ MUHASEBE KAYITLARINA

Örnek 1
ABC işletmesinde 31.12.2002 tarihi itibarıyle yapılan yıl sonu kasa sayımında 25.000.000.-TL
tutarında bir açık olduğu tespit edilmiştir. Araştırmalar sonucunda söz konusu açığın kasa
sorumlusuna ait olduğu 04.01.2003 tarihinde anlaşılmıştır.
31.12.2002
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs
25.000.000.100 Kasa Hesabı
25.000.000.Açıklama: Kasa açığının kaydı
04.01.2003
198 Personelden Alacaklar
25.000.000.197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs
25.000.000.Açıklama: Kasa açığının sorumlu personel ile ilişkilendirilmesi
/
/
Örnek 2
“Y” İmalat işletmesinde 31.12.2002 tarihi itibariyle yapılan yıl sonu depo sayımında kayıtlara
göre tamamlanmış mamul olduğu görülen 500.000.000.-TL tutarındaki emtianın yerinde
olmadığı anlaşılmıştır. Depo kayıtlarından yapılan araştırmalar, sökonusu emtianın üretim
sürecinden defolu olarak çıktığını ve yarımamul olarak tekrar üretime gönderildiğini
göstermektedir. Fabrikada yapılan aramalar neticesinde bu emtianın üretim bandında
bulunduğu 03.01.2003 tarihinde anlaşılmıştır.
31.12.2002
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs
500.000.000.152 Mamuller
500.000.000.Açıklama: Eksik malların stoktan düşüş kaydı
03.01.2003
151 Yarı mamul-Üretim
500.000.000.197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs
500.000.000.Açıklama: Üretime gönderilen defolu malların kaydı
/
/
Örnek 3
XYZ Ticaret işletmesinde 31.12.2002 tarihi itibariyle yapılan yıl sonu depo sayımında
kayıtlara göre depoda olması gereken 250.000.000.-TL tutarındaki ticari emtianın işletmede
bulunmadığı anlaşılmıştır. Aynı gün bankadan gelen ekstreden, söz konusu malın
350.000.000.-TL KDV hariç bedelle satıldığı anlaşılmış fakat faturasının kesilmediği
belirlenmiştir.
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31.12.2002
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs
250.000.000.153 Ticari Mallar
250.000.000.Açıklama: Eksik malların stoktan düşüş kaydı
31.12.2002
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti
250.000.000.197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs
250.000.000.Açıklama: Satılan malların maliyet kaydı
31.12.2002
102 Bankalar
413.000.000.600 Yurt içi Satışlar
350.000.000.391 Hesaplanan KDV
63.000.000.Açıklama: Malların satış kaydı
/
/
Örnek 4
ABC imalat işletmesinde 31.12.2002 tarihi itibariyle yapılan yıl sonu depo sayımında
kayıtlara göre depoda olması gereken 50.000.000.-TL tutarındaki hammadde olarak kullanılan
boyanın depoda bulunmadığı anlaşılmıştır. Depoda yapılan ikinci sayım sonucunda söz
konusu hammaddenin sayım görevlisi tarafından tutanaklara sehven kaydedilmediği
anlaşılmıştır.
31.12.2002
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs
50.000.000.150 İlk Madde ve Malzeme
50.000.000.Açıklama: Eksik malların stoktan düşüş kaydı
31.12.2002
150 İlk Madde ve Malzeme
50.000.000.197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs
50.000.000.Açıklama: Sayım hatasının düzeltilmesi
/
/
Örnek 5
Mutfak eşyası üreten DEF imalat işletmesinde 31.12.2002 tarihi itibariyle yapılan yıl sonu
depo sayımında kayıtlara göre depoda olması gereken birim maliyeti 15.000.000.-TL olan 10
adet çelik tencerenin noksan olduğu buna karşılık, 10 adet teflon tencerenin de fazla olduğu ve
bu durumun muhasebeleştirme aşamasında mamul kodlarının karıştırılmasından kaynaklandığı
anlaşılmıştır.
31.12.2002
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs
150.000.000.152 Mamuller
150.000.000.152.02 Çelik Tencere
Açıklama: Eksik malların stoktan düşüş kaydı
31.12.2002
152 Mamuller
150.000.000.152.03 Teflon Tencere
397 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları Hs
150.000.000.Açıklama: Sayımda fazla çıkan malların stoklara alınması
31.12.2002
397 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları Hs
150.000.000.197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs
150.000.000.Açıklama: Fazlalık ve noksanlıkların düzeltme kaydı
/
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Örnek 6
Konfeksiyon işi ile iştigal eden XYZ imalat işletmesinin üretimini yaptığı birim maliyeti
30.000.000.-TL olan gömleklerde, yıl sonu sayımında 50 adet noksanlık tespit edilmiştir.
Yapılan araştırmalar, bu gömleklerden 5 tanesinin işletme sahibince şahsi ihtiyaçları için
alındığı, 10 adedinin promosyon amacı ile kullanıldığı, 25 tanesinin konsinye olarak bir başka
işletmeye verildiği ve 10 adedinin ise yılbaşı hediyesi olarak personele dağıtıldığını
göstermektedir. Gömleklerin emsal bedeli 40.000.000.-TL’dır.

31.12.2002
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs
1.500.000.000.152 Mamuller
1.500.000.000.Açıklama: Eksik malların stoktan düşüş kaydı
31.12.2002
157 Diğer Stoklar
750.000.000.197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs
750.000.000.Açıklama: Konsinye malların kaydı
31.12.2002
900 Borçlu Nazım Hesaplar
750.000.000.901 Alacaklı Nazım Hesaplar
750.000.000.Açıklama: Konsinye malları teslim alınmasının kaydı
31.12.2002
620 Satılan Malın Maliyeti
150.000.000.197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs
150.000.000.Açıklama: İşletme sahibince çekilen malların maliyet kaydı
31.12.2002
131 Ortaklardan Alacaklar
236.000.000.600 Yurt İçi Satışlar
200.000.000.391 Hesaplanan KDV
36.000.000.Açıklama: İşletme sahibince çekilen malların hasılat kaydı
31.12.2002
620 Satılan Malın Maliyeti
300.000.000.197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs
300.000.000.Açıklama: Personele dağıtılan malların maliyet kaydı
31.12.2002
135 Personelden Alacaklar
472.000.000.600 Yurt İçi Satışlar
400.000.000.391 Hesaplanan KDV
72.000.000.Açıklama: Personele dağıtılan malların hasılat kaydı
31.12.2002
631 Pazarlama Satış Dağıtım Gid.
300.000.000.197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs
300.000.000.Açıklama: Promosyon dağıtılan malların maliyet kaydı
/
/
Örnek 7
ABC Ticaret İşletmesinin 31.12.2002 tarihi itibariyle yapılan depo sayımında birim alış
maliyeti 150.000.000.-TL olan 10 koli salçanın eksik olduğu belirlenmiş, yapılan araştırmalar
neticesinde söz konusu emtianın depo görevlisinin ihmali yüzünden kaybolduğu veya
çalındığı kanaatine varılmıştır. Bir koli salçanın emsal bedeli 200.000.000.-TL’dır.
31.12.2002
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs
1.500.000.000.153 Ticari Mallar
Açıklama: Kaybolan malların stoktan düşüş kaydı

1.500.000.000.-
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31.12.2002
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs
Açıklama: Kaybolan malların maliyet kaydı
31.12.2002
135 Personelden Alacaklar
600 Yurt İçi Satışlar
391 Hesaplanan KDV
Açıklama: Kaybolan malların hasılat kaydı
/
/

1.500.000.000.1.500.000.000.-

2.360.000.000.2.000.000.000.360.000.000.-

Örnek 8
XYZ Ticaret işletmesinin deposunda bulunan kilosu 2.000.000.-TL alış maliyetli 250 kg
buğday, yörede yaşanan sel felaketi sonunda hasar görmüştür. İşletme sahibince hasar gören
emtianın kıymet takdiri talep edilmiş ve takdir komisyonu, 100 kg buğdayın ekonomik
değerini tamamen kaybettiği geriye kalan 150 kg’ın ise ancak hayvan yemi olarak
kullanılabileceği sonucuna varmış ve kg başına 700.000.-TL kıymet takdir etmiştir.
31.12.2002
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs
500.000.000.153 Ticari Mallar
500.000.000.Açıklama: Sel felaketinden hasar gören malların stoktan düşüş kaydı
31.12.2002
689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar
200.000.000.197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs
200.000.000.Açıklama: Ekonomik değerini kaybeden malların gider kaydı
31.12.2002
689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar
195.000.000.153 Ticari Mallar
105.000.000.197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs
300.000.000.Açıklama: Ekonomik değerini kısmen kaybeden malların stoklara alınması
/
/
Örnek 9
KLM imalat işletmesinde yapılan yıl sonu sayımında mamul stoklarında 800.000.000.-TL’lık
noksanlık tespit edilmiştir. Teknik departmanın ay içerisinde düzenlediği rapordan; üretilen
mamullerin 300.000.000.-TL tutarındaki kısmının bozuk 500.000.000.-TL tutarındaki
kısmının ise kusurlu olduğu anlaşılmış, kusurlu malların hammadde olarak kullanılabileceği
bozuk malların ise tekrar kullanılmasının imkansız olduğu belirlenmiştir. Kusurlu mallar ay
içerisinde üretime verilmiştir.
31.12.2002
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs
800.000.000.152 Mamuller
800.000.000.Açıklama: bozuk ve kusurlu malların stoktan düşüş kaydı
31.12.2002
710 Direkt İlk madde ve Malzeme Gideri
500.000.000.730 Genel Üretim Giderleri
300.000.000.197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs
800.000.000.Açıklama: Bozuk ve kusurlu malların gider kaydı
/
/
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VI) SONUÇ
Kayıtlarda yapılan maddi hataların düzeltilmesi, işletme içerisinde halledilebilecek bir
işlemdir. Ancak, işletmeden yapılan mal çekilişleri ve mücbir sebepler nedeniyle stoklarda
meydana gelen azalışlar işletmenin vergi matrahını etkilediğinden, vergi mevzuatımızın
öngördüğü biçimde hareket edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılabilecek bir vergi
incelemesinde işletmelerin matrah farkları ile karşılaşacakları ve bunların da hem Vergi Usul
Kanunu hem de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun
hükümlerine göre cezalı olarak tahsil edilecekleri kuşkusuzdur.

YARARLANILAN KAYNAKLAR
Kanunlar
Vergi Usul Kanunu
Gelir Vergisi Kanunu
Kurumlar Vergisi Kanunu
Katma Değer Vergisi kanunu
Kitaplar
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Öncel M./ Kurumlu A./ Çağan N. (1999) “Vergi Hukuku” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayın
No.513. Ankara: Adalet Matbaacılık Tic.Ltd.Şti.
Bingöl M. (2000) “Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergide Mali Revizyon” Ankara: TÜRMOB Sirküler
rapor No.2000-6.
------------ (2000) “Dönem Sonu İşlemleri” Ankara: TÜRMOB Yayınları No.105.
Sönmez E./Ayaz G. (2002) “Dönem Sonu İşlemleri” Tesmer Yayınları No.38. Ankara: Siyasal
Kitapevi.
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SERBEST BÖLGELER KONUSUNDA BAZI TESPİTLER
Dr. Hakan ÜZELTÜRK
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Vergi Hukuku Öğretim Üyesi.

Sene 1985
3218 sayı ile mevzuatımıza giren Serbest Bölgeler Kanunu’nun1, muafiyetler ve teşviklerle ilgili 6.
maddesinde serbest bölgelerin gümrük hattı dışında sayılacakları, bu bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük ve
kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. Ayrıca, serbest
bölgelerde faaliyette bulunanların bu bölgelerde elde ettikleri kazançları da Türkiye’nin diğer yerlerine
getirildiğinin tevsiki şartıyla, gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
Serbest Bölgeler Kanunu ile yabancı sermaye yatırımları, dış ticaret, ihracat, döviz girişi ve üreticilerin uluslar
arası rekabet güçlerinin artırılması ile yeni iş gücü imkanları yaratılması yanında üretim ve yönetim
tekniklerinin standartlarının yükseltilmesi amaçlanmıştır2.
Sene 2000
Türkiye’de bulunan Serbest Bölgeler, OECD Mali İşler Komitesi tarafından hazırlanan “Global Vergi
İşbirliğine Doğru” isimli3 2000 Raporu’nda zararlı vergi rekabetine yol açan bir uygulama olarak yer almıştır.
Bu tür uygulamaların kaldırılması için öngörülen tarih Nisan-2003 olarak belirlenmiş, bu tarihten sonra
yapılacak değerlendirmeler neticesinde Haziran-2003 tarihinde bütün bu zararlı vergi uygulamalarının sona
erdirilmesi hedeflenmektedir.
Sene 2003
Serbest Bölgelerle ilgili şu tespitler yapılabilir:
1. Serbest Bölgelerde uygulanmakta olan sistem serbest bölgelerin ruhuna aykırıdır. Faaliyette bulunanlar
çeşitli vergi avantajlarından yararlandıkları halde yurtdışına % 27 oranında ihracat yaparken, yurtiçine
yapılan ihracat % 73 olarak 1988-2000 yılları ortalamalarına yansımıştır4. Serbest bölgelere yapılan ithalat
ise yurtiçinden % 28, yurtdışından %72 olarak gerçekleşmiştir. Aslında tam tersine olması gereken bu
durumun
anlamı, vergi teşviklerinden yararlanan firmaların serbest bölgelerin amacına aykırı
faaliyetlerde bulunması sebebiyle sanayinin gelişebilmesinin ve rekabet gücünün artırılmasının mümkün
olmamasıdır. Bu nedenle serbest bölgelerin yapısına uygun olarak yurtdışına mal satılması yönünde
gereken önlemler acilen alınmalıdır.
2. Serbest Bölgelerde oluşan bu tersine durum sebebiyle, yurtiçi ile bağlantılı firmalarla serbest bölgede
faaliyet göstermeyen firmalar arasında da bir eşitsizlik yaratılmaktadır. Bu eşitsizlik etkilerini çeşitli
alanlarda göstermektedir. Bunlardan bir tanesi devletin serbest bölgelerde yer alan şirketlerin
uyguladıkları vergi avantajı sağlayacak politikalarla vergi kaybına uğramasıdır. Şirketler bazı işlemlerin
serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar üzerinden yapılması ile karın bir kısmının bu bölgelerde
oluşmasını sağlamaktadırlar. Bu durum hem serbest bölgeler üzerinden yapılan ithalatta, hem de ihracatta
söz konusudur. Sözkonusu işlemlere satışların yanı sıra, çeşitli yüksek maaş ödemeleri de dahildir. Bütün
bu belirtilen haller vergi matrahını azaltan etkilere sahip uygulamalar olarak yer almaktadır.
3. Bir diğer alan ise bu tür vergi avantajları ile yaratılan haksız rekabet ortamıdır. Zira, örneğin Avrupa
Birliği kapsamında yer alan ülkeler açısından bu tür vergi teşvikleri söz konusu değildir. Hatta bunun da
1

RG: 15.6.1985-18785.
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu Raporu, 2000, s.1.
3
Towards Global Tax Co-operation Report to the 2000 Ministrial Council Meeting and Recommendations by the
Committee. Rapor’un 12-16. sayfaları zararlı vergi uygulamaları konusundadır.
4
Dış Ticaret Müsteşarlığı, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Rapor, Haziran 2000.
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ötesinde bu tür teşvikler vergi rekabetini bozucu etkileri sebebiyle zararlı vergi uygulamaları çerçevesinde
değerlendirilerek müeyyidelendirilmektedir. Türkiye’de de teşvik tedbirlerinin ve özellikle de istisna ve
muafiyetlerin azaltılması
gerekmektedir. OECD bünyesindeki çalışmalarda da aynı husus
vurgulanmaktadır. Zaten Avrupa Birliği’nde bu tür bölgelerin kaldırılarak her konuda tam bir rekabet
ortamı sağlanması amaçlanmaktadır. Fakat mevcut uygulamaların bir süre daha hukuki varlıklarını
sürdürecek olması sebebiyle çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülememektedir.
4. Bir başka problem uluslararası vergileme gelişmelerini takip edebilmektir. Sadece serbest bölgeler ve
yurtiçi çerçevesinde düzenlemeler yapmak yurtdışında yaşanan gelişmelerin bazı olumsuz sonuçlarının
gözden uzak tutulmasına sebebiyet vereceğinden Türkiye açısından yine istenmeyen veya öngörülemeyen
sonuçlar meydana gelebilecektir. Bu nedenle diğer ülkelerdeki gelişmelerin özellikle vergi boyutlarının
izlenmesi ve gerektiğinde derhal önlem almak suretiyle sistemdeki açıkların kapatılması lazımdır. Aksi
takdirde ülke içerisinde sistem düzenli işlese bile her türlü olumsuz etkilere karşı açıklar verecektir.
5. Serbest bölgelerde yer alan şirketlerin sadece % 14’ü üretimle uğraşmakta olup bunlardan sadece
yaklaşık % 6’sı yabancı sermayeli şirketlerdir. Dolayısıyla serbest bölgelerin kurulmasında hedeflenen ne
üretim ne de yabancı sermaye çekme söz konusu olabilmiştir. Zaten serbest bölgelerde çalışan işçi ve büro
personeli sayıları karşılaştırıldığında da aynı sonuca ulaşılmaktadır.
6. Serbest Bölgelere giren ve çıkan mallar ve hizmetlerin çok iyi bir şekilde izlenmesi gerekmektedir. Bu
konuda ülke genelinde sıkıntılara sebep olan denetim eksikliği burada da kendisini göstermektedir.
Özellikle evraklar üzerindeki denetimler modern tekniklerle ve ilgili birimlerin desteğiyle yürütülmelidir.
Aksi takdirde günümüzde oldukça yüksek boyutlara varan ve serbest bölgelerin de içerisinde olduğu
kaçakçılıkla da mücadele imkanları zayıflayacaktır. Bu çerçevede ülkemizde olması gereken sağlıklı bir
denetim sistemi, bu şartların uygulamaya geçirilmesi ve aykırılıkların önlenmesi açısından bir
zorunluluktur.
7. Serbest Bölge uygulamasında uluslararası gelişmelerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Burada tanınan vergi avantajları ve teşvik tedbirleri ülkeler arasında rekabeti bozucu etkilere sebep
olmakta, bu nedenle OECD ve Avrupa Birliği gibi uluslar arası organizasyonlar tarafından zararlı vergi
uygulaması çerçevesinde kabul edilerek müeyyidelendirilmeye çalışılmaktadır.
Serbest Bölgeler gibi ayrıcalıklı yerler konusunda yaşanan sıkıntılar sebebi ile son dönemlerde uluslararası
alanda buradaki özel durumların kaldırılması ve ülke çapında düzenlemeler yaparak rekabet ortamını
iyileştiren şartların sağlanması yoluna gidilmektedir. Bu sayede mükellefler arasında da hukuki açıdan eşitlik
sağlanabilecek, Türkiye gibi serbest bölgelerden büyük oranda iç piyasaya doğru hareketin yaşandığı
ülkelerde vergiye karşı duyulan tepkiye karşı bir parça olumlu adım atılabilecektir. Aksi takdirde yakın bir
gelecekte
hem mensubu olduğumuz hem de olmayı düşündüğümüz kuruluşların uygulayacakları
müeyyidelerle karşı karşıya kalınacaktır.
Yukarıdaki yapılan tespitlere başkalarını da eklemek mümkündür. Görünen, serbest bölgelerin amaçlarına
uygun çalışmadıklarıdır. Burada hem idare hem de faaliyette bulunan firmalar ekonomik dengelerin
oluşturulması konusunda çaba sarfetmeli, her iki kesimin ve dolayısıyla ülkenin yararına olabilecek
uygulamalara geçmelidirler. Bu nedenle sadece serbest bölgelerde değil diğer modern ülkelerde olduğu gibi
ülke genelinde yatırım ve üretimi cazip hale getirebilmek gerekmektedir. Fakat bunun yolu bol miktarda
teşvik, istisna ve muafiyet sağlamak değildir. Bu çerçevede yapılacak çalışmalarda etkin bir denetimin
yanında, hukuki boyutun üzerinde özellikle durulması ileride Türkiye aleyhine oluşabilecek hususları da
bertaraf edebilecektir.

GÜNCEL YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASI VE 4842 SAYILI KANUN SONRASI
OLUŞACAK YENİ DURUM
Mehmet YILDIZ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Yatırım indirimi müessesesi Gelir Vergisi Kanununun1 (GVK) Ek 1-6’ncı maddelerinde düzenlenmiş
olup, ana amacı genel kalkınma planları ile yıllık programlarda belirlenen sektör ve konularda
yapılacak yatırımlarla ilgili harcamaların belirli bir tutarının, vergiye tabi matrahın tespitinde indirim
konusu yapılması suretiyle, yatırımların teşvik edilmesi ve bunun sonucunda kalkınmanın
hızlandırılmasıdır. Yatırımların teşvik edilmesinin istenmesinin yanı sıra;





İstihdamın artırılması,
Yatırımların belirli bölgelere gitmesinin sağlanması suretiyle bölgesel gelişmişlik
farklılıklarının, çarpık kentleşmenin ve çevre kirliliğinin önlenmesi,
Uluslararası rekabet üstünlüğü olan sektörlerde verimli yatırımların yapılması amacıyla
yatırımların belli sektörlere kanalize edilmesi,
Yabancı sermayenin ve gelişmiş teknolojinin teşviki,

amaçlanmaktadır.
Ayrıca, Avrupa Birliği normlarına ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak tasarrufları, katma değeri
yüksek, ileri ve uygun teknoloji kullanan yatırımlara yönlendirmek de 2002/4367 2 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı’nda (BKK) hedeflenen amaçlardan sayılmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 9 Nisan 2003 tarihinde kabul edilen 4842 sayılı “Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un yürürlüğe girmesi ile yatırım indirimi
müessesesini düzenleyen GVK’nun Ek 1-6’ncı maddeleri yürürlükten kaldırılacaktır. Yazımızın
kaleme alındığı tarih itibariyle yasa henüz Cumhurbaşkanı’nca onaylanıp Resmi Gazete’de
yayımlanmamış ve dolayısıyla yürürlüğe girmemiştir ancak bu haliyle yürürlüğe gireceği farzedilerek
yeri geldikçe kanunun yatırım indirimine ilişkin hükümlerine de değinilmeye çalışılacaktır.
4842 sayılı Kanun’un 1 inci maddesi ile GVK’nun yürürlükten kaldırılmış olan 19 uncu maddesi
“Ticari ve zirai kazançlarda yatırım indirimi istisnası” başlığı ile yeniden yürürlüğe konularak yeni bir
anlayışla yatırım indirimi istisnasının uygulamasına devam edilecektir. Kanun ile mükellefler lehine
düzenlemeler getirilse de, dezavantajlar içeren hükümler de bulunmaktadır.
1. Yatırım İndiriminden Yararlanacak Olanlar:
Ticari veya zirai kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar
vergisi mükellefleri yaptıkları yatırımlara isabet eden indirim tutarlarını, Ek 2’nci maddede yazılı
şartları yerine getirmek koşuluyla ilgili kazançlarından indirebilirler. Dar mükellefiyete tabi olanlar da
aynı koşullarla yatırım indiriminden yararlanabilirler.
Buna göre, yatırım indirimi uygulanmasından yararlanabilecek mükellefler şunlar olup, bunların tam
veya dar mükellef olmalarının herhangi bir önemi bulunmamaktadır.


1
2

Gelir Vergisi uygulamasında, ticari ve zirai kazançları bilanço esasına göre tespit edilen;
 Gerçek kişiler,
 Adi şirketler,
 Kollektif şirketler,
 Adi komandit şirketler.
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Kurumlar Vergisi Uygulamasında;
 Sermaye şirketleri (Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketler),
 Kooperatifler,
 İktisadi kamu müesseseleri,
 Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,
 İş ortaklıkları.

4842 sayılı Kanun ile de, yatırım indiriminden yararlanacaklar yukarıdaki gibi düzenlenmiş olup, yeni
düzenlemeyle bu konuda bir değişikliğe gidilmemiştir.
2. Yatırım İndiriminden Yararlanma Şartları:
Yatırım indiriminden yararlanacakların yerine getirmesi gereken şartlar, Ek 2’nci maddede sayılmıştır.
Söz konusu indirimden yararlanacak mükellefler, bu maddede yazılı şartların tamamını birlikte yerine
getirmek zorundadırlar.
Bahse konu 4842 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile Ek 2 nci madde yürürlükten kalkacağından,
yeni düzenleme sonrası aşağıdaki şartların bir önemi kalmayacaktır. Kanun sonrası “Ticari ve zirai
kazançlarda yatırım indirimi istisnası” başlığı ile yürürlüğe girecek GVK’nun değişik 19 uncu
maddesinin 7 nci bendinde; “Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye
Bakanlığı yetkilidir” hükmü yer aldığından, yürürlük sonrası vergi idaresinin açıklamalarını beklemek
gerekecektir.
2.1. Yatırım İndirimi Uygulanacak Kazançlar:
Yatırım indirimi, kurumlar vergisi mükelleflerinin kurum kazançları ile gelir vergisi mükelleflerinin
ticari veya zirai nitelikteki kazançlarına uygulanmaktadır. Ancak; bu kazançların bilanço esasına göre
tespit edilmesi gerekmektedir.
1873 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca; yatırım indirimi uygulaması
kapsamında bulunan mükelleflerin, kazancı bilanço esasına göre tespit edilen birden fazla şahsi
işletmesi bulunması durumunda; söz konusu indirim, sadece yatırımın yapılmış olduğu işletmeden
elde edilen kazanca değil, ticari işletmelerden elde edilen kazançlar toplamına uygulanacaktır. Ancak;
hem ticari hem de zirai işletmesi olan bir mükellefin ticari faaliyeti ile ilgili olarak yaptığı yatırımdan
dolayı hak kazandığı yatırım indirimini, zirai faaliyetinden sağladığı kazançtan indirmesi mümkün
değildir. Aynı şekilde, zirai faaliyetle ilgili olarak yapılan yatırımdan dolayı hak kazanılan yatırım
indirimi de bu kişinin ticari faaliyetinden sağladığı kazancına uygulanamayacaktır.
Yatırım indirimi uygulaması açısından adi şirketler ile kollektif ve adi komandit şirketler, bağımsız
birer ünite olarak kabul edilmişlerdir. Bu nedenle, bunların yaptıkları yatırımlara ait indirim, ortaklığın
bünyesi içerisinde kalacak ve dolayısıyla ortaklar hisselerine isabet eden indirim tutarlarını, vermiş
oldukları yıllık beyannamelerinde yalnızca bu ortaklıktan elde etmiş oldukları ticari kazançlarına
uygulayabileceklerdir.
Kurumlar vergisi mükelleflerinin ise; kurumların her türlü faaliyetlerinden dolayı elde etmiş oldukları
kazançlar kurum kazancı olarak nitelenmekte olduğundan, yatırım indirimi uygulanacak kazançların
tespitinde, kazancın türü bakımından herhangi bir ayrım söz konusu olmayacak, bunlar uygulamaya
hak kazanmış oldukları yatırım indirimi tutarını kazançlarının elverdiği ölçüde kurumlar vergisi
matrahından düşebileceklerdir.
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4842 sayılı Kanun’da da, ticari veya zirai kazançlar için yatırım indirimi istisnası öngörülmektedir.
Dolayısıyla yatırım indirimi istisnası uygulanacak kazançlar bakımdan 4842 sayılı Kanun sonrası bir
uygulama değişikliği olmayacaktır.
2.2. Yatırım İndirimi Uygulanabilecek Sektör ve Konular:
Yatırım indirimi uygulanacak yatırımın, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda belirtilenlerden
Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken kararlaştırılan sektör veya konularda
yapılması gerekmektedir.
Yatırım indirimine konu yatırımlar, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar ile
belirlenmekte ve ilan edilmektedir. Anılan Kararlara uymayan sektör ya da konularda yapılan
yatırımların yatırım indirimi müessesesi kapsamına girmeleri mümkün bulunmamaktadır.
4842 sayılı Kanun’a göre, uygulama kapsamındaki mükellefler, faaliyetlerinde kullanmak üzere satın
aldıkları veya imal ettikleri amortismana tabi iktisadi kıymetlerin maliyet bedellerinin belirli bir
oranını (kanuna göre % 40), vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapabileceklerdir.
Dolayısıyla yeni uygulamada bölgesel ve sektörel ayrımlara son verilmektedir. Ancak yukarıda da
bahsettiğimiz üzere, kanunun yürürlüğe girmesi sonrasında uygulamaya ilişkin usul ve esaslar
hakkında vergi idaresinin belirleme yapması beklenecektir.
Ayrıca, mükelleflerin teşvik belgesine dayalı diğer teşvik unsurlarından yararlanabilmeleri için,
Hazine Müsteşarlığı’dan teşvik belgesi almaları gerekecek ise, bürokrasinin azaltılması açısından
belgenin vergi idaresi tarafından aranmamasının bir esprisi olmayacaktır.
Diğer taraftan, yeni uygulamanın usul ve esaslarını belirleme yetkisi sadece Maliye Bakanlığı’na
verilmiştir. Bu nedenle, eşgüdüm ve koordinasyon eksikliklerinin olması da yakın ihtimal dahilindedir.
Öte yandan, Kanun’un genel gerekçesinde “teşvikin daha dar kapsamlı ancak daha etkin ve basit hale
getirilmesi amaçlanmaktadır” şeklinde bir ifade yer almaktadır. Halbuki bize göre sistemin
basitleştirilmesi amaçlanırken aynı zamanda teşvikin kapsamı da, bırakınız daraltmayı daha da
genişletilmeliydi. İşsizlik ve istihdam gibi makro ekonomik sorunlar gün gibi ortada iken yatırımların
teşviki konusunda daraltmaya gidilmesini hükümetin acil eylem planı ile de bağdaştıramamaktayız.
Dünyada rekabetin arttığı ve global sermayenin önündeki engellerin kalktığı bir ortamda yasa
koyucuyu böyle bir karar almaya iten esas nedenin kamunun borçlanma ihtiyacını en aza indirme
niyeti olduğunu düşünmekteyiz. Bu durum, hükümetin maliye politikası ile makro ekonomik iktisat
politikaları arasında çelişkiler bulunduğunu göstermektedir.
2.3. Asgari Yatırım Tutarı:
Yatırım indirimi müessesesinden faydalanabilmek için, yapılmakta olan yatırımların belli bir tutarın
üzerinde olması gerekmektedir. Söz konusu tutarlar, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü
maddesi ile Bakanlar Kurulu’na verilen yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulu’nca artırılabilmekte,
anılan Kurul’un bu yetkisini kullanmaması durumunda ise; her bir takvim yılında uygulanacak
tutarlar, önceki yılda uygulanan tutarlara, bu yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 4 (VUK)
uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit edilmektedir.
Bakanlar Kurulu 2003 yılı içerisinde yapılacak yatırımlara ilişkin asgari yatırım tutarı konusunda
herhangi bir belirleme yapmamış; bu sebeple Maliye Bakanlığı’nca Gelir Vergisi Kanununun
mükerrer 123 üncü maddesine istinaden çıkarılmış 2465 Seri No.lu GVK Genel Tebliği ile anılan yılda
uygulanacak teşvik belgeli yatırımlara ilişkin en az yatırım tutarları; ticari ve sınai yatırımlar için
4
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280.000.000.000 TL, zirai yatırımlar için ise 57.000.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Kalkınmada
öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için söz konusu tutarların yarısı dikkate alınacaktır.
4842 sayılı Kanun sonrası, bedeli 5 milyar liradan az olan iktisadi kıymetler için yatırım indirimi
hesaplanamayacaktır. Gerçi kanunda; “iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden iktisadi
kıymetler haddin aşılıp aşılmadığının tespitinde bir bütün olarak dikkate alınır” şeklinde parantez içi
bir açıklama yer almaktadır. Kanaatimize göre bu açıklama ile mükelleflerin lehine bir hüküm
getirilmek istenmiş olsa da, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük kavramı somut ve elle tutulabilir bir
şey olmadığından 5 milyar liralık hadde ilişkin yoruma açık uygulamaların yapılması mümkün
olabilecektir. Bu durum ise ileri de mükellefler ile vergi idaresi arasında ihtilaflara yol açacaktır.
Dolayısıyla uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenirken yoruma açık boşluklar bırakılmamalıdır.
Bu bağlamda 5 milyar liralık haddin yeni bir değişiklikle Kanun’dan çıkarılması da iyi bir çözüm yolu
olacaktır.
2.4. Yatırımın Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanması:
Bu belge, ilgili olduğu yatırımın karakteristik değerlerini ifade eden, bu değer ve tespit edilen şartlara
uygun olarak yatırımın gerçekleştirilmesi halinde üzerinde bulunan desteklerden istifade imkanı
sağlayan, kalkınma planlarına uygun ve ülke ekonomisi için faydalı olduğu Müsteşarlıkça kabul edilen
yatırımlar için yatırımcılara verilen bir belgedir.
Yatırım indiriminden yararlanacak mükellefler, yatırıma başlamadan önce Hazine Müsteşarlığı’na
başvurarak gerekli bilgi ve belgeleri sunmak ve Ek 2 nci maddede belirlenen şartların varlığını
onaylatarak “yatırım teşvik belgesi” almak zorundadırlar.
Teşvik belgeli yatırımlarda yatırım indirimi, ilgili belgede belirtilen yatırıma başlama tarihinden sonra
yapılan harcamalar için uygulanır. Yatırıma başlama tarihi, mükellefçe yatırım indirimi teşvik belgesi
alınması için yapılan başvuru tarihinden önceki bir tarih ise; indirim, başvuru tarihinden sonra yapılan
harcamalar için tatbik edilir.
4842 sayılı Kanun sonrasında oluşacak esas değişikliklerden birisi, daha önceki uygulamalarda yatırım
indirimi istisnasından yararlanmak için gerekli olan yatırım teşvik belgesi alma zorunluluğunun
kaldırılmasıdır.
2.5. Yatırımın Onaylanan Süre ve Şartlar Dahilinde Yapılmış Olması :
Yatırım indirimi uygulanabilmesi için yatırımın Hazine Müsteşarlığı’nın onayladığı şartlara uygun
olarak, yatırım teşvik belgesinde belirtilen süreler içinde tamamlanmış olması gerekir.
Yatırım süresince, Hazine Müsteşarlığı’nca onaylanan ve mükellefe verilen “yatırım teşvik
belgesi”nde yazılı olan şartlarda meydana gelecek değişikliklerin ve sürelerde doğabilecek
gecikmelerin, meydana geldiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde adı geçen Müsteşarlığa bildirilmesi
ve onaylattırılması zorunludur.
Bu konudaki başvurunun belirtilen süre içinde yapılmaması ya da değişikliklerin kabul edilmemesi
halinde, daha önce yapılan onay hükümsüz olur ve mükellefin yatırım indiriminden yararlanma hakkı
ortadan kalkar.
2.6. Mükelleflerce Yerine Getirilmesi Gereken Diğer Hususlar:
2.6.1. İptal Edilen “Yatırım Teşvik Belgesi” Üzerine Yapılacak İşlem:
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Hazine Müsteşarlığı’nca “yatırım teşvik belgesi”nin iptal edilmesi sonucu, yatırım indiriminden
yararlanma hakkı ortadan kalkan mükellefler, yatırım indirimi uygulaması nedeniyle alınmayan
vergileri cezalı olarak ödemekle yükümlüdürler.
2.6.2. Yeminli Mali Müşavirlerce Yapılacak Tasdik:
3568 sayılı Kanununun 12 inci maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak
yayımlanan, “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik6”le yatırım indirimi ile ilgili işlemler yeminli mali
müşavirlerin tasdik edecekleri konular kapsamına alınmıştır.
327 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre mükelleflerin 2002 yılı için, yatırım teşvik
belgesine bağlı olan ve proje tutarları toplamı 250.000.000.000 TL’ yi aşan yatırımları nedeniyle yıllık
beyannamelerinde yatırım indirimi uygulamasından yararlanabilmeleri için, söz konusu harcamalarını
yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Vergi dairelerince, yıllık beyannamelerin
kabulü sırasında yatırım indirimi uygulayan mükelleflerden sözü edilen tasdik işlemini kapsayan
tasdik raporları istenecektir.
3. Yatırım İndiriminin Konusu – Bina Harcamalarında Yatırım İndirimi Uygulaması –
Yatırım İndirimi Oranı:
3.1. Yatırım İndiriminin Konusu:
Yatırım indiriminin konusunu, Ek 2 nci maddede yazılı şartları taşıyan yatırımlar için yapılan
harcamalardan, bina, makine, tesisat, araç (sadece işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olanlar) ve
benzeri amortismana tabi aktif değerlerin yeni olanlarının maliyet bedelleri oluşturur.
Yatırım indiriminin konusuna giren söz konusu aktif değerlerin yeni olmasından maksat; bunların yurt
içinde veya dışında hiçbir şekilde kullanılmamış olmalarıdır. Ancak; yurt dışında kullanılmış olsalar
dahi, Hazine Müsteşarlığı’nca uygun görülerek ithali gerçekleştirilen makine ve tesisler yatırım
indirimi uygulaması bakımından yeni sayılacaklardır (GVK Ek madde 3).
Yatırım indirimine konu olabilen malların maliyet bedelleri, yapılan yatırımın toplam tutarını
oluşturur.
4842 sayılı Kanun sonrasında Petrol Kanunu ve Maden Kanununa göre yürütülen arama ve sondaj
faaliyetleri için yapılan ve aktifleştirilen harcamalar da yatırım indirimi istisnası uygulamasından
yararlanabilecektir.
3.2. Bina Harcamalarında Yatırım İndirimi Uygulaması:
Binalara ilişkin yatırım indirimi, uygulama açısından farklı bir işleme tabi tutulmakta olup,
tamamlanmış veya yarı tamamlanmış olarak satın alınan binalara ilişkin olarak ödenen bedeller,
yatırımın maliyet bedeli içerisinde yer alsa bile, yatırım indirimi uygulamasına konu edilemeyecektir
(GVK Ek madde 3). Tamamen yeni bina inşaatı yatırım indirimine konu edilir.
Öte yandan, personel lojmanları inşası için yapılan harcamalar, hiç bir şekilde yatırım indirimi
kapsamına girmeyecek olup, bunların yatırımcı bünyesinde inşa edilmiş olmasının dahi bir önemi
bulunmamaktadır.
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4842 sayılı Kanun’da da, bina harcamalarına ilişkin hükümler yer almaktadır. Buna göre, satın alma
suretiyle iktisap edilen veya inşa edilen binalar (mal ve hizmet üretim yeri olarak kullanılmak üzere
inşa edilenler hariç) için yatırım indirimi hesaplanmayacaktır.
3.3. Yatırım İndirimi Oranı:
10.06.2002 tarihli ve 2002/4367 sayılı BKK ile belirlenen ve bugün için uygulanan indirim oranları
aşağıdaki gibidir;
a) Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlar için % 40,
b) Özel önem taşıyan sektör yatırımlarından,
1) Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar, özel amaçlı bölgelerde yapılacak
yatırımlar ile yöre farkı gözetilmeksizin yine aynı Karar’ın 13 üncü
maddesinde sayılan diğer özel önem taşıyan sektör yatırımları için % 100,
2) Normal yörelerde yapılacak diğer yatırımlar için % 60,
c) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için % 100,
d) Uluslararası rekabet gücü kazandıracak, yüksek teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek,
vergi gelirlerini ve istihdamı artırıcı özelliklerden en az ikisini içeren ve 250 milyon ABD
Doları karşılığı Türk Lirasını aşan sınai yatırımlar için yöre farkı gözetilmeksizin % 200.
4842 sayılı Kanun ile yatırım indirim oranı % 40’a indirilmiş bulunmaktadır. Bu durumda yukarıda
yer alan % 100 ve % 200’lük cazip oranlar tarihe karışıyor. Mükellefler açısından bu çok büyük bir
kayıp. Gerçi 4842 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile şu anda yatırım indiriminden yararlanan
kazançlara uygulanan (fon payı dahil) % 19,8’lik stopaj kalkıyor. Bu yatırım yapan mükellefler
açısından güzel bir haber ancak, % 100 ve % 200 gibi oranlarda uygulanabilen yatırım indirimi de %
40’a indirilince, herhangi bir vergi avantajı doğmuyor hatta % 200’lük oran için kayıp bile mevcut
bulunmaktadır.
Burada bir noktayı hatırlatmak isteriz, 4842 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ile GVK’na dört geçici
madde eklenmektedir. GVK’na eklenen Geçici 61 inci madde ile bu maddenin yürürlük tarihinden
önce yapılan müracaatlara istinaden yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlarla ilgili yatırım
harcamalarına (teşvik belgelerine bu tarihten sonra ilave edilen iktisadi kıymetler için yapılan
harcamalar hariç), yatırım indirimi uygulamasına ilişkin olarak GVK’nun değişmeden önceki
hükümlerinin uygulanması sağlanmaktadır. Bu çerçevede, istisnadan yararlanan kazançlar üzerinden
dağıtılsın dağıtılmasın % 19,8 oranında tevkifat yapılması gerekecektir.
Ayrıca dileyen mükelleflerin, yine Geçici 61 inci maddenin yürürlük tarihinden önce yapılan
müracaatlarına istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında Geçici 61 inci maddenin
yürürlük tarihinden itibaren yapacakları yatırım harcamaları (öngörülen harcamalar kapsamında daha
önce yatırım indirimi istisnasından yararlanmış harcamalar hariç) için de GVK’nun 19 uncu
maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde yatırım indirimi istisnasından yararlanma imkanları
bulunacaktır. Bunun için ilk geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verileceği tarihe
kadar bağlı bulunulan vergi dairesine bir bildirimde bulunulması ve tercihin alınmış olan yatırım
teşvik belgelerinin tamamı için yapılmış olması şartı aranacaktır.
4. Yatırım İndirimi Uygulamasının Başlangıcı – Harcama Esası – Yatırım İndirimi
Tutarının Hesaplanması – Yatırım İndiriminde Endeksleme:
4.1. Yatırım İndirimi Uygulamasının Başlangıcı:
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GVK’nun yatırım indirimini düzenleyen maddelerinde, yatırım indirimi uygulamasının başlangıcında,
01.01.1999 tarihinden önce alınan yatırım indirimi teşvik belgeleri ile 01.01.1999 tarihinden sonra
alınan yatırım indirimi teşvik belgeleri bakımından farklı esaslara bağlanmıştır.
01.01.1999 tarihinden önce teşvik belgesine bağlanan yatırımlar için yatırım indirimi uygulanmasına,
yatırım konusunu teşkil eden aktif kıymetlere ilişkin harcamaların yapıldığı takvim yılından,
01.01.1999 tarihinden sonra teşvik belgesine bağlanan yatırımlar için yatırım indirimi uygulamasına,
teşvik belgesinin alındığı tarihte beyanname verme süresi geçmemiş hesap döneminden, itibaren
başlanacak ve yatırım indiriminden yararlanacak tutara ulaşıncaya kadar devam olunacaktır.
4842 sayılı Kanun ile, 01.01.1999 tarihinden sonra alınan teşvik belgeleri için getirilen öngörülen
yatırım indirimi uygulamasına son verilmektedir. Kanun’a göre yatırım indirimi uygulamasına,
istisnaya konu iktisadi kıymete ilişkin harcamaların yapıldığı yılda başlanacak ve indirilecek tutara
ulaşıncaya kadar davam olunacaktır. Öngörülen yatırım indirimi uygulamasının vergi sisteminde
kalmasını yatırımların özendirilmesi açısından daha yararlı bulmaktayız. Kanun ile bu uygulamanın
sona erecek olmasını yatırımların teşviki açısından büyük bir kayıp olarak değerlendirmek yanlış
olmaz.
4.2. Harcama Esası:
4.2.1. Genel Olarak Harcama:
187 Seri No.lu GVK Genel Tebliği’ne göre, yatırım indirimi uygulaması bakımından “harcama”,
yatırım indirimine konu iktisadi kıymetlere ilişkin bedelin ödenmesi ya da borçlanılması, bu iktisadi
kıymetlerin işletmenin aktifindeki herhangi bir hesaba kaydedilmesi ve iktisadi kıymetlere yatırımcı
tarafından tasarruf edilebilir duruma gelinmesidir.
Yurt dışından sağlanacak yatırım konusu malların akreditif (gayri kabili rücu akreditif olsa dahi)
tutarlarının iktisadi kıymetlerin kati ithalleri yapılmadan harcama kabul edilerek yatırım indirimi
uygulamasında nazara alınması mümkün değildir.
4.2.2. Öngörülen Yatırım İndirimi:
Yatırım indirimi uygulamasından faydalanabilecek aynı maddede sayılan mükelleflerin, yatırım
indiriminden faydalanması kabul edilen yatırımları kapsamında yaptıkları harcamaların yanı sıra
müteakip vergilendirme döneminde yapmayı öngördükleri yatırım harcamalarını da, Kanun’da
belirtilen diğer şartlar dahilinde ilgili kazançlarından indirebilmeleri imkanı getirilmiştir.
Diğer taraftan, GVK’nun Ek 4 üncü maddesinde açıklandığı üzere, yatırım indirimi uygulamasına,
harcama yapılmamış olsa dahi, yatırım teşvik belgesinin alındığı tarihte, yıllık beyanname verme
süresi geçmemiş hesap döneminden itibaren başlanacaktır.
Ayrıca, yıllık beyannamede kazancın yetersiz olması dolayısıyla indirilemeyen öngörülen harcama
tutarının geçici vergi matrahlarından indirilmesi halinde, aynı yılın geçici vergi dönemlerinde,
öngörülen yatırım indirimi uygulanan yatırım teşvik belgesi kapsamında fiilen yapılan harcama tutarı,
geçici vergi matrahının hesabında dikkate alınan söz konusu öngörülen yatırıma ilişkin indirim tutarı
ile yıllık beyannamede gösterilen kazançtan indirilen öngörülen yatırım harcaması tutarı toplamına
ulaşıncaya kadar ayrıca yatırım indirimi uygulanamayacaktır. Bu tutarı aşan harcama tutarı ise geçici
vergi beyanında indirim olarak dikkate alınabilecektir.
GVK’nun Ek 4 üncü maddesinde yer alan düzenlemeye göre; yapılması öngörülen yatırım
harcamasının % 10’undan daha az bir tutarda yatırım harcamasının eksik gerçekleştirilmesi
durumunda, gerçekleştirilmeyen harcama tutarı üzerinden hesaplanarak önceki dönemde indirim
konusu yapılan tutar dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen verginin, faizsiz ve cezasız olarak
ödenmesi gerekmektedir.
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Yapılması öngörülen yatırım harcamasının % 10’undan daha fazla bir tutarda yatırım harcamasının
eksik gerçekleştirilmesi durumunda ise;
 Gerçekleştirilmeyen harcama tutarının, öngörülen harcama tutarının % 10’una kadar olan
kısmı üzerinden hesaplanarak indirim konusu yapılan tutar dolayısıyla zamanında tahakkuk
ettirilmeyen vergiler, faizsiz ve cezasız olarak,
 Gerçekleştirilmeyen harcama tutarının, öngörülen harcama tutarının % 10’unu aşan kısmı
üzerinden hesaplanarak indirim konusu yapılan tutar dolayısıyla zamanında tahakkuk
ettirilmeyen vergiler, 61838sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un
(AATUHK) 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizi ile birlikte ve cezasız olarak
ödenecektir.
Yatırım harcamasının öngörülen yatırım harcaması olarak matrahtan indirilen tutardan fazla olarak
gerçekleşmesi durumunda ise; fazla yapılan harcamanın yapıldığı dönem kazancından veya devreden
indirim olarak izleyen dönemlere ilişkin kazançlardan indirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, öngörülen yatırım indiriminin ilgili yıl kazancından indirilen kısmı için GVK’nun 94/6-b-ii
hükmü gereğince % 18 oranında gelir vergisi stopajı (hesaplanan gelir vergisi stopajının % 10’u
oranında fon payı) yapılmalı ve söz konusu tutar GVK’nun 119 uncu maddesinde yer alan hükümler
çerçevesinde ilgili vergi dairesine beyan edilerek ödenmelidir.
Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, 4842 sayılı Kanun ile öngörülen yatırım indirimi uygulaması
yürürlükten kaldırılacaktır.
4.2.3. Kur Farkı ve Kredi Faizlerinin Durumu:
Yatırım konusu iktisadi kıymetlerin finansmanında kullanılan krediler nedeniyle, ilgili kıymetlerin
aktife alındıkları dönemin sonuna kadar ortaya çıkan faizlerin ve kur farklarının yatırım konusu
iktisadi kıymetlerin maliyetlerine eklenmesi zorunlu olup, dolayısıyla yatırım indirimi kapsamında
telakki edilmeleri gerekecektir.
4.2.4. Yatırım İndirimine Konu Olmayacak Harcamalar:
Aşağıda belirtilen harcamalar yatırım indirimine konu edilemez.
 Arazi, arsa ve yedek parça sağlanması ve esas proje dışında münferit makine, tesisat, araç
alımı dolayısıyla yapılan harcamalar,
 Personel lojmanları inşası (kalkınmada öncelikli yörelerde yapılanlar hariç) ve tefrişi ile inşa
edilmiş veya inşa halinde alınan binalar için satın alma bedelleri (inşa halinde alınan binalar
için yapılacak tamamlama harcamaları, yatırım teşvik belgesinde yer alması şartıyla yatırım
indiriminden faydalanır),
 İşletmelerin kuruluş ve örgütlenme giderleri, deneme imalatı giderleri,
 Yatırım teşvik belgesine konu olan yatırımın tamamlanmasından sonraki dönemlere ait kredi
faiz ve kur farkları.
4842 sayılı Kanun’da da üzerinden yatırım indirimi hesaplanmayacak iktisadi kıymetler ayrıca
sayılmıştır. Buna göre;
 Bedeli 5 milyar liradan az olan iktisadi kıymetler (iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz
eden iktisadi kıymetler haddin aşılıp aşılmadığının tespitinde bir bütün olarak dikkate alınır),
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28.07.1953 gün ve 8469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

8

 Yurt içinde veya dışında daha önce kullanılmış olan iktisadi kıymetler (yüzer havuzlar ile 12
yaşından küçük gemiler hariç),
 Gayri maddi haklar (yatırım indiriminden yararlanan iktisadi kıymetlerin kullanılabilmesi için
gerekli olan bilgisayar programları hariç),
 Mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilgili olmayan; alet, edevat, mefruşat ve büro demirbaşları,
 Bedelsiz olarak iktisap edilen iktisadi kıymetler,
 Satın alma suretiyle iktisap edilen veya inşa edilen binalar (mal ve hizmet üretim yeri olarak
kullanılmak üzere inşa edilenler hariç),
 Arazi veya arsalar,
 Binek otomobili ve benzeri kara taşıtları, yat, kotra, tekne ve benzeri motorlu deniz araçları ile
uçak ve helikopter gibi hava taşıtları (işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olanlar hariç),
 Yurt dışındaki yatırımlarda kullanılmak üzere alınan iktisadi kıymetler,
ile ilgili olarak yatırım indirimi hesaplanamayacaktır.
4.3. Yatırım İndirimi Tutarının Hesaplanması:
Her yatırım için hesaplanacak yatırım indirimi tutarı, o yatırım içinde yer alan indirimden
yararlanabilecek aktif değerlerin maliyet bedelleri toplamına veya bir sonraki yıl yapılması öngörülen
yatırım harcaması toplamına, yatırım teşvik belgesinde yazılı olan indirim oranının uygulanması
suretiyle bulunur.
Yatırım indirimi, kazancın elverişli olduğu ilk yılda gerçekleştirilir. İlgili yıl kazancı elverişli olduğu
halde yatırım indiriminden yararlanmayan mükellefler, yararlanmadıkları bu indirim tutarlarını daha
sonraki yıllara ait kazançlarından indiremezler. Ancak bu tutarlar, VUK hükümlerine göre düzeltme
konusu yapılabilir.
4842 sonrası öngörülen yatırım indirimi uygulaması kalkacak olup, sadece istisnaya konu iktisadi
kıymetin maliyet bedeli harcamanın yapıldığı yılda dikkate alınabilecektir.
4.4. Yatırım İndiriminde Endeksleme Uygulaması:
Yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan yatırım
indiriminin ilgili yıl kazançlarının olmaması veya yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen tutarları,
sonraki yıllarda yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanabilecektir.
Yatırım indiriminde endeksleme uygulamasının koşulları ve esasları aşağıda açıklanmıştır.
Halen cari olan uygulama ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce 4842 sayılı Kanun’da da,
kazancın yetersiz olması nedeniyle dikkate alınamayan istisna tutarının, izleyen yıllarda VUK
hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınması
imkanının mevcut olduğunu hatırlatmak isteriz.
4.4.1.

Yatırım İndiriminde Endeksleme Uygulamasının Esas Ve Koşulları:

4.4.1.1. Yatırım Teşvik Belgeli Olmalıdır:
Yatırım indiriminde endeksleme yalnız teşvik belgesine bağlı yatırımlar dolayısıyla doğan yatırım
indiriminde uygulanabilir. Teşvik belgesi bulunmayan fakat, Kanun’da belirlenmiş bulunan koşulları
taşıdığı için yatırım indiriminden yararlanan yatırımlardan kaynaklanan yatırım indirimi tutarları
indirilemeseler dahi sonraki yıllarda endeksleme uygulanmak suretiyle artırılamazlar.
4.4.1.2. Teşvik Belgesi 1.1.1995 Tarihinden Sonra Alınmış Olmalıdır:
Endeksleme 1.1.1995 tarihinden sonra alınan teşvik belgelerine ilişkin harcamalara uygulanabilir.
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1.1.1995 tarihinden önce alınmış olan teşvik belgelerine ilişkin yatırım harcamaları bu tarihten sonra
yapılmış olsa dahi endeksleme uygulanamaz. Yine 1.1.1995 tarihinden önce alınmış teşvik belgeleri
ile ilgili olarak yapılan harcamalar dolayısıyla yararlanılacak yatırım indirimi tutarlarından kazancın
yeterli olmaması nedeniyle bu tarihten önce indirilemeyen yatırım indirimine de endeksleme
uygulanamaz.
4.4.1.3. Yıl İçinde Yapılan Yatırım Harcamalarına Endeksleme Uygulanmaz:
Endeksleme uygulanacak yatırım indirimi, yalnızca önceki yıllarda kazancın yetersiz olması nedeniyle
indirilemeyip ertesi yıla devreden yatırım indirimi tutarıdır. Yıl içinde yapılan yatırım harcamaları
dolayısıyla yararlanılabilecek yatırım indirimi için endeksleme uygulanmaz. Geçici vergi
beyannamelerinde endeksleme yalnızca önceki yıllarda yapılmış olan yatırımlara uygulanır.
4.4.1.4. Endeksleme Uygulamasında Süre:
Endekslemenin ne zamana kadar uygulanacağı bakımından yatırım teşvik belgesinin alınış tarihine
göre ikili bir ayrım bulunmaktadır.
1.1.1995-31.12.1997 tarihleri arasında alınan yatırım teşvik belgelerinde endeksleme yıl içinde yapılan
yatırım harcamaları dolayısıyla hesaplanan yatırım indirimi tutarının indirilemeyen kısmına ertesi
yıldan itibaren üç yıl uygulanır. Üç yıl içinde de indirilemeyen tutar için sonraki yıllarda endeksleme
uygulanmaz.
1.1.1998 tarihinden sonra alınan yatırım teşvik belgeleri için yatırım indiriminden yararlanılamadığı
sürece endeksleme yapılabilecektir.
4.4.2.

Yatırım İndirimi Harcamaların Yapılış Sırasına Göre İndirilir:

Devreden yatırım indirimi olması durumunda, önce yapılmış olan harcama dolayısıyla doğan yatırım
indiriminin uygulandığı kabul edilir. Örneğin, mükellefin 2002 yılında aynı yıl içinde yapılan
harcamalardan doğan yatırım indiriminin yanı sıra 1999, 2000, 2001 yıllarından devreden yatırım
indirimleri varsa ve kazancı bu yatırım indirimlerinin tamamının indirilmesine yetmezse, sırasıyla
1999, 2000, 2001 ve 2002 yıllarının yatırım indirimi tutarlarının indirildiği kabul edilir.
4.4.3.
4.4.3.1.

Endekslemenin Hesaplanması ve Uygulanması:
1.1.1998’den Önce Alınmış Olan Teşvik Belgesi Kapsamındaki Yatırım İndiriminde:

Endeksleme 1.1.1998 tarihinden önce alınan yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlara ilişkin
yatırım indirimlerinde, önceki yıldan devreden yatırım indirimi tutarının harcamanın yapıldığı yılı
izleyen yıldan itibaren üç yılı geçmemiş yatırım indirimi tutarına uygulanır. Bundan sonraki yıllara
devreden yatırım indirimi tutarına endeksleme uygulanmaz. Dolayısıyla hangi yıldan ne kadar yatırım
indiriminin olduğunun ayrı ayrı izlenmesi gerekir.
4.4.3.2.

1.1.1998’den Sonra
İndiriminde:

Alınmış

Olan

Teşvik

Belgesi

Kapsamındaki

Yatırım

Endeksleme yukarıda da belirtildiği üzere, önceki yıllarda yapılan yatırım harcamaları üzerinden
hesaplanan yatırım indiriminin uygulanamayıp sonraki yıllara devretmiş olan kısmına uygulanır.
Yapılması öngörülen yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan yatırım indiriminin indirilemeyen
kısmına endeksleme uygulanamaz. Yatırım indirimi tutarının artırılmasında uygulanacak oran,
artırımın yapılacağı yıl için belirlenmiş olan yeniden değerleme oranıdır. Endeksleme 1.1.1998
tarihinden sonra alınan yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlara ilişkin yatırım
indirimlerinde, önceki yıldan devreden yatırım indirimi tutarının tamamına uygulanır. Yalnızca cari yıl
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içinde yapılmış olan yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan yatırım indirimine endeksleme
uygulanmaz. Bu bakımdan hangi yıldan ne kadar yatırım indiriminin olduğunun ayrı ayrı izlenmesine
gerek bulunmamaktadır.

4.4.3.3. Birden Fazla Teşvik Belgesi Olan Mükelleflerde Endeksleme Uygulaması:
Birden fazla teşvik belgesi olması durumunda, hangi belgeye ait olursa olsun önceki tarihli harcama
öncelikle indirim konusu yapılır. Aynı yıl içinde yapılmış olan yatırım harcamalarının hangisine ait
indirimin önce uygulanacağı hususunun önemi yoktur. Çünkü, yatırım indirimi uygulamasında
harcamanın yapıldığı yıl önemli olup, endeksleme de buna göre yapılmaktadır. Öncelikle, en eski yıla
ait yatırım indirimi tutarının indirildiği kabul edilerek, endeksleme yapma olanağı mümkün olduğu
kadar artırılmıştır.
Olması gereken uygulama şekli yararlanılmış olan yatırım indiriminin endeksleme süresi sınırlı olan
1.1.1998 öncesi alınmış olan teşvik belgesine ilişkin yatırım indirimi olduğu kabul edilir. Yatırım
indirimi uygulanacak kazanç doğdukça önceki yılda yapılmış olan eski tarihli belgeye ilişkin yatırım
indirimi uygulanmış olur. Bu durumda endeksleme açısından mükellefin lehine bir uygulama kabul
edilmiş olunur.
4.4.4.

Yatırım İndirimine Konu Aktif Değerlerin Devri Durumunda Endeksleme:

KVK’nın 36, 37 ve 38 inci maddeleri hükümlerinde düzenlenen birleşme, devir ve nevi
değiştirmelerde yeni şirket münfesih kurumun devamı niteliğinde olduğundan, söz konusu maddeler
kapsamında meydana gelen birleşme, devir ve nevi değişikliklerinde yatırımın sahibi yönünden bir
değişiklik olmamış sayılır. Yeni şirketin yatırım indirimi koşullarını taşıması durumunda yatırım
indirimi uygulamasına devam olunur.
KVK’nun sözkonusu maddelerinde düzenlenen birleşme, devir ve nevi değişikliklerinde yeni şirket
kendi harcamaları üzerinden hesaplanacak yatırım indiriminin yanı sıra, münfesih kurumun yaptığı
harcamalar üzerinden hesaplanan yatırım indirimi tutarından indiremediği kısımdan da yararlanır.
Belirtilen kapsamda, yeni şirketin yaptığı yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan yatırım
indiriminin harcamanın yapıldığı yıl indirilemeyen kısmı, sonraki yıllarda endeksleme uygulanmak
suretiyle artırılırken, yeni şirket münfesih kurumun devamı niteliğinde olduğu için, münfesih kurumun
indiremediği yatırım indirimi tutarını da endeksleme uygulamak suretiyle artırabilir.
4.4.5.

Geçici Vergi Dönemlerinde Endeksleme:

Geçici vergi uygulamasında harcama yapılmadıkça yatırım indirimi uygulanmaz. Yatırım indirimi
uygulanabilmesi için yatırımın ya cari geçici vergi döneminde yapılmış olması, ya da önceki
dönemlerde yapılmış olan yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan yatırım indiriminin indirilememiş
olması gerekir. Cari geçici vergi döneminde yatırım harcaması yapılmakla birlikte, bu yatırım
üzerinden hesaplanan yatırım indiriminin önceki döneme ilişkin beyannamede indirilmiş olması
durumunda yeniden indirim yapılmaz.
Önceki dönemlerde yapılan yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan fakat indirim olanağı
bulunmadığından sonraki dönemlere devreden yatırım indirimi geçici vergi dönemlerinde aynı
koşulların varlığı ile endekslemeye tabi tutulabilir.
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5. Yatırım İndirimi Uygulamasında Vergi Tevkifatı:
GVK’nun 94/6-b-ii maddesi hükmüne göre; beyan edilen kurumlar vergisi matrahından indirim
konusu yapılan yatırım indirimi tutarları üzerinden % 18 oranında gelir vergisi ve bu tutar üzerinden
ayrıca % 10 fon payı kesintisi yapılması gerekmektedir. Hesap dönemi takvim yılı olan kurumların,
kurum kazancından indirmiş bulundukları yatırım indirimine ilişkin tevkifatı, ilgili yıla ilişkin
kurumlar vergisi beyannamesini vermiş oldukları Nisan ayında yapmaları ve ertesi ayın 20 inci
gününe kadar beyan etmek suretiyle GVK’nun 119 uncu maddesi çerçevesinde ödemeleri
gerekmektedir.
4842 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi sonrası kurumların istisna kazançları ile normal kazançları
ayrımına son verilecek, istisna olsun olmasın kar dağıtımı aşamasında tevkifat yapılması gerekecek,
ayrıca halka açık şirketlerle halka açık olmayan şirketler arasındaki ayrım kaldırılarak tevkifat
oranının her iki tür şirket için de aynı olması sağlanacaktır. Bu nedenle, 4842 sayılı Kanun ile yatırım
indiriminden yararlanan kazançlara uygulanan (fon payı dahil) % 19,8’lik stopaj kaldırılmaktadır.
6. Yatırım İndirimine Konu Aktif Değerlerin Satışı veya Devri Halinde Yapılacak İşlemler:
Güncel uygulamaya ilişkin açıklamalarımıza geçmeden önce 4842 sayılı Kanun’da konu ile ilgili
yapılan düzenlemelere değinmek istiyoruz.
Bahse konu Kanun’a göre, yatırım indirimi istisnasının uygulanabilmesi için istisnadan yararlanan
kıymetin iki tam yıl süreyle elden çıkarılmaması gerekmektedir. Bu şarta uyulmadığı takdirde, daha
önce yararlanılan istisna tutarı nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler açısından herhangi
bir işlem yapılmayacak, ancak daha önce yararlanılamayan istisna tutarının kullanım imkanı
kalmayacaktır.
Öte yandan, yatırım indiriminden kısmen faydalanmış veya hiç faydalanmamış aktif değerleri devir
alan kimselerin, kalan yatırım indiriminden yararlanmalarını sağlayacak herhangi bir düzenleme
yapılmamıştır. Dolayısıyla aktif değerleri devralanların istisnadan yararlanmaları hiçbir durumda
mümkün bulunmamaktadır.
6.1. Satan Veya Devreden Yönünden Yapılacak İşlemler:
Yatırım konusu aktif değerlerin, komple tesislerde yatırım tamamlandıktan, diğerlerinde ise üretime
başlandıktan sonra topluca satılması durumunda, yatırımla beklenen amaç gerçekleşmiş olduğundan
satıcı veya devreden yönünden herhangi bir işlem yapılmayacak dolayısıyla, alınmayan verginin
istenmesi gibi bir durum da ortaya çıkmayacaktır. Devreden yatırım ile ilgili olarak halen
yararlanılmamış bir yatırım indirimi tutarının bulunması durumunda, söz konusu tutarın izleyen
dönemlere ilişkin matrahların tespitinde dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.
Ancak; yatırım konusu iktisadi kıymetlerin söz konusu şekillerde satılmalarından ya da
devredilmelerinden önce Hazine Müsteşarlığı’na başvurularak tamamlama vizesinin alınmış olması
şarttır.

Yatırım konusu iktisadi kıymetlerin, komple tesislerde yatırım tamamlanmadan, diğerlerinde kullanma
ve üretime başlanmadan önce satılmaları durumunda ise; yatırım indirimi uygulamasından beklenen
asıl amaç gerçekleşmemiş olacağından satış veya devir tarihine kadar yatırım indirimi dolayısıyla
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alınmamış vergiler, söz konusu kıymetleri bu şekilde satan ya da devredenlerden tahsil edilecektir.
Anılan işlem dolayısıyla herhangi bir ceza uygulaması söz konusu olmayacaktır.
6.2. Satın Veya Devir Alan Yönünden Yapılacak İşlemler:
Yatırım indiriminin konusuna giren iktisadi kıymetleri, yatırım indiriminden faydalanma koşulları
mevcut olmak kaydıyla, kısmen veya tamamen satın ya da devralanlar indirimden yararlanabilecek
olup, bahse konu aktif değerleri satan ya da devredenlerin, bu işlemden önce yatırım indiriminden hiç
yararlanmamış olmaları durumunda yatırım indiriminden yararlanılacak tutar, satan veya devredene
tanınan tutara, satın ya da devralanın yararlanacağı oran uygulanmak suretiyle tespit edilecektir.
Sözü edilen aktif değerler için daha önce yatırım indiriminden istifade edilmiş olması durumunda ise;
satın ya da devir alan, aynı değer üzerinden hesaplanacak bakiye indirim kısmından
faydalanabilecektir. Ancak, söz konusu bakiye kısım, anılan aktif değerler için daha önce istifade
edilmiş indirimlerin, satın veya devir alanın istifade edebileceği nispete göre hesaplanacak indirimden
tenzili suretiyle bulunacak miktarı aşamayacaktır.
6.3. Şartların İhlali Durumunda Yapılacak İşlemler:
Yatırım indirimine konu aktif değerlerin, yatırımın herhangi bir aşamasında yatırımla
gerçekleştirilmek istenilen amaç dışında parça parça satılması ya da GVK’nun Ek 2 nci maddesinde
yer alan şartlardan birisinin ihlal edilmesi hallerinde, yatırım indirimi dolayısıyla zamanında tahakkuk
ettirilmeyen vergilerin cezalı olarak tahsil edilmesi gerekmektedir.
Yukarıda bahsi geçen durumda, alınmamış olan vergi ve cezalarda zamanaşımı, parça parça satışın
yapıldığı veya anılan şartlara ilişkin ihlalin gerçekleştirildiği hesap döneminden itibaren başlayacaktır.
7. Yatırım İndiriminde Özellik Arzeden Hususlar:
7.1. Bilgisayar Programları İle Lisans, Teknik Yardım ve Know-How Gibi Harcamalarda
Yatırım İndirimi Uygulaması:
Maliye Bakanlığı’nın görüşüne göre lisans, teknik yardım ve know-how gibi harcamaların yatırım
indirimi uygulamasına konu edilmeleri mümkün bulunmamaktadır. Bu konuda verilen bir muktezada;
Ek 3 üncü maddede yatırım indirimi istisnasından yararlanacak kıymetlere ilişkin olarak bunların yeni
olmaları gerektiği şartının getirilmiş olduğu, yeni olmadan amacın ise; söz konusu kıymetlerin yurt
içinde ve dışında daha önce hiç bir şekilde kullanılmamaları gerektiği anlamına geldiği ifade edilerek,
anılan şartın sadece maddi kıymetler için sağlanabildiği belirtilmiştir. Aynı özelgede, bahse konu
sebeplerden ötürü, gayri maddi hakların (lisans, teknik yardım ve know-how) yatırım konusuna
girmemekle beraber, yatırım indirimi kapsamına da girmediği belirtilmiştir.
Ancak, söz konusu haklara ilişkin harcamaların, GVK’nun Ek 3 üncü maddesinde yer alan “benzeri
amortismana tabi aktif değer” kavramı içerisinde mütalaa edilmesi gerektiğini düşünenler de
bulunmaktadır.
Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan 2359seri No.lu GVK Genel Tebliği’nde; yatırım indirimine konu
olabilecek iktisadi kıymetlerin kullanılabilmesi için gerekli olan ve belgeye ekli global listede yer alan
bilgisayar programları için yapılan harcamalar üzerinden yatırım indirimi hesaplanmasının mümkün
olduğu belirtilmiştir. Yazımızın daha önceki bölümlerinde bahsettiğimiz üzere 4842 sayılı Kanun’da
da yatırım indiriminden yararlanan iktisadi kıymetlerin kullanılabilmesi için gerekli olan bilgisayar
programlarının yatırım indiriminden yararlanabileceği yönünde hüküm bulunmaktadır. Bu 235 seri
No.lu GVK Genel Tebliği ile paralel bir düzenleme yapıldığını göstermektedir.
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17.07.2000 gün ve 24112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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7.2. Yatırım Konusu Malların Finansal Kiralama Aracılığıyla Edinilmesi Durumu:
GVK’nun Ek 5 inci maddesi hükmü uyarınca yatırım indiriminden kısmen faydalanmış veya hiç
faydalanmamış aktif değerleri kısmen veya tamamen satın veya devir alan kimse (yatırım indiriminden
faydalanma şartları mevcut olmak kaydıyla) yatırım indiriminden yararlanmaktadır.
Öte yandan, 322610 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun 28 inci maddesinde; “Teşvik belgesine
bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama yoluyla
gerçekleştirilmesi halinde kiralayan, kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde onun
tarafından kullanılmasına hak kazanılan teşviklerden Devlet Planlama Teşkilatı’nca teşvik mevzuatına
göre belirlenecek esaslar çerçevesinde yararlanır” denilmektedir.
Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 235 seri No.lu GVK Genel Tebliği’nde
de; yatırım indiriminden kısmen faydalanmış veya hiç faydalanmamış aktif değerlerin kısmen veya
tamamen bir finansal kiralama şirketince bir başkasına kiralanması durumunda, yasal koşulların
taşınması kaydıyla yatırım malının daha önceki yatırımcı tarafından kullanılıp kullanılmadığına
bakılmaksızın finansal kiralama şirketince yatırım indiriminden yararlanabileceği açıklanmış
bulunmaktadır.
4842 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi ile 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun 28 inci maddesi
de değiştirilmektedir. Bahse konu maddenin değiştirilmiş hali; “yatırımların tamamının veya bir
bölümünün finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiralayan, finansal kiralamaya konu
olan iktisadi kıymetlerle ilgili olarak bunların satın alınması halinde yararlanılan teşviklerden
yararlanır” şeklindedir. Dolayısıyla yatırım indirimi istisnasından yararlanma hakkı değişiklik
sonrasında da, yine kiralayana ait olacaktır.
7.3. Yatırım İndirimine İlişkin Muhasebe Kayıtları:
GVK’nun Ek 6 ncı maddesinde belirtildiği üzere;

 Yatırım indirimine ilişkin muhasebe kayıtlarının, söz konusu indirimden yararlanılan
miktarların yıllar itibariyle izlenmesini sağlayacak bir şekilde tutulması,
 Birden fazla yatırım yapan ve bu yatırımlar nedeniyle yatırım indiriminden faydalanan
mükelleflerin, her bir yatırım için yararlanabilecek ve yararlanılan yatırım harcamalarını ve
indirim tutarlarını defterlerinde ayrıntılı olarak izlemeleri,
gerekmektedir.
4842 sayılı Kanun’da da, mükelleflerin kayıtlarını, hesaplanan ve yararlanılan yatırım indirimi
istisnası tutarlarının yıllar itibariyle takibini yapacak şekilde tutmaları zorunlu hale getirilmiştir.
Bu itibarla, güncel uygulama ile 4842 sayılı Kanun sonrası uygulama arasında herhangi bir farklılaşma
olmayacaktır.
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28.06.1985 gün ve 18795 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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SORU 1Gıda maddeleri ticareti yapan bir limited şirketiyiz. Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti
sağlanan (X) vakfa makbuz karşılığı 1000.000.000.-TL. 2002 cari yılında ödeme yapmış
bulunmaktayız. 2002 yılında ticari karımız 15.000.000.000.-TL. 2001 yılında zararımız
10.000.000.000.-TL. (Z) A.Ş.ne ortaklığımız bulunmaktadır. 2001 yılında elde edilen ticari
kardan hisselerimiz oranında tarafımıza iştirak kazancı olarak 2.000.000.000.-TL. 2002 Nisan
ayında ödenmiştir. Buna göre bağış yardım indirimi tutarı nasıl hesaplanacaktır.

YANIT 14369 sayılı Kanun’un 55 inci maddesi ile KVK’nun 14 inci maddesinin 6 numaralı bendinde
değişiklik yapılmış ve bu değişiklik 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince,Bağış ve yardımlar aşağıda yazılı kurum ve kuruluşlara
yapılmış olması gerekmektedir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Genel bütçeye dahil dairelere,
Katma bütçeli idarelere,
İl özel idarelerine,
Belediyelere,
Köylere,
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara,
Kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere,
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara,
makbuz karşılığında yapılan bağışlara, o yıla ait kurum kazancının %5’ni geçmemek üzere kurum
kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve yardımlarının toplamının o yıla
ait kurum kazancının %5’ni (gelir vergisi mükelleflerince kalkınmadan öncelikli yöreler için yapılan
bağış ve yardımlarda %10’nu ) geçmemek şartıyla vergi matrahının tespitinde indirim konusu
yapılmaktadır.
Nakdi bağışların indirilebilmesi veya gider olarak kaydedilmesi için bağışı kabul eden kuruluşlarca
verilecek makbuz veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontları
(Makbuz ve dekontta, kabul edilen bağışların bu amaçla kabul edildiğinin belirtilmesi şartıyla) ile
belgelendirilmesi gerekmektedir.
Bağış ve yardımın ayni olarak yapılması halinde; mal ve hakkın maliyet bedeli veya mukayyet değeri,
bu değer mevcut değilse VUK’nun hükümleri dairesinde takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri
esas alınır.
Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan hibe, yardım, bağış v.b. isimler altında bedelsiz olarak
yapılan hizmet ifaları ve mal teslimleri ile bu kuruluşlara yurtdışından bedelsiz olarak gelen mal ve
hizmetlerin ithali katma değer vergisine tabi olmayacaktır. Ayrıca nakdi olarak yapılan bağış ve
yardımlar da katma değer vergisinin konusuna girmemektedir.
Gelir vergisi mükellefleri için 4369 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunun 89/2.maddesinde yapılan ve
1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bir düzenleme ile hükme bağlanmıştır.
İndirilecek bağış ve yardım giderinin üst sınırının hesaplanmasında esas alınan kurum kazancı; zarar
mahsubu dahil giderler düşüldükten, iştirak kazançları hariç indirim ve istisnalar düşülmeden önceki
tutarı ifade etmektedir (KVGT: 67).
Bazı kanunlarla kurulan kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar,
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Nakdi ve ayni veya sadece nakdi olabilmektedir. Bunun yanısıra, bu kurum ve kuruluşlara yapılan
bağış ve yardımlar bazılarına sınırlı (örneğin kazancın %5’in aşılmaması), bazılarına da sınırsız bağış
yapılması mümkündür. Ancak, bağış ve yardımın ilgili dönem kazanç tutarının geçilmemesi gerekir.
Bu açıklamalar dairesinde, limited şirketinin gider olarak dikkate alabileceği bağış ile ilgili indirim
aşağıdaki şekilde tespit edilecektir.
Ticari Kar
2001 Yılı Zararı
İştirak Kazancı (-)
Kalan Ticari Kazancı
Gider Olarak dikkate Alınacak Bağış ve Yardım (-)
3.000.000.000- (3.000.000.000/1,05)
2.857.143.000. = 142.857.000.-

: 15.000.000.000.-TL.
: 10.000.000.000.-TL.
:
2.000.000.000.-TL.
:
3.000.000.000.-TL.
:
142.857.000.-TL.

Kurumlar Vergisi Matrahı

:

2.857.143.000.-TL

SORU 2 :
Bir profesör ilaç fabrikalarında eğitim amaçlı toplantılarda bilimsel amaçlı konuşma karşılığı
ücret alıyor alınan ücret 193/18 madde kapsamına girer mi? (devamlılık arz etmiyor bir takvim
yılı içinde en fazla 6 veya 7 defa olabiliyor ücret gider pusulası ile tevkifatlı alınıyor)

YANIT 2 :
GVK’nun 18’nci maddesi kapsamındaki istisnaların konusunu; bilimsel,sanatsal ya da teknik anlamda
özgün eser meydana getirenlerin ve sanayiye ait araç ve gerecin yeni bir biçimi ve kullanma tarzını
keşfedenlere verilen ihtira beratı sahiplerinin, eserlerini ve ihtira beratlarını satmak veya bunlar
üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılatlar
oluşturmaktadır.
Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar
serbest meslek kazancı olarak belirlenmiş ve serbest meslek faaliyeti de "sermayeden ziyade şahsi
mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene
tabi olmaksızın, şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır" şeklinde
tanımlanmıştır.
Bu tanımdan anlaşılacağı üzere bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olup olmadığı, faaliyetin;




sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması,
bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması,
devamlı olması,
unsurlarını taşıyıp taşımadığına bağlı bulunmaktadır.

Gelir Vergisi Kanununun 66’ncı maddesinde serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa
edenler serbest meslek erbabı olarak tanımlanmıştır. Buna göre, bir kimsenin serbest meslek erbabı
olabilmesi için hem serbest meslek faaliyetinde bulunması hem de bu faaliyeti mutad meslek halinde
yapması gerekmektedir.
Diğer taraftan, söz konusu maddede serbest meslek faaliyetinin yanında başka bir iş veya görev ile
devamlı olarak uğraşılmasının bu vasfı değiştirmeyeceği belirlenmiştir. Dolayısıyla serbest meslek
erbabı olan bir kimse aynı zamanda ticari kazanç sahibi veya ücretli de olabilir. Bu durum onun
serbest meslek erbabı olma niteliğini değiştirmez.
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında vergi tevkifatı yapmak zorunda
olanlar belirtilmiş, aynı fıkranın 2 numaralı bendinde yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu
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işleri icra edenlere yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır. Tevkifat
oranı; 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işlerinde 10, diğerlerinde 20 olarak
belirlenmiştir. Tevkifat uygulamasında serbest meslek kazancının devamlı veya arızi nitelikte
olmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır.
Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 maddesine göre serbest meslek faaliyeti kapsamında yapılan
teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. Buna göre sözü edilen faaliyetleri sürekli bir şekilde
yapanlar gerçek usulde katma değer vergisine tabi olacak, arızi nitelik taşıyan serbest meslek
faaliyetleri ise vergiye tabi olmayacaktır.
Tüm bu açıklamalar ışığında;







Bir işverene bağlı olmadan sürekli olarak yapılan eğitim amaçlı ders veya seminer verme
faaliyetinin serbest meslek faaliyetidir.
Ders veren hoca serbest meslek erbabıdır
Bu faaliyet sonucunda elde edilen gelir istisna kapsamına girmemektedir.
Hocanın YUK’nun 210’nuncu maddesi gereğince serbest meslek kazanç defteri tutması
gerekmektedir
Hocanın VUK’nun 236’ncı maddesi gereğince makbuz kullanma mecburiyeti vardır.
Hocanın verdiği dersler süreklilik arzettiğinden verdiği hizmete karşılık KDV hesaplaması gerekir.

Ayrıntılı bilgi için 221 no’lu GVK Genel Tebliğine bakınız.
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Danıştay Dokuzuncu Daire
Esas No : 2000/5594
Karar No : 2001/4508
Karar Tarihi : 22.11.2001
Konu : Genel kurulda yönetim kuruluna seçilen ve uzlaşma tutanağını imzalayan kişilerin, görev süreleri
bitmesine karşın yeni seçim yapılmaması veya fesih, tasfiye gibi yollara da gidilmemesi durumunda
yönetici olarak sorumluluklarının devam edeceği hk.
İstemin Özeti: Yükümlünün 1993 yılı işlemlerinin incelenmesi üzerine cezalı olarak tarh edilmesi
önerilen katma değer vergisi konusunda tarhiyat öncesi uzlaşmaya varılarak düzenlenen 18.12.1998 tarih
ve 2307 sayılı uzlaşma tutanağının iptali istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden uzlaşma
tutanağının ... ve ... tarafından imzalandığının, bu şahısların yükümlü şirketi temsil ve ilzam yetkili
olmadığı ileri sürülerek dava açıldığının anlaşıldığı, dosyada bulunan belgelerden 1982 yılında kurulan
yükümlü şirketin kuruluşundan itibaren ... ve ... yönetim kurulu üyeliklerinde bulunduğunun, en son
17.5.1990 tarihinde yapılan şirket olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile yönetim kurulu
üyeliklerine seçildiklerinin, görev dağılımına göre yönetim kurulu başkanlığına ...'ın başkan vekilliğine
ise ...'un getirildiğinin, bu şahısların müşterek imza ile şirketi her hususta temsil ve ilzama yetkili
olduklarının, 17.5.1990 tarihinden itibaren genel kurul toplantısının yapılmadığının, bununla birlikte
yükümlü şirketin faaliyetine devam ettiğinin, vergi incelemesi sırasında temsilci sıfatıyla tutanakları ... ile
...'un imzaladığının, uzlaşma toplantısına bu şahısların katılarak tutanağı imzaladıklarının görüldüğü, Türk
Ticaret Kanununa göre yönetim kurulu üyeliklerinin 3 yıllık azamî süre ile sınırlandırıldığı, olayda
17.5.1990 tarihinden sonra bir daha genel kurul toplantısı yapılmaması, şirketin fesih veya tasfiye halinde
de bulunmaması karşısında adı geçenlerin şirketi temsile yetkili olduğunun kabulü gerektiği, kaldı ki
noterden onaylı imza sirküsü ibraz ederek uzlaşmayı isteyen, toplantıya katılan bu şahısların en son şirket
temsilcileri olarak seçildiği ve yönetimden ayrıldıkları yolunda bir iddia ve belgelerinin de bulunmadığı,
diğer taraftan şirketin faaliyetine de bu kişilerin yöneticiliğinde devam edildiği, ayrıca üçüncü kişilere
karşı temsilci gibi görünen kişilerin eylemlerine rıza gösterenlerin bu durumun hukukî sonuçlarına
katlanması icap ettiği gerekçesiyle reddeden ... Vergi Mahkemesinin 9.11.1999 tarih ve 1999/1261 sayılı
kararının; uzlaşma tutanağının şirketi temsile yetkili olmayan şahıslarca imzalandığı ileri sürülerek
bozulması istenilmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:
Temyiz edilen ... Vergi Mahkemesinin 9.11.1999 tarih ve 1999/1261 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 22.11.2001
oy birliği ile karar verildi

Danıştay Vergi Dava Daireleri
Esas No : 2001/501
Karar No : 2002/62
Karar Tarihi : 15.02.2002
Konu : Her tespit için bir usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği hk.
İstemin Özeti : İçkili lokanta işleten yükümlünün 1998 yılı hesaplarının incelenmesi sonucu 385 adet
faturanın usulüne uygun düzenlenmediğinin tespiti üzerine tespit edilen her bir fatura için ayrı ayrı ikinci
derece usulsüzlük cezası kesilmiştir.
... Vergi Mahkemesi 24.11.1999 gün ve E:1999/219, K:1999/449 sayılı kararıyla; Vergi Usul Kanununun
352 nci maddesinde birinci ve ikinci derece usulsüzlük cezası kesilmesini gerektiren hususların
düzenlendiği, 230 uncu maddesinde de faturada bulunması gereken bilgilerin sayıldığı, olayda 385 adet
faturada yemek ve içki bedellerinin ayrı ayrı gösterilmediği ve faturadaki miktarın yemek bedeli olarak
toplam tutarı içerdiği yolundaki usulsüzlük fiilinin tek bir tespite dayalı olması karşısında tek bir
usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği, Vergi Usul Kanununun 337 nci maddesinin uygulanması
gerektiğinden bahisle her bir fatura için usulsüzlük cezası kesilmesinde isabet bulunmadığı gerekçesiyle
kesilen usulsüzlük cezasının 2.000.000.- liralık kısmına ilişkin olarak davayı reddetmiş, fazlasını ise
kaldırmıştır.
Vergi dairesi müdürlüğünün temyiz istemini inceleyen Danıştay Dokuzuncu Dairesi 13.2.2001 gün ve
E:2000/751, K:2001/320 sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 230 uncu maddesinin 4 üncü
bendinde, mükellefler tarafından düzenlenecek olan faturalarda malın veya işin nev'i, miktarı, fiyatı ve
tutarının bulunması gerektiğini, anılan Kanunun 352 nci maddesinin ikinci derece usulsüzlükler başlıklı 7
nci bendinde de vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı
ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması
halinde II. derece usulsüzlük cezası kesileceğinin belirtildiği, adı geçen Kanunun 337 nci maddesinin
uyuşmazlık döneminde yürürlükte bulunan hükmünde ise ayrı ayrı yapılmış olan kaçakçılık, ağır kusur,
kusur veya usulsüzlükten dolayı ayrı ayrı ceza kesileceği, ancak 352 nci maddede yazılı usulsüzlüklerden
aynı takvim yılı içinde aynı nev'iden birden fazla yapıldığı takdirde birden fazlasının herbiri için
birincisine ait cezanın dörtte birinin kesileceğinin kurala bağlandığı, dosyanın incelenmesinden, inceleme
raporu eki tutanak ile ayrı ayrı işlenen usulsüzlük fiillerinin sayı ve miktar olarak ortaya konulduğu ve
fatura sayısı dikkate alınarak birden fazla faturada yemek bedeli ile içki miktarı ayrı ayrı belirtilmeyip
katma değer vergisinin de ayrıca gösterilmediği belirlenerek her fatura için ayrı ayrı 213 sayılı Kanunun
337 nci maddesi göz önüne alınarak II. derece usulsüzlük cezası kesildiğinin görüldüğü, olayda içkili
lokanta işleten yükümlünün 213 sayılı Kanunun 230 uncu maddesinde belirlenen koşullara uygun
olmayan 385 adet fatura düzenlediği saptandığından bu hususun tek tutanakla tespit edilmesinin o fiil için
yapılan tespitin tek bir tespit olarak kabulüne imkân vermediği, bu nedenle yükümlünün aynı fiili yıl
içerisinde muhtelif tarihlerde 385 kere işlediği hususu tutanakla sabit olduğuna göre bu fiillerin ayrı ayrı
fiiller olarak kabul edilmesi suretiyle yukarıda açıklanan Kanun hükümleri dikkate alınarak II. derece
usulsüzlük cezası kesilmesinde isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle kararı bozmuştur.
Bozma kararına uymayan ... Vergi Mahkemesi 12.9.2001 günlü ve E:001/148, K:2001/302 sayılı
kararıyla ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçesiyle ısrar etmiştir.
Israr kararı vergi dairesi müdürlüğünce temyiz edilmiş ve vergi inceleme raporuna dayanılarak kesilen
cezanın yerinde olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra
gereği görüşüldü:
Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi Kararın özet bölümünde yazılı ... Vergi Mahkemesinin
12.9.2001 günlü ve E:2001/148, K:2001/302 sayılı ısrar kararı, aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile

Kurulumuzca da uygun bulunmuş ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, Kararın bozulmasını
gerektirecek durumda görülmemiştir.
Bu nedenlerle temyiz isteminin reddine, 15.02.2002 gününde oy çokluğu ile karar verildi.

Danıştay Dördüncü Daire
Esas No : 2001/1482
Karar No : 2002/881
Karar Tarihi : 06.03.2002
Konu : Şirketin kuruluş ve faaliyet amaçları doğrultusunda, ortakları olan şirketlerden finans temin
etmesinin örtülü sermaye olarak nitelendirilemeyeceği hk.
İstemin Özeti : 1997 yılı işlemleri incelenen davacı şirket adına örtülü sermaye üzerinden hesaplanan
faiz ve kur farkı tutarını dönem kârının tespitinde gider olarak dikkate aldığı ileri sürülerek re'sen
kurumlar vergisi salınmış, fon payı hesaplanmış, ağır kusur cezası kesilmiştir. ...Vergi Mahkemesi
19.1.2001 günlü ve E:2000/815, K:2001/93 sayılı kararıyla; davacı şirketin 1985 yılında beş yıldızlı Otel
inşaı için Türkiye Cumhuriyeti uyruklu müsteşebbüsler tarafından kurulduğu, daha sonra merkezi
Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan .....Corporation ile ...Corporation'un ortaklar arasına alınmasıyla
yabancı ortaklı bir kurum haline geldiği, davacı şirketin ... Corporation ile arasında imzalanan 23.7.1993
tarihli ikinci yatırım anlaşması uyarınca davacı şirket ortaklarından ... Corporation'un "Ortak Destek
Kredisi" adı altında 5.000.000 Amerikan doları kredi vermeyi taahhüt ettiği ve bu tutarın davacı kurum
hesabına borç kaydedildiği, yine yükümlü şirket ortaklarının 1.500.000 Amerikan Doları daha kredi
vermeyi taahhüt ettikleri, bu tutarın 23.8.1993 tarihinde şirket hesabına borç kaydedildiği, bu tarihden
itibaren aylık faiz tahakkuk ettirilmeye başlanıldığı, davacı şirketin işletmeye açtığı otelin şirket adına
...Hotels Corporation'un dolaylı olarak tamamına sahip bulunduğu yan kuruluşu olan ...Hotels
International Corporation tarafından işletildiği, bu şirketle davacı arasında yapılan anlaşmaya göre "sabit
yönetim ücreti", "isim hakkı ücreti", "yönetim teşvik ücreti", "casino yönetim ücreti" ve " conrad
pazarlama payı" isimleri altında değişik yöntemlerle hesaplanan primlerin fatura karşılığında ...Hotels
International Corporation lehine tahakkuk ettirildiği ...Hotels International ile ... International Invesment
Corporation 31.12.1998 tarihinden itibaren kendi varlıklarını sona erdirerek ... ...Corporation bünyesinde
birleştikleri ...Hotels International Corporation'un oteli işletmeye başladığı, 30.6.1992 tarihinden itibaren
işletme ücretlerinin Amerikan Doları üzerinden hesaplanıp ilgili bulundukları yıllarda gider kaydedildiği,
ancak davacı şirketin bugüne kadar bir ödemede bulunmadığı, bu tutarların bilânçonun pasifinde
Amerikan Doları üzerinden alınmış, borç olarak gösterildiği, ayrıca uluslararası Finans kurumu ...Finance
Corporation ile davacı şirket arasında yapılan anlaşmalar uyarınca da kredi alımının kararlaştırıldığı,
davacı şirketin ortaklarına olan kredi borçlanmaları ile ... Hotels International Corporation'un davacı
şirkete verdiği otel işletme hizmeti karşılığı bu şirket adına tahakkuk ettirilen ve henüz ödemeleri
yapılmayaın işletme ücretlerinin örtülü sermaye niteliğinde olduğunun tespiti sonucu kredi borçlanmaları
ve ödenmeyen işletme ücretleri nedeniyle hesaplanan kur farkları ve faiz giderleri üzerinden matrah farkı
belirlendiği, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca bir borcun örtülü sermaye
sayılabilmesi için gerekli şartlardan biri alınan borcun davacı şirketle vasıtalı, vasıtasız şirket münasebeti,
yahut devamlı ve sıkı bir iktisadî münasebet içinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerden alınmış olması
olup, davacı şirkete borç veren şirketler kurumun ortağı olduğundan birinci şartın gerçekleştiği, borcun
işletmede devamlı olarak kullanıldığı, davacının yıllarca ortaklara ödemede bulunmadığı, alınan borcun
öz sermayeye oranının emsali kurumlarınkine nazaran bariz farklılık göstermesinin de şartlardan biri
olduğu ancak "emsal kurum" kıyaslamasının neredeyse imkânsız olduğu, kurumun öz sermayesi ile
borçlandığı tutar dikkate alındığında öz sermayeye oranla yüksek tutarda borçlanıldığının görüldüğü,
örtülü sermaye dağıtımının söz konusu olduğunu ortaya koyan yan unsurların da bulunduğu, bunların, bu
güne kadar bir ödeme yapılmaması ve borçlanmanın süresinin ve amacının belli olmaması olduğu,
...Hotels International Corporation'un davacı şirkete verdiği otel işletme hizmeti karşılığı bu şirket adına
tahakkuk ettirilen ve
henüz ödemesi yapılmayan işletme ücretlerine gelince; ... Hotels International Corporation ile ...
...Corporation 31.12.1998 tarihinden itibaren ... ... Corporation bünyesinde birleştikleri, bu şirketin
hisselerinin ...Hotels Corporation'a ait olduğu anlaşıldığından örtülü sermaye uygulamasında ...Hotel
International Corporation ile ... ... tek bir şirket olarak değerlendirilmesi gerektiği, ... Hotels International
Corporation'un oteli işletmeye başladığı 30.6.1992 tarihinden itibaren işletme ücretlerinin Amerikan
Doları üzerinden hesaplanıp ilgili yıllarda gider kaydedildiği, ancak bu şirkete herhangi bir ödemede
bulunulmadığı, söz konusu tutarın bilânçonun pasif kısmında Amerikan Doları üzerinden alınmış borç
olarak gösterildiği, davacı şirketle ... Finance Corporation, arasında imzalanan sözleşmelerin incelenmesi

sonucu, ... Finance Corporation ve davacı şirket arasındaki kredi sözleşmesinde kredi ve faizlerin geri
ödenmesi tamamlanmadan işletme ücretlerinin işletmeci şirkete ödenmemesi gerektiği şeklinde bir şartın
bulunduğu, ancak bu şartın 23.7.1993 tarihli ana sözleşmede yer almayıp, bu anlaşmaya ek olarak
düzenlenen fer'î hak anlaşmasında yapılan değişiklik adı altında yapılan ek anlaşmada bulunduğu ve
işletmeci şirketle değil ... Finance Corporation ile yapılan sözleşmede yer aldığından bu şirket tarafından
davacı şirketi korumak amacıyla konulduğu ve bu durumu da kurum kazancından bir kısmını faiz ve kur
farkı olarak kurum içinde vergiye tâbi tutulmaksızın başka bir kuruma aktarılması biçiminde görmek
gerektiğinden otelin işletmeye açıldığı tarihten itibaren hiçbir şekilde ödenmeyen otel işletme ücretlerinin
de örtülü sermaye olarak kabulü gerektiği gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Davacı şirket, olayda re'sen
takdir nedeninin bulunmadığını, defter ve belgelerin ihticaca salih olduğunu, ... Finance Corporation'un
Dünya Bankasının yan kuruluşu konumunu taşıdığı ve bu şirket ile yapılan anlaşma nedeniyle diğer
ortakların da kredi verdiğini, otelin krediler karşılığı tamamlandığını, davacı şirket yatırım aşamasında
bulunduğundan anılan kredilerin ödenmediğini, otel işletme ücretlerinin de kredi ve faiz ödemeleri
tamamlandıktan sonra ödenmesi konusunda yine ... Finance Corporation ile yapılan anlaşma maddeleri
olduğunu, örtülü sermaye nedeniyle tarhiyat yapılırken emsal araştırması yapılmadığını ileri sürmekte,
kararın bozulmasını istemektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 16 ncı maddesinde, kurumların aralarında vasıtalı, vasıtasız bir
şirket münasebeti veya devamlı ve sıkı bir iktisadî münasebet bulunan gerçek ve tüzel kişilerden
yaptıkları istikrazlarla kurumun öz sermayesi arasındaki nispet, emsali kurumlarınkine nazaran bariz bir
fazlalık gösterirse mezkûr istikrazların örtülü sermaye sayılacağı hükme bağlanmış, aynı Kanun'un 15/2
maddesinde ise örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin kurum kazancının tespitinde
gider olarak indirilmesinin kabul edilmeyeceği, hükmüne yer verilmiştir.
Dava konusu olayda davacı şirket ile ...Finance Corporation ...arasında imzalanan 23.7.1999 tarihli ikinci
yatırım anlaşması uyarınca davacı şirket ortaklarından ... Corporation'un "Ortak Destek Kredisi" adı
altında 5.000.000 Amerikan Doları kredi vermeyi taahhüt etmiş bu kredi dışında diğer ortaklar davacı
şirkete ayrıca, 1.500.000 Amerikan Doları daha kredi vermeyi taahhüt etmişlerdir. Alınan krediler davacı
şirket tarafından borç kaydedilmiş, aylık faiz tahakkuk ettirilmiş tahakkuk ettirilen bu faizlerle hesaplanan
kur farkları ilgili bulunduğu yıl içinde gider kaydedilmiştir. İnceleme sonucu söz konusu kredinin davacı
şirketin ortaklarından alınmış olması, alınan borcun işletmede devamlı kullanılması, alınan borcun öz
sermayeye oranının 24.41 olması, alınan borçlar ve bunlar üzerinden hesaplanan faizler için ödemede
bulunulmaması, yapılan borçlanmanın amacının belli olmaması hususları dikkate alınmak suretiyle, davacı şirketin ortaklarından "Ortak
Destek Kredisi" aldı altındaki borç para alma işlemi örtülü sermaye kabul edilmiştir.
Kurumların, değişen ve gelişen ekonomik koşullar nedeniyle yetersiz sermayeye sahip olmaları halinde
dış kaynaklara (borçlara) ihtiyaç duydukları bilinen bir gerçektir. Ancak işletmede kullanılan her borç
örtülü sermaye niteliğinde değildir. Kanun'un 16 ncı maddesine göre işletmede kullanılan bir borcun
örtülü sermaye sayılabilmesi için üç koşul gereklidir. Bunlardan ilki, borç alan ve veren arasında dolaylı
ve dolaysız şirket ilişkisinin varlığı ve sıkı bir iktisadî ilişki bulunması, ikincisi borcun işletmede devamlı
surette kullanılması ve üçüncüsü ise bu borçlarla kurumun öz sermayesi arasındaki oranın, emsali
kurumlarınkine nazaran bariz bir fazlalık göstermesidir.
Davacı şirket 1985 yılında beş yıldızlı otel inşası ve işletmesi amacıyla kurulmuş, ortakları arasına
yabancı uyruklu firmalar da katılmıştır.
Bu firmalardan biri de Dünya Bankasının yan kuruluşu olan ...Finance Corporation olup, davacı şirketle
bu şirket arasında imzalanan sözleşmeler uyarınca otel inşaası için sözü edilen şirketin yanı sıra diğer
ortakların da kredi vermesi kararlaştırılmıştır. Davacı şirketin ortaklarından aldığı krediler bu kapsamda
ve otel inşaası ve işletmesi amacıyla alınmıştır. Şirketin kuruluş amacı doğrultusunda ortakları olan
şirketlerden finans temini yoluna gitmesi örtülü sermaye olarak değerlendirilmez. Ayrıca inceleme

raporunda emsal araştırmasının zorluğundan bahisle böyle bir kıyaslamadan kastın borçlanmanın ticarî ve
teknik icaplara uygunluğunun tespiti olduğu ve davacı şirketin ilgili yılda ortaklarından öz sermayesinin
24.41 oranında borçlanmada bulunduğu belirtilmiştir. Emsal araştırması bir yana bırakılacak olsa bile
davacı şirketin borçlandığı tutarın öz sermayesine oranının örtülü sermaye için kabul edilebilecek nitelikte
olmadığı görülmektedir.
Davacı şirket inşa edilen ...Otelinin İşletmesini ...Corporation'a vermiştir. Yapılan anlaşma uyarınca sabit
yönetim ücreti, isim hakkı ücreti, yönetim teşvik ücreti, casino yönetim ücreti gibi isimler altında
belirlenen işletme ücretleri Amerikan Doları üzerinden hesaplanmış, ancak otelin işletilmeye başlandığı
30.6.1992 tarihinden itibaren işetme ücretleri Amerikan Doları üzerinden hesaplanıp ilgili bulundukları
yıllarda gider kaydedilmiştir. İnceleme elemanınca, işletmeci şirkete bugüne kadar herhangi bir ödemede
bulunulmaması, bu tutarların bilânçonun pasif kısmında Amerikan Doları üzerinden alınmış bir borç
olarak gösterilmesi ve bunun üzerinden hesaplanan faizlerin gider kaydedilmesi eleştirilmek suretiyle
davacı şirketin örtülü sermaye niteliğindeki borçlanmaları dolayısıyla gider kaydettiği tutarlar matraha
alınmıştır.
Davacı şirketin ... ve ...Corporation ile yaptığı anlaşma uyarınca, kredi ve faizlerin geri ödenmesi
tamamlanmadan işletme ücretlerinin işletmeci şirkete ödenmesinin hukuken imkânsız olduğu ileri
sürülmüş, mahkeme söz konusu kredi anlaşmasını inceleyerek, bu doğrultudaki anlaşma maddesinin,
23.7.1998 tarihli ana sözleşmede yer almadığı, anlaşmaya ek olarak düzenlenen fer'î hak anlaşmasında
yapılan değişiklikte yer aldığı ve amacının da davacı şirketi korumaya yönelik olabileceği görüşüyle
işletme ücretlerine ilişkin matrah farkının kaldırılması istemini reddetmiştir. Davacı şirketin kuruluş
amacı otel inşaası ve işletmesi olup, bu amacın gerçekleştirilmesinde asıl kredi ...ile yapılan kredi
anlaşmalarıyla temin edilmiş olup, bu kredilerin verilmesine ve ödenmesine ilişkin esas unsurlar bu
şirketle yapılan anlaşmalarla kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla davacı şirkete kredi veren uluslararası bir
kredi kuruluşu konumundaki şirketin, bu kredilerin geri ödeme zamanına yönelik olarak belirlediği
şartların asıl metinde ya da ek metinde yer almasının önemi bulunmamaktadır.
Dava konusu olaydaki borçlanmaların ve bunların ödemesinin ertelenmesine ilişkin olarak inceleme
raporundaki tespitler örtülü sermayenin varlığını ortaya koymaya yeterli değildir. Davacı şirketin bu
borçlanmalarının ticarî hayatın icaplarına ters düştüğü, günümüz iş şartlarına uygun bulunmadığı
söylenemez.
Bu nedenle, temyiz isteminin kabulüyle ...Vergi Mahkemesinin 19.1.2001 günlü ve E:2000/815,
K:2000/93 sayılı kararının bozulmasına 06.03.2002 gününde oy çokluğuyla karar verildi.

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi
Esas No : 1998/27
Karar No : 1998/5649
Tarihi : 24.03.1998
Konu: İşçinin gerçeğe uygun olmayan belge ve faturalarla hak ettiğinden fazla vergi iadesi almak
suretiyle kazanç sağlaması durumunun işverenin tarafından öğrenilerek ihbar ve kıdem tazminatının
ödenmeden iş akdinin fesh edilmesi.
Özet : İşçinin gerçeğe uygun olmayan belge ve faturalarla hak ettiğinden fazla vergi iadesi almak
suretiyle, kazanç sağlaması doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranıştır. Bu davranışı öğrenen işverenin
hizmet akdini feshetmesi haklı nedene dayanmakta olup, işçinin ihbar ve kıdem tazminatı istekleri
reddedilmelidir.
Dava : Taraflar arasındaki, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması
sonucunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya
verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi, davalı avukatınca
istenilmesi üzerine, dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 24.03.1998
Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat N.İ.T.
geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan Avukatın sözlü açıklaması
dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Karar : Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacı gerçeğe uygun olmayan belge ve faturalarla hak
ettiğinden fazla vergi iadesi nedeniyle kazanç sağlamıştır. Gerçekten ihtiyacı dışında olan kimi tüketim
maddeleri ile ilgili belgeleri işverene vermiştir ki, bunun sonucu olarak da maliyeden işveren aracılığıyla
haksız kazanç sağlama yoluna gitmiştir. Böyle bir davranış 1475 sayılı İş Kanunu'nun 17/II-d bendi
kapsamındaki doğruluk ve bağlılığa uymayan hali oluşturduğundan tereddüt edilmemelidir. Zira bu
belgeler öncelikle işveren tarafından denetime tabi tutulmakta, sonra da yetkili mercilere ibraz
edilmektedir. Böyle olunca bu davranışı öğrenen işveren hizmet sözleşmesini fesh etmeye haklı olduğu
kabul edilerek, ihbar ve kıdem tazminatı istekleri reddedilmelidir.
Sonuç : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, 24.3.1998 gününde
oybirliği ile karar verildi.

Danıştay Dördüncü Daire
Esas No : 2001/2014
Karar No : 2002/1338
Karar Tarihi : 27.03.2002
Konu : Türkiye'de işyeri açmaksızın muhabir bankalar aracılığı ile yapılan işlemlerin ticarî faaliyet olarak
nitelenemeyeceği hk.
İstemin Özeti: 1995 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu bulunan matrah farkı üzerinden salınan
kurumlar vergisi nedeniyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 75/4 üncü ve 94/6 ncı maddeleri uyarınca
davacı şirket adına gelir (stopaj) vergisi salınmış, fon hesaplanmış, ağır kusur ve kusur cezaları
kesilmiştir. ...Vergi Mahkemesi 25.1.2001 günlü ve E:2000/600, K:2001/89 sayılı kararıyla; 5422 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanununun Dar Mükellefiyet başlıklı 11 inci maddesinde, birinci maddede yazılı
kurumlardan kanunî ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayanlar, yalnız Türkiye'de
elde ettikleri kurum kazançları üzerinden vergilendirileceklerinin belirtildiği, aynı kanunun 12 nci
maddesinde ise, Türkiye'de Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun işyeri olan veya daimî temsilci
bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerde elde
edilen ticarî kazançların vergilendirileceğinin hükme bağlandığı, bu hükümlerin birlikte
değerlendirilmesinden yabancı kurumların Türkiye'de elde ettiği kazancın ticarî kazanç olarak
vergilendirilebilmesi için Türkiye'de Vergi Usul Kanununun hükümlerine uygun bir işyerinin veya daimî
temsilcisinin bulunması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla elde edilmesi gerektiği
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında çifte vergilendirmenin önlenmesine
yönelik anlaşmanın 5/5inci maddesinde işyeri kavramının tanımlandığı olayda, davacı şirketin Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulduğu kanunî ve iş merkezinin bu ülkede olduğu
Türkiye'de yukarıda açıklanan tanımlara uygun bir şubesinin bulunmadığı ancak ...Off Shore Banking
Limited Türkiye'de ...Bankası Anonim Ortaklığı ile aralarında "muhabirlik hizmet ve işlemleri ile kredi
işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen protokol" gereği kurulu olduğu ülke dışında yani Türkiye'de banka
kurmadan veya şube açmadan ...vasıtasıyla bankacılık faaliyetinde bulunduğu bankacılık alanında
özellikle Uluslararası işlemlerin yapılabilmesi için bankaların, birçok ülke bankası ile muhabirlik
anlaşmasının yaptığı, yapılan anlaşmaların her iki bankanın diğer ülkedeki faaliyet çeşitliğine göre
şekillendiği bu tür işlemleri için muhabir banka aracılığı ile diğer ülkelerde işlem yapan bankaların bu
işlemlerinin ticarî faaliyeti oluşturduğunu iddia edilmeyeceği bu durumda, davacı şirket Türkiye'de işyeri,
daimî temsilcisi vasıtasıyla bir kazanç elde etmeyip, aralarında yaptıkları işlemler muhabirlik hizmetlerine
dayalı olduğundan yapılan tarhiyatta isabet bulunmadığı gerekçesiyle vergi ve cezanın kaldırılmasına
karar vermiştir. Davalı İdare davacı ile ... Bankası Anonim Ortaklığı arasındaki ilişkinin muhabir
bankacılık olmadığını, yapılan tarhiyatın yasaya uygun bulunduğunu ileri sürmekte ve 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 27.03.2002 gününde oy çokluğuyla karar verildi.

Danıştay Üçüncü Daire
Esas No : 1999/4120
Karar No : 2001/2061
Karar Tarihi: 29.05.2001
Konu: Tahakkuk esasının cari olması nedeniyle faturası düzenlenmiş gelirin tahsiline bakılmaksızın
tamamının hâsılat kaydedilmesinin gerekli olduğu hk.
İstemin Özeti : 1997 takvim yılına ilişkin işlemleri incelenerek, bir kısım harcamaları usulsüz olarak
gider kaydettiği ve hâsılatının bir kısmını kayıt ve beyan dışı bıraktığı saptanan davacı kurum adına re'sen
salınan ağır kusur cezalı kurumlar vergisi, geçici vergi ve fon payına karşı açılan davada; henüz
tamamlanmayan yıllara sari inşaat işine isabet eden gelir ve giderlerin uyuşmazlık dönemine ilişkin sonuç
hesaplarından çıkarılmasının kanuna uygun olduğu, davacı kurumun üstlenerek yapımını gerçekleştirdiği
ve fatura düzenlediği Köy Hizmetleri ... Müdürlüğü'ne yapılan iş bedelinin beş milyar lirasının
30.12.1997 tarihinde, kalan tutarın ise 1998 yılı içinde çeşitli tarihlerde ödendiğinin anlaşıldığı, bu
nedenle ihtilâflı yıl içinde ödenen miktarın matraha alınmasının hukuka uygun olduğu, davacı kurumun
gerçekleştirdiği yıllara sari inşaat işi nedeniyle inşaat maliyetine eklenen ancak inceleme elemanınca
kabul edilmeyen nakliye faturalarının gerçeği yansıtmadığı yolunda somut bir tespit bulunmadan inşaat
maliyetinden çıkarılamayacağı, geçici verginin mahsup dönemi geçtiğinden kaldırılması gerektiği ancak,
ceza ve gecikme faizi aranacağı, matrah farkının davacı kurumun defter
ve belgelerinden hesaplanması nedeniyle yol açılan vergi kaybından dolayı ağır kusur cezası
uygulanamayacağı gerekçesiyle tarhiyatı, geçici vergiyi kaldırmak, matrahı azaltmak ve kesilen ağır
kusur cezalarını kusur cezasına çevirmek suretiyle değiştiren ... Vergi Mahkemesinin 23.6.1999 günlü ve
E:1998/158, K:1999/84 sayılı kararının; tarhiyatın inceleme raporunda yer alan tespitlere dayandığı ileri
sürülerek bozulması istenmiştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında, safi kurum kazancının
tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanması kabul edilmiştir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 39'uncu maddesinde ise hâsılatın tahsil olunan paralarla tahakkuk
eden alacakları; giderlerin ise tediye olunan ve borçlanılan meblağları ifade edeceği hükmüne yer
verilmekle, hâsılatı doğuran işlemin tamamlanması, bir başka deyişle gelirin mahiyet ve tutar olarak
kesinlik kazanması hâsılat kaydı için yeterli görülmüştür.
Davacı kurum, 1997 takvim yılı içinde tamamladığı, Köy Hizmetleri ... Müdürlüğü, ... mıcır ve elek altı
hazırlanması işi nedeniyle 31.12.1997 tarihinde tanzim ettiği 11.182.616.000.- lira tutarındaki faturayı
hâsılata dâhil etmemiştir. Mahkeme tarafından yapılan araştırma neticesinde ilgili yılda anılan iş
nedeniyle davacıya 5.000.000.000.- lira ödeme yapılması nedeniyle bu miktarın matrah alınması
fazlasının matrahtan çıkarılmasına karar verilmiş ise de, yukarıda açıklanan düzenlemelerin, ticarî kazanç
için tahakkuk esasını öngörmesi nedeniyle faturası düzenlenmiş gelirin tahsiline bakılmaksızın tamamının
hâsılat kaydı gerektiğinden kararın söz konusu farka ilişkin hüküm fıkrasında kanuna uygunluk
görülmemiştir.
Davalı idarenin diğer iddiaları ise kararın bunlarla ilgili hüküm fıkralarının davalı idare lehine
bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davalı idare temyiz isteminin kısmen kabulü ile Vergi Mahkemesinin 23.6.1999
günlü ve E:1998/158, K:1999/84 sayılı kararının; hâsılata dâhil edilmeyen fatura nedeniyle hesaplanan
matrah farkına ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına, davalı idarenin diğer hüküm fıkralarına ilişkin
temyiz isteminin reddine, 29.05.2001 gününde oy çokluğuyla karar verildi.

Danıştay Dokuzuncu Daire
Esas No : 2001/20
Karar No : 2001/2073
Karar Tarihi: 16.05.2001
Konu : GSM operatörü olarak hizmet veren yükümlü şirket ile ilgili bakanlık arasında imzalanan imtiyaz
sözleşmesi uyarınca işletme hakkı karşılığında ödenen lisans ücreti üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV
beyan edilip ödenmesi gerektiği hk.
İstemin Özeti : GSM operatörü olarak telekomünikasyon hizmeti veren yükümlü adına düzenlenen vergi
inceleme raporuna dayanılarak 19998/Nisan dönemi için ikmalen salınan katma değer vergisi ile kesilen
ağır kusur cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden, Ulaştırma Bakanlığı
ile yükümlü arasında 27.4.1998 tarihinde imzalanan "GSM-PAN Avrupa Mobil Telefon Sisteminin
Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi" uyarınca işletme hakkı
karşılığında ödenen "lisans ücreti" üzerinden Katma Değer Vergisi Kanununun 9. maddesi ile 30 seri
no'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin ilgili hükümleri uyarınca sorumlu sıfatıyla katma değer
vergisi beyan edilip ödenmemesi nedeniyle dava konusu cezalı tarhiyatın yapıldığının anlaşıldığı, 3065
sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesinin 3. fıkrasının (f) bendinde;
Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin katma değer
vergisine tâbi olduğunun, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinin 5. bendinde de, arama, işletme ve
imtiyaz hakları ve ruhsatlarının sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya
kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğunun
hükme bağlandığı, yükümlü ile Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan imtiyaz sözleşmesinin 2.
maddesinde; sözleşmenin konusunun, GSM standartlarında bir mobil sistemin kurulması, geliştirilmesi,
işletilmesi ve sistemin sözleşme sonunda Bakanlığa veya Bakanlığın göstereceği kuruluşa devredilmesi
olarak belirlendiği 4. maddesinde; sözleşmenin süresinin yürürlük tarihinden itibaren 25 yıl, 7.
maddesinde; lisans ücretinin 500.000.000 ABD doları olduğunun ve bu miktarın sözleşmenin yürürlüğe
girdiği gün defaten ödeneceğinin ve 30. maddesinde; Bakanlığın hizmet kalitesini denetleme hakkına
sahip bulunduğunun belirtildiği, bu durumda sözleşmenin, mobil telefon sisteminin kurulması ve
işletilmesine ilişkin olması, lisans ücreti olarak bedel alınması, Ulaştırma Bakanlığına hizmet kalitesini
denetleme, gerekli koşullarda sözleşmeyi feshetme hakkının tanınması, sözleşme süresinin 25 yıl olarak
belirlenmesi ve süre bitiminde anılan hizmetin verilmesine ilişkin merkezî işletme birimleri, teçhizat ve
taşınmazın Bakanlığa devredilmesine ait hükümleri karşısında, bu sözleşmenin GSM Mobil Telefon
Sistemi işletme hakkının 25 yıllığına kiralanmasına ilişkin olduğu sonucuna varıldığı, ayrıca Ulaştırma
Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün 14.12.1999 tarih ve 1968 - 4701 sayılı yazısında; imtiyaz
sözleşmesinin Ulaştırma Bakanlığının teşkilât ve görevlerini düzenleyen 3348 sayılı Kanun ile 406 sayılı
Telgraf ve Telefon Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı maddeler eklenmesine dair 4000,
4107, 4161 sayılı Kanunlar ve bu Kanunlar uyarınca çıkarılan Yönetmelik hükümleri dayanak alınarak
imzalandığının belirtildiği, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 18. maddesinde; Bakanlığın
mobil telefon, çağrı cihazı, data şebekesi, akıllı şebeke, kablolu TV, ankesörlü telefon, uydu sistemleri,
rehber basım ve benzeri katma değerli hizmetler konularında sermaye şirketlerine tekel oluşturmayacak
koşulları da dikkate almak suretiyle işletme lisans ve ruhsatı (sermaye şirketlerinin devralacakları ve
bizzat kuracakları tesislerin işletilmesine yönelik olarak) verebileceği, aynı maddenin 8. fıkrasında; lisans
satışının, Bakanlar Kurulunca onaylanan değer üzerinden Ulaştırma Bakanlığınca 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununa göre gerçekleştirileceğinin belirtildiği, imzalanan imtiyaz sözleşmesinin de bu madde
hükümlerine paralel düzenlemeler içerdiğinin görüldüğü, bu nedenle yükümlünün lisans devrinin
özelleştirme kapsamında ve 4046 sayılı Kanun hükümleri uyarınca gerçekleştirildiği iddiasında isabet
bulunmadığı, 406 sayılı Kanunun ek 20. maddesinde de; bu kanun gereğince yapılacak her türlü
işlemlerin (sözleşmeler dâhil) katma değer vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğunun,
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9. maddesinin 1. fıkrasında, mükelleflerin Türkiye içinde
ikametgâhlarının, iş yerlerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli
görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye
tâbi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutulabileceğinin, 30 seri no'lu Katma Değer
Vergisi Genel Tebliğinin Kiralama ve Reklâm Verme İşlemlerinde Sorumluluk Uygulamasını düzenleyen
F/1 bölümünde; söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticarî, sınaî, ziraî ve serbest meslek

faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa dahi katma değer vergisine tâbi olduğunun, bu kiralama
işlemleri ile ilgili katma değer vergisinin a) Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde
katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması, b) Kiralayanın gerçek usulde katma değer vergisi
mükellefi olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde, kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan
edileceğinin belirtildiği, sözleşmeye taraf olan ve mobil telefon sistemi kurulup işletilmesi hakkının devri
karşılığında lisans ücretini tahsil eden T.C. Ulaştırma Bakanlığının başka faaliyetleri nedeniyle vergi
mükellefiyetinin bulunduğundan söz edilemeyeceğinden, lisans devrine ilişkin ücret tutarına ait katma
değer vergisinin işleme taraf olan yükümlü tarafından sorumlu sıfatıyla ödenmesinin icap ettiği
gerekçesiyle reddederek ağır kusur cezalı katma değer vergisinin onayan ...Vergi Mahkemesinin
13.11.2000 tarih ve 2000/1660 sayılı kararının; sözleşme konusu hakkın devrinin hâsılat kirası değil, bir
satış olduğu, kamu hukukuna özgü, işletme hakkının 25 yıllığına devrini öngören bir sözleşme
olduğundan vergiye tâbi tutulamayacağı, katma değer vergisine tâbi tutulması gerekirse de vergi
mükellefinin Ulaştırma Bakanlığı olacağı, Ulaştırma
Bakanlığının sözleşmeye bu konuda bir hüküm koydurmaması nedeniyle sorumlu sıfatının kendilerine
yüklenemeyeceği, Devlet İhale Kanununun 64. maddesinde, kiralamalarda sözleşme süresinin on yıldan
fazla olamayacağının ve kira bedelinin her yıl şartname ve sözleşmedeki esaslara göre yeniden tespit
edileceğinin hükme bağlandığı, oysaki Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan sözleşmenin süresinin 25 yıl
olduğu ve bu nedenle kira anlaşması olarak yorumlanamayacağı, dava konusu vergi, sözleşmenin
imzalandığı aşamada istenmiş olsa idi, bu vergi ilgili dönemlerde indirim konusu yapılacağından herhangi
bir zararın ortaya çıkmayacağı, sözleşme konusu hakkın devri hâsılat kirası olarak kabul edilse dahi
sözleşme bedeli üzerinden tarh edilen katma değer vergisinin peşin olarak talep edilmesinin mümkün
olmadığı, Maliye Bakanlığının 23.11.2000 tarih ve 55331 sayılı ve 23.10.2000 tarih ve 48132 sayılı
muktezalarının da şirketleri ile Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılan sözleşme konusu hak devrinin,
hâsılat kirası değil, satış olduğunu açıkça ortaya koyduğu, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel
Müdürlüğünün 10.3.1999 tarih ve 009316 sayılı özelgesi ile yanıltıkları için kesilen cezada isabet
bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü.
İstem; GSM operatörü olarak telekomünikasyon hizmeti veren yükümlü adına düzenlenen vergi inceleme
raporuna dayanılarak 1998/Nisan dönemi için ikmalen salınan katma değer vergisi el kesilen ağır kusur
cezasına karşı açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasına
ilişkindir.
Temyiz konusu Vergi Mahkemesi kararının katma değer vergisine ilişkin hüküm fıkrası dayandığı hukukî
ve kanunî nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, yükümlü tarafından ileri sürülen iddialar sözü
edilen kararın buna ilişkin hüküm fıkrasını kusurlandıracak nitelikte görülmemiştir.
Vergi Mahkemesi kararının ağır kusur cezası ile ilgili hüküm fıkrasına gelince;
Her ne kadar yükümlünün vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmeyerek katma değer
vergisi zıyaına sebebiyet verdiği belirtilerek 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 347 ve 349.
maddeleri uyarınca dava konusu ağır kusur cezası kesilmiş ise de, olayın niteliği göz önüne alındığında
tarhiyata kusur cezası uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kısmen reddine, kısmen kabulüne, ... Vergi Mahkemesinin
13.11.2000 tarih ve 2000/1660 sayılı kararın katma değer vergisine ilişkin hüküm fıkrasının onanmasına,
ağır kusur cezasına ilişkin hüküm fıkrasının ise bozulmasına 16.5.2001 tarihinde oy birliği ile karar
verildi.

Dilucu Sınır Kapısının Bavul Ticareti Kapsamındaki Özel Faturaları Onaylamaya Yetkili
Olmasına İlişkin Genel Yazı
Tarih 23.01.2003
Sayı B.07.0.GEL.0.55-5511-2125/3599
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
SAYI :B.07.0.GEL.0.55-5511-2125
KONU :
............... VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/2. maddesinin verdiği yetki uyarınca yayımlanan 61 Seri
No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura kapsamında
döviz karşılığı yapılan satışlar katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
Buna göre istisna, satın alınan malların, satın alma tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı ile Gümrük
Müsteşarlığınca belirlenen “Gümrük Kapıları”ndan 3 ay içerisinde yurt dışına çıkarılması, satıcıların bu
satışa ilişkin 5 nüsha olarak “özel fatura” adı altında bir fatura düzenlemeleri, bunun 1 nüshasının alıcıya
verilmesi, 2, 3 ve 4. nüshaların malın gümrükten çıkışı sırasında onaylattırılması ve 5. nüshasının ise
satıcıda kalması şeklinde uygulanmaktadır. Ayrıca, gümrük müdürlüklerince onaylanan 4. nüshanın
satılan malın gümrükten çıkışını izleyen tarihten itibaren 1 ay içerisinde satıcıya intikal ettirilmesi
gerekmektedir.
Söz konusu Tebliğin (3/d) bölümünde, istisnanın Maliye Bakanlığı ile Gümrük Müsteşarlığınca
müştereken belirlenecek gümrük kapılarından yapılan çıkışlarda uygulanacağı belirtilmiştir. Gümrük
Müsteşarlığı ile bu çerçevede yapılan değerlendirme sonucu yayımlanan 1997/1 Sıra No.lu Katma Değer
Vergisi İç Genelgesinde istisnanın, İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon, Edirne ve Artvin
illerindeki bütün gümrük kapılarından çıkarılacak mallar için uygulanacağı belirtilmiştir.
Gümrük Müsteşarlığı daha sonra söz konusu uygulamanın Kırklareli Dereköy ile Tekirdağ Çorlu gümrük
kapılarından çıkarılacak mallar için de geçerli kılınmasını istemiş ve bu talep Bakanlığımızca kabul
edilmiştir.
Son olarak, Gümrük Müsteşarlığı 30.12.2002 tarih ve 29649 sayılı yazısıyla ve Bakanlığımızın da uygun
görüşü çerçevesinde 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında özel faturayla işlem
yapmaya yetkili kılınan gümrük idareleri arasına, Iğdır ili ve bu ile komşu bulunan diğer illerde faaliyet
gösteren ve 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’ne göre de imalatçı vasfı taşıyan
mükellefler ile bu mükelleflerden mal alan diğer mükelleflerin özel fatura kapsamında yapacakları
işlemlerle sınırlı olmak üzere, Dilucu Gümrük Müdürlüğü’nü de dahil etmiştir.
Buna göre, 1.1.2003 tarihinden itibaren Dilucu sınır kapısı üzerinden 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi
Genel Tebliği çerçevesinde ve özel faturayla ancak Iğdır ve komşu illerdeki imalatçı vasfı taşıyan
mükelleflerle, bu mükelleflerden mal alanların işlem yapması mümkündür.
Diğer taraftan, Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 18.10.2002 tarih ve 23661
sayılı yazıda; 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği uyarınca “Türkiye’de İkamet
Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda Katma Değer Vergisi İhracat İstisnası İzin Belgesi” almak için
aranan gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmak ve hakkında sahte veya muhteviyatı itibariyle
yanıltıcı belge düzenlediği veya bilerek kullandığı konusunda rapor yazılmamış bulunmak şartlarının
yeterli olmadığı; bu durumun bir takım suistimallere yol açtığı, sınır kapısından çok uzak bir şehirde
faaliyet gösteren firmaların özel fatura ile işlem yapabildiği, boş bir işyeri sahibinin veya bir lokantacının
rahatlıkla istisna belgesi alabildiği, bu hususların Müsteşarlıklarında görevli teftiş elemanları yanında,
Bakanlığımızın vergi incelemeye yetkili mensupları tarafından da tespit edildiği belirtilerek, konu

hakkında tedbir alınması istenilmektedir.
Gümrük Müsteşarlığı’nın bu yazısında belirtilen hususlar dikkate alınarak, bundan böyle, istisna belgesi
talep eden mükelleflerin Tebliğde yer alan şartları taşıyıp taşımadıklarının yanında, o kapsamda işlem
yapma kapasitesine sahip olup olmadıkları hususunun da incelenip, araştırılması ve istisna belgesine sahip
mükelleflerin belirli aralıklarla (örneğin 2-3 ayda bir işyerinde yapılacak yoklamalarla) işaret edilen
çerçevede kontrol edilmesi uygun görülmüştür.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Bakan a.

06/12/2001 Tarih ve 24605 Sayılı Resmî Gazetede İptalleri İlan Edilen İzin ve Teşvik Belgelerinden
İptal İşlemleri Kaldırılan Belgeler Hakkında Genelge
26.02.2003 Çarşamba Tarih ve 25032 (Asıl)
Hazine Müsteşarlığından :
Müsteşarlığımız kayıtlarında 31/12/2000 tarihi itibariyle Belge kapsamında herhangi bir işlem görmediği
veya yatırım yapmadığı tespit edilen, adresinde bulunamayan veya firmalar tarafından iptali talep edilen
İzin ve Teşvik Belgeleri belirlenerek 06 Aralık 2001 tarih ve 24605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak
suretiyle iptal edilmiştir. Ancak, anılan firmaların iptal işleminin yeniden değerlendirilmesini talep
etmeleri ve haklı gerekçelerin varlığının tespiti halinde, bu firmaların İzin ve Teşvik Belgeleri’nin iptal
işleminin kaldırılarak Resmî Gazete’de yeniden duyurulacağı söz konusu Genelge’de belirtilmiş
bulunmaktadır.
Genel Müdürlüğümüze müracaat eden ve yapılan inceleme sonucunda haklı olduğu tespit edilen aşağıdaki
listede yer alan 1 adet İzin ve Teşvik Belgesinin iptal işlemi kaldırılmıştır.
İlan olunur.

Tahsilat İç Genelgesi Seri N0: 2003/1
Tarih 19/02/2003
Sayı B.07.0.GEL.0.38/3802-66/006378
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
SAYI : B.07.0.GEL.0.38/3802-66
KONU :
Tahsilat İç Genelgesi Seri N0: 2003/1
............................VALİLİĞİ
(Defterdarlık: ................................................)
İLGİ : 4.12.1998 gün ve B.07.0.GEL.0.38/3802-13/45379-45380-45381 sayılı yazılarımız.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine istinaden ekonomik
ve mali zorluklar içinde bulunduklarını belirterek tecil talebinde bulunan mükelleflerin bu taleplerinin
biran önce incelenerek karara bağlanması ve kamu alacaklarının daha etkin bir biçimde tahsil edilmesi
amacı ile ilgide kayıtlı yazımızla iliniz Defterdarlık, Vergi Dairesi Başkanlıkları, Vergi Daireleri ve
Malmüdürlüklerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi;
a) Ankara, İstanbul ve İzmir Defterdarlıkları için 400.000.000.000 lira,
b) Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan Vergi Dairesi Başkanlıkları için 300.000.000.000 lira,
c) Yukarıdaki iller dışında kalan büyükşehir belediyesi bulunan İl Defterdarlıkları ve Vergi Dairesi
Başkanlıkları için 200.000.000.000 lira,
d) Diğer İl Defterdarlıkları için 100.000.000.000 lira,
e) Vergi Daireleri ve Malmüdürlükleri için 20.000.000.000 lira,
olarak yeniden belirlenmiştir.
İlinize tanınan bu tecil ve taksitlendirme yetkisinin kullanılmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulması
gerekmektedir.
1- Yapılacak tecil ve tasitlendirmelerde müracaat tarihinden itibaren azami 12 aylık süre aşılmayacaktır.
(Verilecek sürenin hesabında bütçe yılının aşılıp aşılmadığına bakılmayacaktır.)
2- Taşıt Alım, Motorlu Taşıtlar, Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Zirai (Stp) Vergisi, Özel Tüketim
Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Harçlar, Fonlar ve Ecrimisil ile Eğitime Katkı Payı ve
Eğitime Katkı Payına ait gecikme zammından olan alacaklar tecil edilmeyecektir.
3- Miktar itibariyle ilinize tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisini aşan talepler; mükellefin eksiksiz
olarak doldurması gereken “ Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve Değerlendirme Formu” ile birlikte
tecili talebedilen borcun ayrı ayrı nev’i, vadeleri, miktarı ve gerekli görülen diğer bilgilere de yer
verilmek suretiyle en geç 5 gün içinde Bakanlığımıza (Gelirler Genel Müdürlüğüne) gönderilecektir.
4- 313 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğinde de açıklandığı üzere, tecil talebinde bulunan mükelleflere bu
talepleri karara bağlanıp kendilerine kesin tebligat yapılıncaya kadar önerdikleri taksitlerin muntazaman
ödenmesi gerektiği özellikle hatırlatılacaktır.
İlinize tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi bundan böyle bu İç Genelge ile 7 ve 10 Seri No’lu Tahsilat
İç Genelgeleri doğrultusunda kullanılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve durumun ilgililere de duyurularak uygulamanın bu esaslar doğrultusunda
yürütülmesinin teminini önemle rica ederim.

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)01/07/2002-30.09.2002 Tarihleri arası
l) 01/10/2002-31/12/2002Tarihleri arası
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
87.232.362

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 UYGULANACAK 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 NİSAN 2003 TARİHİNDEN İTİBAREN ÖDENECEK
PRİM VE KESENEK TUTARLARI

Basamak

Aylık Sigorta Primi=Gelir Basamağı x 0.20
Aylık Sağlık Primi (1 ile 8. basamak için) = 8. Basamak Gelir Tutarı x 0.20
Aylık Sağlık Primi (8. basamaktan sonraki basamaklar için) = Basamak Gelir Tutarı x 0.20
Basamak Yükseltme Farkı = Yükselinen basamağın Gelir Tutarı - Önceki Basamağın Gelir Tutarı
Giriş Keseneği = Basamak Gelir Tutarı x 0.25

Gelir Tutarı

Aylık Sigorta
Primi % 20

Aylık Sağlık
Primi % 20

Aylık Toplam
Prim % 40

Giriş
Keseneği

Basamak Yükseltme Farkı

1

246.742.432

49.348.487

72.782.420

122.130.907

61.685.609

-

2

262.576.172

52.515.235

72.782.420

125.297.655

65.644.043

1 den 2 ye

15.833.740

3

278.409.911

55.681.983

72.782.420

128.464.403

69.602.478

2 den 3 e

15.833.740

4

294.243.651

58.848.731

72.782.420

131.631.151

73.560.913

3 den 4 e

15.833.740

5

310.077.390

62.015.478

72.782.420

134.797.898

77.519.348

4 den 5 e

15.833.740

6

328.022.294

65.604.459

72.782.420

138.386.879

82.005.574

5 den 6 ya

17.944.904

7

345.967.197

69.193.440

72.782.420

141.975.860

86.491.800

6 dan 7 ye

17.944.904

8

363.912.100

72.782.420

72.782.420

145.564.840

90.978.026

7 den 8 e

17.944.904

9

381.857.003

76.371.401

76.371.401

152.742.802

95.464.251

8 den 9 a

17.944.904

10

399.801.906

79.960.382

79.960.382

159.920.764

99.950.477

9 dan 10 a

17.944.904

11

417.746.810

83.549.362

83.549.362

167.098.724

104.436.703

10 dan 11 e

17.944.904

12

435.691.713

87.138.343

87.138.343

174.276.686

108.922.929

11 den 12 e

17.944.904

13

499.290.567

99.858.114

99.858.114

199.716.228

124.822.642

12 den 13 e

63.598.854

14

557.347.609

111.469.522

111.469.522

222.939.044

139.336.902

13 den 14 e

58.057.043

15

615.404.652

123.080.931

123.080.931

246.161.862

153.851.163

14 den 15 e

58.057.043

16

673.461.694

134.692.339

134.692.339

269.384.678

168.365.424

15 den 16 ya

58.057.043

17

731.518.737

146.303.748

146.303.748

292.607.496

182.879.684

16 dan 17 ye

58.057.043

18

789.575.779

157.915.156

157.915.156

315.830.312

197.393.945

17 den 18 e

58.057.043

19

847.632.821

169.526.565

169.526.565

339.053.130

211.908.205

18 den 19 a

58.057.043

20

905.689.864

181.137.973

181.137.973

362.275.946

226.422.466

19 dan 20 ye

58.057.043

21

963.746.906

192.749.382

192.749.382

385.498.764

240.936.727

20 den 21 e

58.057.043

22

1.021.803.949

204.360.790

204.360.790

408.721.580

255.450.987

21 den 22 ye

58.057.043

23

1.079.860.991

215.972.199

215.972.199

431.944.398

269.965.248

22 den 23 e

58.057.043

24

1.137.918.033

227.583.607

227.583.607

455.167.214

284.479.508

23 den 24 e

58.057.043

Not: Bu tablo geçici bir tablodur. Prim artış oranları Bakanlar Kurulu Kararı ile kesinleştiğinde, kesinleşen artış
oranına göre oluşturulacak yeni prim tablosu ayrıca duyurulacaktır.

-

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

%37,90

1.01.2001

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

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

Oran
% 55.5
% 54.1

Yeniden
Değerleme

%107.6

1.01.2002

30.09.2002

%99.5

1.01.2002

31.12.2002

%72.8

1.01.2003

31.03.2003

%80.4

1.01.2001

31.03.2003

%77.8

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

%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
%8,60
%7.7
%18,50
%19,40
%14,70
%20,80
%19,66
%20,80
%22,70

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 Menkul 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-iii

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

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
8/d

6
0
16

9/a

16

9/b

16

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

16
14
10

9/c-cd
14

6
20

10/a

15

10/b

15

11/a-i
11/a-ii

1
2

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)
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
- Bankalar ve 2499 sayılı SPK' ya göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para
piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizlerden (2002/4369 sayılı BKK ile
01.07.2002' 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)
Repo Gelirlerinden (2001/2847 sayılı BKKile 18.08.2001 den itibaren)
Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango idaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer
kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri
ödemelerden, (99/13230 sayılı BKK ile 1.09.1999 dan geçerli olmak üzere
25.08.1999 dan itibaren)
4077 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını
iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara
bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden. (99/13230
sayılı BKK ile 1.9.1999 dan geçerli olmak üzere 25.8.1999 dan itibaren
Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
- Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
* Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için (95/7137 sayılı BKK ile)
* Ticaret borsası dışında satın alınanlar için (95/7137 sayılı BKK ile)
- Diğer zirai mahsulleri için;
* Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için

(95/7137 sayılı BKK ile)
* Ticaret borsası dışında satın alınanlar için (95/7137 sayılı BKK ile)

11/b-i
11/b-ii

2
4

11/c-i
11/c-ii

2
4

11/d

0

12

25

13/a

2

13/b
13/c

20
5

13/d

10

- Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler ,
* Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan
ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması
ve benzeri hizmetler için (95/7137 sayılı BKK ile).
* Diğer hizmetler için (95/7137 sayılı BKK ile)
- Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için
(2001/2839 sayılı BKK ile 10.07.2001 den itibaren)
PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden,
(93/5148 sayılı BKK ile)
Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,
- Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve
her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia
bedelleri veya bu emtianın imaline ödenen hizmet bedelleri üzerinden
(95/7137 sayılı BKK ile)
- Diğer kağıt ve damga pulu satışlarında komisyon bedelleri üzerinden
(95/7137 sayılı BKK ile)
- Diğer mal alımları için (95/7137 sayılı BKK ile)
- Diğer hizmet alımları (Yukarıdakiler hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin
ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için (95/7137 sayılı BKK ile)

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

17.05.2002 den itibaren
55%
64%
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G- YILLAR İTİBARİYLE AYLIK GECİKME VE TECİL FAİZİ ORANLARI
a) Yıllar İtibariyle Aylık Gecikme Zammı
1.01.1990
29.12.1993 Tarihleri Arası
30.12.1993
7.03.1994
Tarihleri Arası
8.03.1994
30.08.1995 Tarihleri Arası
31.08.1995
31.01.1996 Tarihleri Arası
1.02.1996
8.07.1998
Tarihleri Arası
9.07.1998
20.01.2000 Tarihleri Arası
21.01.2000
1.12.2000
Tarihleri Arası
2.12.2000
28.03.2001 Tarihleri Arası
29.03.2001
30.01.2002 Tarihleri Arası
31.01.2002
Tarihinden İtibaren her ay için
b) Yıllar İtibariyle Aylık Tecil Faizi
9.03.1994
6.09.1995
Tarihleri Arası
7.09.1995
1.02.1996
Tarihleri Arası
2.02.1996
21.10.1996 Tarihleri Arası
22.10.1996
9.07.1998
Tarihleri Arası
10.07.1998
24.01.2000 Tarihleri Arası
25.01.2000
20.12.2000 Tarihleri Arası
21.12.2000
30.03.2001 Tarihleri Arası
31.03.2001
1.02.2002
Tarihleri Arası
2.02.2002
Tarihinden İtibaren her ay için
II- VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ BAZI CEZALAR
a) Usulsüzlük Cezaları

MÜKELLEF GRUPLARI

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

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

BİRİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜKLER İÇİN (TL)
1.01.2002
1.01.2003
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 USULSÜZLÜK 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 edilenler hk.
- Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlara hakkında

840.000.000
400.000.000
200.000.000

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
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III- BAZI İNDİRİM VE İSTİSNALAR
ÖZEL İNDİRİM
Özel İndirim Turarı
Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamında
Bulunan Bazı İllerde Özel İndirim Tutarı
( Adıyaman , Batman, Bingöl,Bitlis,Diyarbakır,Elazığ, Hakkarı,
Mardin,Muş,Siirt,Şirnak,Tunceli ve Van İllerinde
VERGİDEN İSTİSNA YEMEK BEDELİ
VERGİDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI
Bir çocuk İçin(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 82. 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

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

Ücret Kademeleri (TL)
655.000.000 ve yukarısı
648.926.000 - 654.999.999
573.466.000 - 648.925.999
477.466.000 - 573.465.999
382.929.500 - 477.425.999
382.929.499 ve aşağısı

Gündelik Tutarı (TL)

Ücret Kademeleri (TL)
648.926.000 ve yukarısı
614.660.300 - 648.925.999
556.316.000 - 614.660.299
382.929.500 - 556.315.999
382.929.499 ve aşağısı

Gündelik Tutarı (TL)

19.000.000
16.000.000
14.000.000
13.000.000
11.000.000
10.000.000

K.K.T.C. İçin Harcırah 01.01.2003 tarihinden itibaren

50.000.000
43.000.000
37.000.000
31.000.000
25.000.000

Yurt Dışı Harcirahlar ( 01.01.2003 Tarihinden İtibaren )
Gruplar
I
II
III
IV
V

Ücret Kademeleri (TL)
648.926.000 ve yukarıs
614.660.300 - 648.925.999
556.316.000 - 614.660.299
382.929.500 - 556.315.999
382.929.499 ve aşağısı

Yurtdışı Seyehatlerinde, Gruplar, Ülkeler Ve Gidilen Ülkelerin Parası Cinsi itibariyle
Ödenecek Gündelik Miktarları
Ülkeler
A.B.D. (ABD Doları)
Almanya (Euro)
Avustralya (Avustralya Dol.)
Avusturya (Euro)
Belçika (Euro)
Danimarka (Dan. Kronu)
Finlandiya (Euro)
Fransa (Euro)
Hollanda (Euro
İngiltere (Sterlin)
İrlanda (Euro)
İspanya (Euro)
İsveç (İsveç Kronu)
İsviçre (İsviçre Frangı)
İtalya (Euro)
Japonya (Japon Yeni)
Kanada (Kanada Doları)
Kuveyt (Kuveyt Dinarı)
Lüksemburg (Euro)
Norveç (Norveç Kronu)
Portekiz (Euro)
Suudi Arabistan (S.A. Riyali)
Yunanistan (Euro)
Diğer Ülkeler (ABD Doları)

I
Grup
163
149
252
153
141
1.129
139
141
144
106
138
138
1.273
266
138
30.490
224
45
141
1096
138
556
138
141

II
Grup
127
117
198
120
111
884
109
111
113
83
108
108
997
208
108
23.930
176
35
111
858
108
436
108
111

III
Grup
102
94
158
96
88
707
87
88
90
67
86
86
798
166
86
19.160
140
28
88
686
86
348
86
88

IV
Grup
98
90
152
92
85
680
84
85
87
64
83
83
767
160
83
18.350
135
27
85
660
83
335
83
85

Not: Türkiye' den her çıkışta, seyahat süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler yukarıdaki
cetveldeki miktarların %50 arttırılması suretiyle hesplanır.

V
Grup
82
76
128
78
72
572
70
72
74
54
70
70
644
134
70
15.450
114
22
72
554
70
282
70
72
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VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ DİĞER PRATİK BİLGİLER

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

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.

2002 Yılı İçin
4.384.600.000.000
9.743.500.000.000

EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEME SINIRI
AKTİF TOPLAMI
NET SATIŞLAR TOPLAMI

2003 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.
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İade Hakkı Doğuran İşlem
KDVK (Madde No)

(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

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

AYLIK
Toptan Eşya
Tüketici
2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
2,3
4,2
5,6
4,9
2,5
5,3
2,6
2,6
2,6
3,1
3,7
1,8
1,8
2,3
10,1
1,9
3,2
2,9
6,1
1,2
3,1
14,4
1,8
2,3 10,3
2,1
6,3
0,4
2,2
5,1
0,6
2.9
1,2
0,7
3.1
0,6
3,3
2,7
2,2
2,4
1,4
3,5
2,1
2,2
2,9
2,2
5,4
3,1
3,1
5,9
3,5
6,7
3,1
3,1
6,1
3,3
4,2
1,6
3,7
4,2
2,9
4,1
2,6
2,5
3,2
1,6

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

YILLIK
Eşya
Tüketici
2002 2003 2000 2001 2002 2003
92,0 32,6 68,9 35,9
73,2 26,4
91,8 33,4 69,7 33,4
73,1 27,0
77,5 35,2 67,9 37,5
65,1 29,4
58,0
63,8 48,3
52,7
49,3
62,7 52,4
46,2
46,8
58,6 56,1
42,6
45,9
56,2 56,3
41,3
43,9
53,2 57,5
40,2
40,9
49,0 61,8
37
36,1
44,4 66,5
33,4
32,8
43,8 67,3
31,8
30,8
39,0 68,5
29,7

Toptan
2001
28,3
26,5
35,1
50,9
57,7
61,8
65,4
69,6
74,7
81,4
84,5
88,6

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

2003

6840,7

7055,7

7281,8

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
alımları

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

NİSAN 2003 VERGİ TAKVİMİ
AY

İLK TARİH

SON TARİH KONU
Mart 2003 Dönemi 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
7.4.03

NİSAN

1.4.03

NİSAN

1.4.03

7.4.03

NİSAN

1.4.03

10.4.03

NİSAN

1.4.03

15.4.03

NİSAN

1.4.03

15.4.03

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

NİSAN

1.4.03

15.4.03

Mart 2003 Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

NİSAN

1.4.03

15.4.03

Mart 2003 Dönemine ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi
Olmayanlar) Beyanı ve Ödenmesi

NİSAN

1.4.03

15.4.03

NİSAN

1.4.03

15.4.03

NİSAN

1.4.03

21.4.03

NİSAN

1.4.03

21.4.03

Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal
Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
Mart 2003 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajı'nın Beyanı ve Ödenmesi

NİSAN

1.4.03

21.4.03

Mart 2003 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

NİSAN

1.4.03

21.4.03

Mart 2003 Dönemi Faiz Vergisi Beyanı ve Ödemesi

NİSAN

1.4.03

21.4.03

İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

NİSAN

1.4.03

21.4.03

Mart 2003 Dönemi Özel İşlem Vergisi Beyanı ve Ödemesi

NİSAN

1.4.03

21.4.03

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

NİSAN

1.4.03

25.4.03

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

NİSAN

1.4.03

25.4.03

Ocak-Şubat-Mart 2003 Dönemine ait Basit Usul KDV Beyanı ve Ödenmesi

NİSAN

1.4.03

25.4.03

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

NİSAN

1.4.03

30.4.03

Gelir Vergisi (Gayri Menkul Sermaye İratları) 2.Taksit Ödemesi

NİSAN

1.4.03

30.4.03

Kurumlar Vergisi Beyanı ve 1.Taksit Ödemesi

NİSAN

1.4.03

15.5.03

NİSAN

1.4.03

15.5.03

Mart 2003 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
16-31 Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve
Ödenmesi
Mart 2003 Dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

Mart 2003 Dönemine ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve
Ödenmesi
Mart 2003 Dönemine ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

Ocak-Şubat-Mart 2003 Dönemine ait Kurum Geçici Verginin Beyanı ve Ödenmesi
Ocak-Şubat-Mart 2003 Dönemine ait Gelir Geçici Verginin Beyanı ve Ödenmesi

MAYIS 2003 VERGİ TAKVİMİ
AY

İLK TARİH

SON TARİH KONU
Nisan 2003 Dönemi 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
7.5.03

MAYIS

1.5.03

MAYIS

1.5.03

7.5.03

Nisan 2003 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

MAYIS

1.5.03

12.5.03

16-30 Nisan Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve
Ödenmesi

MAYIS

1.5.03

15.5.03

Nisan 2003 Dönemine ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi
Olmayanlar) Beyanı ve Ödenmesi

MAYIS

1.5.03

15.5.03

Nisan 2003 Dönemine ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve
Ödenmesi

MAYIS

1.5.03

15.5.03

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

MAYIS

1.5.03

15.5.03

MAYIS

1.5.03

15.5.03

Nisan 2003 Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

MAYIS

1.5.03

15.5.03

Nisan 2003 Dönemine ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

MAYIS

1.5.03

15.5.03

MAYIS

1.5.03

20.5.03

MAYIS

1.5.03

20.5.03

İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

MAYIS

1.5.03

20.5.03

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

MAYIS

1.5.03

20.5.03

Şubat-Mart-Nisan 2003 Dönemine Ait Gelir Ver. Stopajı'nın Beyanı ve Ödenmesi

MAYIS

1.5.03

20.5.03

Nisan 2003 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

MAYIS

1.5.03

20.5.03

Nisan 2003 Dönemi Özel İşlem Vergisi Beyanı ve Ödemesi

MAYIS

1.5.03

20.5.03

Nisan 2003 Dönemi Faiz Vergisi Beyanı ve Ödemesi

MAYIS

1.5.03

20.5.03

MAYIS

1.5.03

20.5.03

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

MAYIS

1.5.03

26.5.03

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

MAYIS

1.5.03

26.5.03

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

MAYIS

1.5.03

2.6.03

Vergi Levhasının Tasdiki

MAYIS

1.5.03

2.6.03

Çevre Temizlik Vergisi 1.Taksit Ödemesi

MAYIS

1.5.03

2.6.03

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2.Taksit Ödemesi

MAYIS

1.5.03

2.6.03

Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi

MAYIS

1.5.03

2.6.03

Emlak Vergisi 1.Taksit Ödemesi

Nisan 2003 Dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

Meslek Mensuplarının Beyannamelerini İmzaladıkları Mükelleflere İlişkin Bildirimin Vergi Dairesine
Verilmesi
Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal
Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

GVK Madde 94/6-b'ye Göre Yapılan Stopaj'ın Beyanı ve 1.Taksit Ödemesi(D.K.P. Stopaj)

HAZİRAN 2003 VERGİ TAKVİMİ
AY
HAZİRAN

İLK TARİH SON TARİH KONU
Mayıs 2003 Dönemi 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
1.6.03
9.6.03

HAZİRAN

1.6.03

9.6.03

Mayıs 2003 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

HAZİRAN

1.6.03

10.6.03

16-31 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve
Ödenmesi

HAZİRAN

1.6.03

16.6.03

Mayıs 2003 Dönemine ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi
Olmayanlar) Beyanı ve Ödenmesi

HAZİRAN

1.6.03

16.6.03

Mayıs 2003 Dönemine ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

HAZİRAN

1.6.03

16.6.03

HAZİRAN

1.6.03

16.6.03

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

HAZİRAN

1.6.03

16.6.03

Mayıs 2003 Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

HAZİRAN

1.6.03

16.6.03

Mayıs 2003 Dönemine ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve
Ödenmesi

HAZİRAN

1.6.03

20.6.03

İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

HAZİRAN

1.6.03

20.6.03

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

HAZİRAN

1.6.03

20.6.03

Mayıs 2003 Dönemi Özel İşlem Vergisi Beyanı ve Ödemesi

HAZİRAN

1.6.03

20.6.03

Mayıs 2003 Dönemi Faiz Vergisi Beyanı ve Ödemesi

HAZİRAN

1.6.03

20.6.03

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

HAZİRAN

1.6.03

20.6.03

Mayıs 2003 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

HAZİRAN

1.6.03

20.6.03

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

HAZİRAN

1.6.03

25.6.03

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

HAZİRAN

1.6.03

25.6.03

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

HAZİRAN

1.6.03

30.6.03

Gelir Vergisi Mart Beyanı 2.Taksit Ödemesi

HAZİRAN

1.4.03

30.4.03

Gelir Vergisi (Gayri Menkul Sermaye İratları) 2.Taksit Ödemesi

HAZİRAN

1.4.03

30.4.03

Kurumlar Vergisi Beyanı ve 1.Taksit Ödemesi

HAZİRAN

1.4.03

15.5.03

Ocak-Şubat-Mart 2003 Dönemine ait Kurum Geçici Verginin Beyanı ve Ödenmesi

HAZİRAN

1.4.03

15.5.03

Ocak-Şubat-Mart 2003 Dönemine ait Gelir Geçici Verginin Beyanı ve Ödenmesi

Mayıs 2003 Dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödenmesi

KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARI

İSTİSNALAR

K.V.

GV Stopajı

Tevkifat Oranı

İştirak Kazançları (KVK Md. 8/1)

Yok

Yok (94/6-b-ii)

-

Risturn İstisnası (KVK Md. 8/2)

Yok

Yok (KVK 8/2)

-

* A tipi portföy işletmeciliği (8/4-a)

Yok

Var (94/6-a-i)

0%

* B tipi portföy işletmeciliği (8/4-b)

Yok

Var (94/6-a-ii)

10%

* Risk sermayesi yatırım fon ve ortaklık kaz. (8/4-c)

Yok

Var (94/6-a-i)

0%

* Gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıkl. kaz. (8/4-d)

Yok

Var (94/6-a-i)

0%

* Emeklilik yatırım fonlarının kazançları (8/4-e)

Yok

Yok (KVK 8/4)

-

Rüçhan Hakkı Kupon Satış Kazancı (KVK Md. 8/5)

Yok

Var (94/6-b-ii)

18%

Emisyon Primi İstisnası (KVK Md. 8/5)

Yok

Yok (KVK Gç. 28/b)

-

Yatırım İndirimi (GVK Ek Md. 1-6)

Yok

Var (94/6-b-ii)

18%

İştirak His. Ve G.menkul Sat. Kaz. (KVK Geç. Md. 28/a)

Yok

Var (94/6-b-ii)

% 10 (*)

Y. Fon ve Ort. Portföy İş Kazancı (KVK Md. 8/4)

Üretim Tes. Ve G.menkul. Ayni serm.ol.kon. (Gç. 28/a)

Yok

Yok (KVK Gç. 28/a)

-

Yurtdışı İnş. On. Mont. Ve Tek. Hizm. (KVK Gç. Md. 24)

Yok

Var (KVK Gç. 24)

% 5-10 (**)

Turizm Hasılatı İstisnası (KVK Md. 9/3 - eski şekli)

Yok

Var (94/6-b-ii)

18%

Eğt. Sağlık ve Spor Tes. İlişkin İst. (KVK Gç. Md. 21/1-c)

Yok

Yok (KVK Gç. 21/1-c)

-

OHAL (4325 sayılı kanun)
* İlk defa işe başlayanlarda

Yok

Yok (4325 S.K.)

-

Var (indirimli)

Var (4325 S.K.)

İndirimli

Yok

Yok (4490 S.K.)

-

Serbest Bölgelerden Elde Edilen Kazançlar

Yok

Yok (3218 S.K.)

-

Uluslararası Anlaşmalarda Yer Alan İstisnalar

Yok

Yok

-

Yok

Yok (KVK Gç. Md. 29)

-

Yok

Yok (4691 S.K.)

-

Yok

Yok

-

* Kanundan önce işyeri bulunanlar için
Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Kayıtlı Gemilerin
İşletilmesi ve Devrinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna

Bankaların ve Özel Finans Kurumlarının Devir ve Birleşmeleri İle
G.menkul ve İştirak Hisseleri Satış Kazançları (KVK Gç. Md.29)
Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Yazılım ve Ar-Ge Kazançlarına
İlişkin İstisna (4691 Sayılı Kanun)
Cari Yıl Finansman Fonu (GVK Gç. Md. 50)
(*) Bakanlar Kurulu bu oranı % 0' a kadar indirmeye yetkilidir.

(**) Yurt dışında uygulanan kurumlar vergisi oranının, % 30' un üzerinde olması halinde her 1 puan için % 0.70 oranında
indirim yapılarak uygulanacaktır.
NOT : Hesaplanan stopaj tutarları üzerinden ayrıca % 10 oranında fon payıda hesaplanacaktır.

62. MALİ ÇÖZÜM FIHRISTI
1- Yazı Onur Kurulu
2- Sunuş
3- 14. İSMMMO Genel Kuruluna Giderken; Global Dünyada Ve Ülkemizde Muhasebe Mesleği
Yahya Arıkan
4- Kurumlar Vergisi ve Stopaj Matrahının Hesaplanması, Beyanı İle Kar Dağıtımı
Dr. Ahmet Kavak
5- Zarar Halinde Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı
Burhan Gezgin
6- Gayrimenkul Ve İştirak Hissesi Satış Kazancının Sermayeye Eklenmesine İlişkin İstisna Hükmünü
Düzenleyen K.V.K. Geç. 28 Maddesine İlişkin Açıklamalar
Necati Perçin
7- Şirket Ortaklarının Bulundukları Şirketlerden Ücret Almaları
Mehmet Maç
8- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Tarafından Tartışmaya Açılan Tms-1 Finansal Tabloların
Sunuluşu Standardı’na İlişkin Düşünceler
Serpil Bostancı
9- Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine Tabi Eşyada Katma Değer Vergisi
Cahit Yerci
10- Uluslararası Taşımacılık Yapan İşletmelerde Götürü Gider
Zihni Kartal
11- İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi Halinde KDV Uygulamaları
Abubekir Taşyürek
12- 2002 Kurumlar Vergisi Beyanına İlişkin Bazı Hatırlatmalar
Zeki Gündüz
13- İhraç Edilmek Koşuluyla Yapılan Satışlarda Tecil – Terkin ve İdare Uygulaması, Örneklerle Tekdüzene
Uygun Yevmiye Kayıtlarının Yapılması
Dursun Ali Turanlı
14- Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu (Seçilme – Görev – Sorumluluk – Karar Alma – İstifa)
Talha Apak
15- Hurda Metal Teslimlerinde Katma Değer Vergisi Tevkifat Uygulaması ve Yüklenilen Katma Değer
Vergisinin Nakden veya Mahsuben İadesi
Adnan Uyar
16- SSK’ ya Sahte Sigorta Bildirimi ve Sonuçları
Dr. Oğuz Karadeniz – Hülya K. Karadeniz
17- İsteğe Bağlı SSK Sigortalılığı İle Zorunlu Bağ - Kur Sigortalılığının Çakışması
Resul Kurt

18- İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında, İşveren veya Vekilinin Sorumlulukları
Namık Kemal Özdemir
19- İsteğe Bağlı Sigorta Primlerinin Gider Olarak Yazılıp Yazılamayacağı Üzerine Bir Deneme
Hülya K. Karadeniz
20- Üretim ve Perakende Ticaret Sektörlerinin Nakit Dönüşüm Sürelerinin İrdelenmesi
Doç. Dr. Müge İşeri – Doç. Dr. Nurgül Chambers
21- Türkiye Sigorta İşletmeleri Finansal Tabloları Hakkında Bir Eleştiri
Yrd. Doç. Dr. M. Serdar Atay
22- Enflasyon Hedeflemesi ve Finansal Etkileri
Yrd. Doç. Dr. Turgut Özkan
23- Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabının Kullanımına İlişkin Uygulamalı Bir Yaklaşım
Cemal Çakıcı
24- Barkod Sistemi ve Barkod Sisteminin Stok Kontrolünde Araç Olarak Kullanılması
Yrd. Doç. Dr. Mikail Erol
25- Elektronik Bilgi İşlem (EBİ) Teknolojisindeki Gelişmeler ve Muhasebe Denetimi
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Çiftçi
26- İletişim Sektörü Üzerindeki Mali Yükümlülükler
Yrd. Doç. Dr. Ali Çımat –Mehmet Ali Değirmenci
27- Bölümler Arası Transfer Fiyatlaması ve Bir Uygulama
Dr. İsmail Ufuk Mısırlıoğlu
28- Hizmet Sözleşmesinin Bağımsız Denetim Açısından Önemi
Dr. Orhan Akışık
29- İşletmelerin Emtia Stoklarında Ortaya Çıkan Kayıpların Muhasebeleştirilmesi
Dr. Ahmet Kamil Tunçel
30- Serbest Bölgeler Konusunda Bazı Tespitler
Dr. Hakan Üzeltürk
31- Yatırım indirimi Uygulaması ve Gündemdeki Yeni Tasarı
Mehmet Yıldız
32- Soru – Cevap
33- Yargı Kararları
34- Pratik Bilgiler

